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ANOTACE 

Předkládaná rigorózní práce "Spolky, modernizační prvek regionu Vlašimska (1848-

1918)" se věnuje komparativně zaměřenému a obsahově analyzujícímu výzkumu českého 

společenského života na Vlašimsku v období 1848 až 1918. Pomocí výzkumu všech 

zásadních aspektů, k nimž patřily stanovy, socioprofesní složení, vnitřní a vnější život spolků, 

spory a konflikty uvnitř i navenek, jakož i politizace vybraných spolků je zachycen pokud 

možno přesný a ucelený obraz spolkového života a jeho zásadní atributy. Práce vychází 

především z pramenné základny a použité odborné literatury. 
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ANNOTATION 

Presented doctoral thesis "Association - a Modernizing Element oj the Vlašim Region 

(1848-1918)" deals with the comparatively aimed analyzing research of the Czech sociallife 

of the Vlašim region in period from 1848 to 1918. The social life of the associations is 

depicted exactly and comprehensively with aU its basic attributes using the research of aU the 

basic aspects of their life such as statutes, social-professional structure, internal and external 

social life, disputes and conflicts both within and outwarda, as well as the po1iticization of 

some of them. The thesi s is based on the sources of the primary information and the 

authoritative literature used. 
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ÚVOD 

Spolky a spolková činnost jsou jedním z nepřehlédnutelných jevů společenského dění, 

které se v českých zemích rozvinulo převážně během druhé poloviny 19. století a které 

kulminovalo ve století následujícím. S tímto specifickým fenoménem se setkáváme v různé 

podobě a intenzitě v celé Evropě. Samo spolčování představuje jednu z klíčových forem 

veřejného života moderní občanské společnosti, neboť spolčovací právo spolu s právem 

shromažďovacím patří k základním ústavním a demokratickým právům svobodného jedince. 

Moderní spolkový život navázal na velmi košaté a starobylé tradice lidského 

spolčování. Zmiňme feudální rozdělení společnosti do stavů, šlechtické regionální svazy tzv. 

krajské landfrýdy, kupecké gildy, řemeslnické cechy, laická náboženská bratrstva či tajné 

společnosti. Nástup spolkového života v jeho nejčistší formě se plně rozvinul až ve druhé 

polovině 19. století, o které právem hovoříme jako o "období spolků". 

Spolkový fenomén sehrál v Čechách velmi významnou roli. Spolčování a spolkový 

princip byl oslavován jako pokrok moderní doby. Masové prosazení tohoto společenského 

jevu souviselo s přeměnou samotné společnosti, kdy došlo k sociální diferenciaci původně 

stavovsky uspořádaného společenského systému. Spolky se staly nástrojem a jevem sociální a 

politické emancipace nově vznikajících tříd a vrstev, tj. měšťanstva, maloměšťanstva a 

později i dělnictva. 

Spolkem rozumíme organizaci se samostatnou právní subjektivitou, jež na základě 

dobrovolného členství sdružuje okruh lidí spjatých společnými cíli nebo zájmy, kteří vyvíjejí 

činnost podle programu a stanov přijatých zpravidla plénem a schválených příslušným 

státním orgánem. Spolky zasahovaly do různých oblastí společenského života - ekonomiky, 

hospodářství, vědy, kultury aj. Vznikaly z potřeb vzájemné komunikace, zprostředkování 

8 



Rigorózní práce Hana Novotná 

technického i vědeckého pokroku v zemědělství či průmyslu. Se spolkovým fenoménem 

koresponduje rovněž i otázka přeměny mentality společnosti, tj. přechod od tradiční mentality 

až k moderní mentalitě 19. a 20. století. 

Spolková činnost se stala jednoznačně nedílnou součástí společnosti. V každém městě 

nebo obci vznikaly různorodé spolky, tj. čtenářské, ochotnické, okrašlovací, dobročinné, 

pěvecké, hasičské či tělovýchovné spolky. Pro občany představoval spolkový život 

společenskou prestiž, stát se členem a být součástí spolku se považovalo za jednu z 

nejvhodnějších městských i venkovských aktivit. Samy spolky pak přinesly stěžejní svědectví 

o politických, hospodářských, sociálních, národnostních, kulturních i náboženských poměrech 

soudobé společnosti. 

Rigorózní práce na téma "Spolky, modernizační prvek regionu Vlašimska (1848 -

1918)" je zpracována pro územní celek, který ve druhé polovině 19. století představoval 

soudní okres Vlašim. Nedostatek dílčích analýz a bílá místa v dosavadním bádání na poli 

spolkovém v rámci regionu do jisté míry předurčily charakter rigorózní práce. Rovněž zcela 

chybějící rozbor, který by se zabýval spolčováním, sledoval podmínky jeho existence, rozsah, 

vnitřní strukturu, působení, změny a dopady tohoto fenoménu na oblast regionu Vlašismska, 

se stal prvotním impulsem k zamyšlení nad tímto tématem a vedl ke zpracování obsáhlejší 

studie. 

Předkládaná práce má za cíl přinést zcela nový pohled na spolky a jejich vývoj v rámci 

regionu. Při vlastním bádání bude zohledněna v současné době jedna z nejdiskutovanějších 

teorií přinášející nové poznatky o vývoji společnosti a o jejích hlavních proměnách v průběhu 

jednotlivých století, tj. modernizační teorie. Na základě prostudovaných materiálů obecného i 

konkrétního charakteru, archivních pramenů, zahraniční i domácí literatury a periodického 
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regionálního tisku, bude zpracována hloubková analýza spolkového fenoménu oblasti 

Vlašimska pro časový úsek 1848 až 1918. 

V rámci studie bude na území agrárního regionu objasňován význam spolkového hnutí 

v jeho počátečním stadiu, jeho funkce i úloha a následně poté bude vytvořen přehled působení 

jednotlivých spolků v rámci vymezeného prostoru a časového horizontu. Na základě 

zjištěných informací se bádání zaměří na vnější i vnitřní spolkový život, na pozitiva i 

negativa, jež spolková činnost přinesla regionu, na socioprofesní složení spolkového členstva, 

na kariérní vzestupy jednotlivých činovníků, bude řešena otázka týkající se mužského a 

ženského elementu na pozadí spolčování, úloha a funkce elit ovlivňující spolkovou činnost 

apod. V neposlední řadě se práce bude zabývat i národně-politickými zápasy, jejich 

organizačním zázemím v rámci spolkové činnosti regionu Vlašimska a taktéž spolkem jako 

základnou pro konstituující se politické strany. 

Rigorózní práce postihující období 1848 až 1918 je rozdělena na dvě kapitoly a 

každou z nich dále tvoří podkapitoly. Hlavní důvod pro použité členění lze spatřovat 

v přehlednějším a celistvějším zpracování jednotlivých pasáží. První kapitola se zabývá 

obecným postihnutím vzniku i vývoje spolků a rozborem vlastní spolkové typologie, která 

provází tuto problematiku od jejího počátku až do současnosti. Dále tento oddíl zohledňuje 

právní zakotvení a kompetence správních orgánů ve spolkových záležitostech v Čechách 

v období let 1848 až 1918, tj. jsou zde představeny nejdůležitější právní normy postihující 

spolkovou legislativu. 

Druhá kapitola je rozčleněna na čtyři podkapitoly. První z nich přináší obecnou 

charakteristiku soudního okresu Vlašim a jeho vývoje v letech 1848 až 1918, tj. zabývá se 

politickou, hospodářskou, sociální a kulturní situací regionu. Druhá podkapitola, jež je 

nejobsáhlejší a vychází z prostudovaného archivního materiálu, přináší detailní pohled na 
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rozvoj spolkové činnosti na území samotného města Vlašim, kde spolky sehrály významnou 

roli při utváření politického, kulturního, hospodářského a sociálního městského prostředí. 

Následující podkapitola se naopak soustředí na spolkovou činnost regionu Vlašimska, tj. na 

území mimo hranice města Vlašim. Poslední čtvrtá podkapitola je hlavním vyústěním 

předchozích zjištění. V kapitole je zohledněna modernizační teorie jako jeden z možných 

teoretických pohledů zabývající se vývojem společnosti. Zmíněná teorie je aplikována na 

region, kde jsou na pozadí spolkové činnosti sledovány změny ve společnosti, kde dochází k 

trhání zažitých struktur a dosavadních vžitých hodnot. Vedle obecného vývoje společnosti je 

zde rozpracován vliv spolků na oblast Vlašimska, poukazuje se na "spolkový" stmelující 

prvek, na pozitiva, který přinesl městu i regionu, resp. na společnou činnost na rozličných 

projektech, na spolupráci mezi jednotlivými spolky a městem, na jejich přínos v oblasti 

kulturního obohacení místního obyvatelstva apod. 

Literatura: 

Ze zahraniční literatury zabývající se politickými, sociálními, hospodářskými a 

kulturními dějinami habsburské monarchie v letech 1848 až 1918 jmenujme olbřímí dílo Die 

Habsburger Monarchie. I Naopak jejími obecnými dějinami se zabývá dílo Roberta Kanna 

The Habsburg Empire2 či publikace Adama Wandruzsky The House of Habsburg. 3 Politické 

1 Die Habsburger Monarchie 1848-1918, hrsg. von A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Bd. I: Die wirtschaftliche Entwicklung, 
Wien 1973. Bd. II: Verwaltwlg und Reclztswesen, Wien 1975, Bd. III: Die Valker des Reiches, Wien 1980, Bd. IV: Die 
Konfessionen, Wien 1995. Bd. V; Die bewaffnete Beziehung, Wien 1987, Bd. VI: Die Habsburgermonarchie im System der 
intemationalem Bezielzllllg, Wien 1989, 1993, Bd. VII: Verfassung und Parlamentarismus, Wien 2000. 

2 R. A. KANN, The Habsburg Empire. A study in integration Qnd disintegration, New York 1957 . 

.1 A. WANDRUSZKA, The House of Habsburg, New York 1964. Jako další jmenujme: 1. CH. ALLMEYER-BECK, Der 
Konservativismus in Ďsterreich, Miinchen 1939; A. BEER, Die asterreichische Handelspolitik im 19. lahrhundert, Wien 
1891; E. BRUCKMULLER, Sozialgeschichte Ďsterreichs, Wien 1996; H. HANTSCH, Die Geschíchte Osterreichs 1648-
1918, Graz, Wien, Koln 1960; R. CHARMATZ, Osterreichs innere Geschichte von 1848-1907, Leipzig 1918; B. 
JELAVICH, The Habsburg Empíre in European Affairs 1814-1918, Chicago 1969; A. C. MACARTNEY, The Habsburg 
Empire 1790-1918, London 1969; A. MOSER, Die Industrieaktiengesllschaften in Ďsterreich 1880-1913, Wien 1980; L. H. 
MIKOLETZKY, Ďsterreich-das entscheidende 19. lahrhundert, Wien 1972; V. BlBL, Ďsterreich 1806-1938, Ziirich 1939; 
E. HANISCH, Der lw,ge Sclzatten des Staates. Ďsterreichische Gesellschaft im 20. lahrhundert 1890-1 990, Wien 1995. 
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situaci za neoabsolutismu se věnoval Harm Hinrich Brandt ve své publikaci Der 

osterreichische Neoabsolutismus.4 vývoj hospodářství v habsburské monarchii v letech 1848 

až 1913 rozebírá pak dílo Herberta Matise Osterreichs Wirtschaft. 5 Kniha Poslední století 

Habsburské monarchie6 od Alana Johna Percivala Taylora přináší rozbor politické situace 

Rakouska a Rakouska-Uherska v letech 1809 až 1918. Pro načerpání politického, 

hospodářského a kulturního vývoje Rakouska a Rakouska-Uherska ve druhé polovině 19. 

století poslouží Dějiny Rakouska kolektivu autorů pod vedením Václava Vebra7 nebo kniha 

Henryho Bogdana Historie Habsburků. 8 Publikace Kristofa Obermanna Zur Geschichte der 

deutschen Arbeiterbewegung nach der Revolution9 zohledňuje otázku formování dělnického 

hnutí za revoluce 1848-1849. 

Z prací věnovaných formování české identity, kde je detailně představena politická, 

hospodářská a sociální otázka, jmenujme Politické dějiny československého národa od roku 

1848 až do dnešní doby Zdeňka Václava Tobolky.JO Z novější odborné literatury je třeba 

zmínit Českou společnost Otty Urbana!!, jež postihuje nejdůležitější aspekty české 

společnosti v rozmezí let 1848 až 1918. Na stejném principu je založena i jeho další publikace 

Kapitalismus a česká společnost!2, kde se autor věnuje všem podnětům, na jejichž základě 

došlo k dotvoření a přeměně české společnosti v 19. století. Rovněž dílo Jiřího Pernese Pod 

habsburským orlem 13, publikace Jiřího Kořalky Češi v habsburské říši a v Evropě!4, kniha 

4 H. H. BRANDT, Der osterreichische Neoabsolutismus. Staatsfinanzen und Politik 1848-1860. Bd. 1-2., Gottingen 1978. 

5 H. MATlS, Ďsterreichs Wirtschaft 1848-1913. Konjukturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel im Zeitalter Franz 
losephs 1., Belin 1972. 

(, A. J. P. TA YLOR, Poslední století Habsburské monarchie. Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998; 
TÝŽ, The Habsbourg Monarchy 1809-1918, London 1957. 

7 V. VEBER, M., HLAVAČKA A KOL., Dějiny Rakouska, Praha 2002. 

x H. BOGDAN, Historie Habsburků. Sedm století rodu, Praha 2003. 

y K. OBERMANN, ZUl' Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung nach der Revolution von 1848/49 zu Beginn der 
fiinfziger lahre. Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 3, 1961, s. 842-869. 

10 Z. TOBOLKA, Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby 1. -IV. díl, Praha 1932-1937. 

110. URBAN, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982. 

12 TÝŽ, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003. 

\3 J. PERNES, Pod habsburským orlem. České země a Rakousko- Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Praha 2001. 
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Arnošta Klímy Češi a Němci v revoluci 1848-184915
, publikace Die Grossindustrie 

Bohmens 16 Karla Maria Brouska i stat' Petera Heumose Agrarische Organisierung und 

nationale Mobilisierung in Bohmen 17 líčí vývoj české společnosti v rámci habsburské 

monarchie. 

Publikace Jitky Lněničkové České země v době předbřeznové 18 přináší rozbor 

politických, ekonomických, hospodářských a kulturně-sociálních otázek doby před revolucí 

1848. Rovněž dílo České země v letech 1848-1918 Marcely Efmertové 19 sleduje politický 

vývoj, hospodářskou situaci, sociální strukturu obyvatelstva, kulturu a umění české 

společnosti. 

Postavením společnosti v Čechách mezi lety 1830 až 1851 se zaobírá Jiří Štaif ve své 

knize Obezřetná elita. 20 Autor se rozepisuje o Čechách jako o zemi, kde vedle sebe žili po 

dlouhá staletí Češi, Němci a Židé, osvětluje nový společenský fenomén zvaný nacionalismus 

a na pozadí společenských změn líčí významnou roli české národní elity. vývoj české národní 

identity je nastíněn též v knize Miroslava Hrocha Na prahu národní existence21 či v publikaci 

Josefa Kočího České národní obrození. 22 

Pro zpracování politické situace a života jednotlivých politických stran ve sledovaném 

období je stěžejním pramenem projekt Historického ústavu Akademie věd České republiky, 

který podává detailní vývoj a pohled na všechny vzniklá politická seskupení a strany v období 

141. KOŘALKA, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1996. 

15 A. KLÍMA, Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Praha 1994; TÝž, Příručka k dějinám Československa v letech 1638-
1848, Praha 1963; TýŽ, Revoluce 1848 v českých zemích, Praha 1975. 

16 K. M. BROUSEK, Die Gl'Ossindustrie Bdhmens 1848-1918, Mtinchen 1987. 
17 P. HEUMOS, Agrarische Organisationen und nationale Mobilisierung in Bdhmem im 19. lahrhundert, in: Modernisierung 
und nationale Gesellschaťt im ausgehenden 18. und im 19. lahrhundert. Referate einer deutsch-polnischen 
Historikerkonferenz. Hrsg. v. W. Conze, G. Schramm, K. Zernack, Berlin 1979, s. 117-192. 

IX J. LNĚNIČKOV Á, České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999. 

19 M. c. EFMERTOVÁ, České země v letech 1848-1918, Praha 1998. 

201. ŠTAIF, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005. 

21 M. HROCH, Na prahu národní existence, Praha 1999. Rovněž F. ČERVINKA, Český nacionalismus XIX. století, Praha 
1965. 

22 1. KOČÍ, České národní obrození, Praha 1978. 
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let 1860 až 1890. Za kolektiv zmíněného ústavu je nutné jmenovat Pavla Cibulku a jeho 

Politické programy českých národních stran. 23 S tím souvisí i další významné publikace od 

Josefa Harny Politické programy českého národního socialismu24 nebo dílo Petra Prokše 

s názvem Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany 

dělnické. 25 

Z cizojazyčné literatury věnující se spolkové problematice v Německu na přelomu 18. 

a 19. století uveďme studii Thomase Nipperdeye Verein als sociale Struktur spaten 18. und 

fruhen 19. J ahrhundert. 26 Dále zmiňme dílo Ernesta Bruckmullera27 o spolčování 

v habsburské monarchii do roku 1914 či stať Petra Buriana Das Vereinswesen in den 

bohmischen Landern rozebírající spolkový vývoj v českých zemích. 28 Nelze opomenout ani 

studii Eriky Kruppe Das Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow popisující vznik, vývoj 

a působení pražských spolků v městské čtvrti na Smíchově v letech 1850 až 1875.29 

23 P. CIBULKA, Politické programy českých národních stran 1860-1890, Praha 2000. 

24 J. HARNA, Politické programy českého národního socialismu 1897-1948, Praha 1998. 

25 P. PROKŠ, Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948, Praha 
1999. 

2" T. NIPPERDEYE, Verein als sociale Struktur spaten 18. und fruhen 19. lahrhundert, in: Geschichtswissenschaft und 
Vereinswesen im 19. lahrhundert. Beitrage zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland von H. Boogmann u. a. 
Gottingen 1972. 

27 E. BRUCKMULLER, Landwirtschaftliche Organisationen und gesellschaftliche Modernisierung. Vereine, 
Genossenschaften und politische Mobilisierung der Landwirtschaft Osterreichs, vom Vormiirz bis 1914, 
Salzburg 1977. 

2X P. BURIAN, Das Vereinswesell ill dell bOhmischen Liindern, in: Vereinswesen und Geschichtspflege in den bohmischen 
Uindcrn. Vortrage der Tagungen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee 1983 und 1984, Mtinchen 1986, s. 39-51. 

29 E. KRUPPA, Das Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow 1850-1875, in: Veroffentlichungen des Collegium 
Carolinum. Bd. 67, MUnchen 1992. Spolkové problematice se dále věnovali: G. B. COHEN, lews in German Society. Prague 
1860-1914, in: Jcws and German from 1860 to 1933. The problematic symbiosis, Heidelberg 1979, s. 306-337; w. CONZE, 
Der Verein als Lebensform des 19. Ihs, in: Die Innere Mission NF 50, 1960, s. 226-234; Z. BOHÁČ, Die Gesellsehaft der 
Freunde der Lansitz in Prag, in: Friesen und Sorben. Zwei Minderheisen in Deutschland. Nordfriisk Institut Brain, Bredstadt 
1991, s. 29-30; M. DALMAČER, Die Forderung von Vereinen in Bohmen durch den Grossgrundbesitzer Thurn und Taxis, 
in: Germanoslavica 2,1945, s. 201-210; V. GARDAVSKÝ, Centenary ofthe Czech Geographical society 1894-1994, in: 
Sborník České geografické společnosti 99, 1994, s. 65-67; W. BRAUNEDER, Lesevereill und Rechtskultur. Der luridisch
politische Leseverein zu Wien 1840 bis 1990, Wien 1992; J. DVOŘÁK, Der volkswirtschaftliche Verband for Sudbohmen 
und der sudbohmische Regionalismus Verhiiltnis zur Zentralmacht in derZwischenkriegszeit 1918-1939, in: XXIII. 
Mikulovské sympozium 1943, Brno 1945, s. 319-325; Z. HOJDA, Die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag. lhre 
Rolle im Kunstleben Bohmells 1796-1840, in: Serninaria Mědzickie Kraków 1991, s. 85-91; M. KUNŠTÁT, Die Prager 
Burschenschaft VOIl 1819, in: Studentische Burschenschatten und btirgerliche Umwalzung, Berlin 1992, s. 101-105; J. 
MAADLEROV Á, Die Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Bohmen 1891-1914, in: 
Germanoslavica 2, 1995, s. 41-48. 
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Problematice spolků v Čechách v 19. století se systematicky věnovala Eva Drašarová. 

Jmenujme stať Společenský život v období neoabsolutismu - spolky 50. let 19. stoleteO, kde 

autorka popisuje základy modernizace státu, ekonomický rozvoj, společenský život a počátky 

spolkové činnosti. V Typologii spolků v Čechách v padesátých letech 19. století3
! se zabývá 

kategorizací a typologií spolků v habsburské monarchii a v českých zemích. U jednotlivých 

kategorií uvádí autorka vždy konkrétní příklady spolků, líčí první snahy a pokusy o 

systematické utřídění spolků ve statistických pracích od čtyřicátých letech 19. století. Kromě 

zmíněného přináší řadu dalších publikacích věnujících se spolkové problematice - Možnosti 

použití typologické metody při zpracování spolkové problematiky, Spolky v Čechách 

v období neoabsolutismu, Stát, spolek a spolčování. 32 

Pro objasnění právního základu a zakotvení spolků v 19. století opět pomůže práce 

Evy Drašarové pod názvem Soupis právních předpisů ke spolčovacímu právu z fondů 

Státního ústředního archivu od poloviny 18. století do roku 191833
, kde jsou uvedeny všechny 

právní normy obsahující spolčovací právo od druhé poloviny 18. století až do vzniku 

Československé republiky. K téže problematice existuje i starší práce Václava Dusila 

Československé právo spolkové4
, kde autor podrobně rozebírá mj. pojem "spolek", 

"spolkové stanovy" apod. Spolky, korporace a spolčovací právo jsou osvětlovány i 

.10 E. DRAŠAROVÁ, Společenský život v období neoabsolutismu-spolky 50. let 19. století, in: Paginae historie. Sborník 
Státního ústředního archivu v Praze 0, Praha 1992, s. 128-169 . 

.11 TÁŽ, Typologie spolků v Čechách v padesátých letech 19. století, in: Seminář a jeho hosté. Sborník příspěvků 
k šedesátinám PhDr. Rostislava Nového, Praha, FFUK 1992, s. 271-281. 

.'1 TÁŽ, Možnosti použití typologické metody při zpracování spolkové problematiky, in: Politické strany a spolky na jižní 
Moravě. Mikulovské sympozium XXII., 1993, s. 117-126; TÁŽ, Spolky v Čechách v období neoabsolutismu, Diss., Praha 
1992; TÁŽ, Stát, spolek a spolčování. Státní regulace spolčování a kompetence správních orgánů v 19. století, in: Paginae 
historie. Sborník Státního ústředního archivu v Praze 1, 1993, s. 152-177 . 

.1.1 TÁŽ, Soupis prt.ivních předpisů a dokumentů ke spolčovacímu právu zfondů Státního ústředního archivu od poloviny 18. 
století do roku 1918, in: Sborník archivních prací 41 (dále SAP), Praha 1991, s. 297-341. 

.14 V. DUSIL, Československé právo spolkové, Praha 1924. 
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v heslech Slovníku práva Československého kolektivu autorů Emila Háchy, Jiřího Hoetzela, 

Františka Weyra a Karla Laštovky?5 

Spolková problematika je náplní i obsáhlého díla Pražské spolky36 kolektivu autorů 

pod vedením Marka Lašťovky. V úvodu zmíněné publikace se čtenář dozvídá o rozličných 

formách a tradici vlastního spolčování, dále o spolkové legislativě, o vývoji spolčování, o 

různých výkladech pojmu spolek, o tvorbě spolkových stanov apod. Práce Jiřího Malíře Od 

spolků k moderním politickým stranám37 rozebírá zásadní otázku přechodu spolků ve vlastní 

politická seskupení a politické strany, tj. ukazuje spolky jako suplenty a předchůdce 

politických stran. Z pera Jiřího Malíře pak pochází inspirativní publikace Staročeši a 

mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku38 či Společnost v Brně mezi Besedním a 

Německým domem39
, které se zabývají toutéž problematikou. 

Projekt Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zaměřený na postižení 

spolkového života v jednotlivých regionech Moravy, je rozvíjen v řadě diplomových prací.40 

35 E. HÁCHA, J. HOETZEL, F. WEYR, K. LAŠTOVKA, Slovník veřejného práva Československého, Brno 1934, svazek 
III., s. 915-9l7. 

3ó M. LAŠŤOVKA A KOL., Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990, Praha 
1998. 

37 1. MALÍŘ, Od spolků k moderním politickým stranám. vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914, Brno 1996. 

3X TÝŽ, Staročdi a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Brno 1998. 

3Y TÝŽ, Společnost v Brně mezi Besedním a Německým domem, in: Besední dům - architektura, společnost, kultura, Brno 
1995. 

40 A. DANĚČKOV Á, Spolkový život ve Ždánicích v letech 1848-1914, Brno 1993; J. KOUDELKOVÁ, Společenský život ve 
Velké Bítdi a okolí ve druhé polovině 19. století, Brno 1993; I. ZÁVACKÁ, Společenský život ve Znojmě ve 2. polovině 19. 
století, Brno 1993; H. ŘIHÁKOVÁ, Politický a spolkový život ve Zlíně vletech 1869-1923, Brno 1994; E. VALOVÁ, 
Spolkový život v Moravských Budějovicích v letech 1848-1918, Brno 1994; A. HOLUBOVÁ, Spolkový život v Uherském 
Hradi§ti v letech 19/8-1929, Brno 1995; M. HANÁK, Společenský život v Břeclavi od poloviny 19. století do roku 1918, 
Brno 1996; H. KLlMOV Á, Dolnokowzlcké spolky v 19. a 20. století, Brno 1996; D. LEŠENAROV Á, Spolky v brněnském 
předměstí Králové Poli v letech 19/8-1938, Brno 1996; P. DOBYŠKOV Á, vývoj českých kulturních spolků v Prostějově 
v letech 1848-1914, Brno 1997; L. HRABÁKOVÁ, Společenský život v Brněnských Ivanovic 1870 až 1924, Brno 1997; M. 
JAROŠOV Á, Spolky a ~1JOlečenský život v Ivančicích do roku 1938, Brno 1997; P. ŠUPKA, Spolkový život v Uherském 
Hradi§ti v letech 1848-1918, Brno 1993; I. V AŠÍČKOV Á, Společenský život v Ivančicích od poloviny 19. století do první 
světové války, Brno 1993; L. VYMĚTALOV Á, Společenský život v Kopřivnici ve 2. pol. 19. století, Brno 1993; L. KLlGL, 
Národnostní vývoj a spolková činnost ve Znojmě, Brno 1995; M. BORÁŇOV Á, Spolky a sdružení ve Zlíně v meziválečném 
období 1918-1939, Brno 1996; V. KOŘÍNKOVÁ, Podíl spolků na společenském životě v Hradci Králové v 60. a 70. letech 
19. století, Brno 1996; M. JEŘÁBEK, Kulturní život v Brně ve 20. letech na§eho století, Brno 1996; I. BIČANOV Á, Vznik a 
rozvoj sokolského hnutí v Uherském Brodě 1891-1941, Brno 1995; E. ZABLOUDILOVÁ, Kulturní život v Novém Městě na 
Moravě, Brno 1994; L. TURKOVÁ, Dějiny spolku Beseda brněnská, Brno 1993; J. PACLÍKOVÁ, Opera českého divadla 
v Brně /884-1904 a její ohlas v soudobém tisku, Brno 1993; D. BĚLOHRADSKÝ, České spolky v Českém Dubu ve druhé 
polovině 19. století, Brno 2006; P. KŘEČEK, Spolek v České republice a v Německu, Brno 2006; A. PAVELKA, Český 
spolkov.ý život na Bměnskuna přelomu /9. a 20. století, Brno 2006. 
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Přináší tak základní fakta o spolcích na Moravě od druhé poloviny 19. století až do první 

poloviny století dvacátého. 

Obdobné práce jsou publikovány i v regionálním tisku. Jejich souhrnný přehled opět 

přináší Eva Drašarová.41 Problematika historického vývoje oblasti Vlašimska druhé poloviny 

19. století je rozebrána v regionální dějepisné literatuře. Základní faktografické údaje o 

Vlašimsku nejen druhé poloviny 19. století zohledňuje dílo Dějiny města Vlašimě a jeho 

statku42 od Františka Augustina Slavíka a dále Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům 

Antonína Norberta Vlasáka. 43 Oba autoři patří k prvním, kteří se detailně věnovali historii 

kraje a podrobněji zachytili jeho vývoj. 

Naopak doposud nepublikovaný rukopis historické práce Karla Skřivánka zachycuje 

nejstarší rody na Vlašimsku a topografii města Vlašim až do dvacátého století.44 Novější 

literatura přinášející hodnocení politického, hospodářského, ale i sociálního vývoje regionu 

přibližuje práce kolektivu autorů pod vedením Josefa Petráně Benešovsko-Podblanicko.45 

Historický vývoj Vlašimska je podrobně rozebrán i v díle Jaroslava Pouzara Podblanickou 

minulostť6 , kde se mj. nachází i základní životopisná data hlavních představitelů 

společenského života Vlašimska. 

Podrobnější informace věnující se vždy vzniku, vývoji a působení konkrétního spolku 

je možné načerpat z jednotlivých článků soustředěných především ve Sborníku vlastivědných 

.1 I E. DRAŠAROV Á, Bibliographische Ubersicht uber die jungere tschechische Literatur (1980-1993) zum Vereinswesen des 
19. Ulld 20. la/zr/zwlderts, in: Newsletter. Geschische des Bi.irgertums in der Habsburgermonarchie 2, 1994, s. 17-30. 
V současné době se spolkovou bibliografií zabývá Anna Vindušková, pracovnice knihovny Národního archivu. Návod na 
pořádání spolkových archivů přináší stať kolektivu autorů pod vedením Raisy Machatkové a Jiřího Křesťana, tj. Pořádání 
spolkových archivů, in: Archivní časopis (dále AČ) 55, 2005, s. 1-26. Dále R. HORKÝ, K pořádání spolkových archivů, in: 
AČ 55, 2005, s. 128-130. 

42 FR. AUG. SLAVÍK, Dějiny města Vlašimě a jeho statku, Tábor 1889 (reprint 1994) . 

.13 ANT. NOR. VLASÁK, Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům. Okres Vlašimský, nástin historicko
archeologický, Praha 1874 . 

.1.1 MěÚ VLAŠIM, K. SKŘIV ÁNEK, Staré rody na Vlašimsku. Historická topografie města Vlašimi (rukopis), I., 11., IV. díl. 

45 J. PETRÁŇ A KOL., BenťŠovsko-Podblanicko, Praha 1985. 

46 J. POUZAR, Podblanickou minulostí. Kapitoly Z historie Vlašimi a okolí, Praha 1996. 
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prací z Podblanicka. Historie čtenářského spolku47
, Zpěváckého spolku48 či spolku Beseda49 

je ve sborníku zachycena Jaroslavem Pouzarem. Jan Svoboda se zabýval vznikem a 

působením Musejního sboru50
, rovněž i Lýdie Petráňová pojednává v Krajině Podblanické51 o 

historii sboru, jenž připravoval pro Národopisnou výstavu českoslovanskou předměty 

dokládající historický vývoj regionu Vlašimska. Dějiny tělovýchovné jednoty Sokol jsou 

nastíněny v Pamětním listu Sokola52
, který byl vydán u příležitosti otevření zdejší tělocvičny 

v roce 1930. Dějinami Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi se pak 

zabývala Eva Dočkalová v publikaci Z Vlašimi před sto lety, 100 let Spolku pro okrašlování a 

ochranu domoviny ve Vlašimi. 53 V neposlední řadě jmenujme Jiřího Šimka, který věnoval 

pozornost Stoletému jubileu divadelních ochotníků v Chotýšanech54 a Janu Tywoniakovou 

zodpovídající otázku problematiky obecného vzniku ochotnického divadla na Podblanickém 

venkově.55 Jednotlivé články byly inspirací po stránce metodické a posloužily k načerpání 

základní faktografie o spolkové činnosti na Vlašimsku. 

Prameny: 

Základem pro zpracování rigorózní práce se staly fondy jednotlivých spolků uložené 

ve Státním okresním archivu v Benešově (dále SOkA Benešov), který je na základě 

47 TÝŽ, Čtenářský spolek a Dějiny města Vlašimě, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 9 (dále SVPP), 
1968, s. 219-222. 

-IX TÝŽ, Z historie Zpěváckého spolku Blaník ve Vlašimi, in: SVPP 30-2, 1990, s. 89-93. 
49 TÝŽ, Beseda ve Vla§imi, in: SVPP 15, 1974, s. 259-261. 

501. SVOBODA, Sto let od založení Musejního sboru pro okres vlašimský, in: SVPP 33, 1993, s. 143-153. 

51 L. PETRÁŇOVÁ, Krajina Podblanická. Výbor ze sběru Františka J. Půlpána k Národopisné výstavě českoslovanské 
v Praze 1895, Vlašim 1995. 

52 Pamětní list Sokola ve Vlašimi vydaný u příležitosti slavnostního odevzdání nové Sokolovny svému určení 7. 
září 1930. Dějiny jednoty (1892-1930), red. 1. Němeček, Vlašim 1930. 

53 E. DOČKALOVÁ, Z Vlašimi před sto lety. 100 let Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi. Vyšlo jako 
samostatná příloha čtvrtletníku Pod Blaníkem 3, 1999. 

54 J. ŠIMEK, Stoleté jubileum divadelních ochotníků v Chotýšanech, in: SVPP 7, 1966, s. 263-265. 

55 J. TYWONIAKOV Á, Ochotnické divadlo na Podblanickém venkově, in: SV PP 39, 1999, s. 237-245. 
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archivního zákona Č. 499/2004 Sb. součástí Státního oblastního archivu Praha (dále SOA v 

Praze). 

Archivní materiál dokládající spolkovou činnost na Vlašimsku pro druhou polovinu 

19. století není příliš rozsáhlý. Jednotlivé fondy vztahující se ke konkrétním spolkům obsahují 

převážně dvanáct až dvacet inventárních čísel. Jedním z nejrozsáhlejších a nejlépe 

dochovaných fondů je fond Tělovýchovné jednoty Soko1.56 Zachovaly se knihy zápisů ze 

schůzí spolkového výboru a valných hromad pro období 1892 až 1928, dále dokumentace 

týkající se výstavby tělocvičny z let 1912-1937, fotodokumentace, plakáty apod. 

Rovněž i fond Spolku paní a dívek Karolina Svět1á57 nabízí knihy zápisů ze schůzí a 

valných hromad pro období 1900 až 1935, které zaznamenávají téměř celý jeho historický 

vývoj. Vyčerpávající přehled o působení učitelské jednoty Budeč58 ve Vlašimi nám podává 

stejnojmenný fond, jehož obsahem jsou opět knihy ze schůzí a valných hromad z období 1870 

až 1929 psané až s neuvěřitelnou pečlivostí. 

Naopak jiné fondy jsou velmi mezerovité. Např. fond Spolku dobrovolných hasičů 

Vlašim59 obsahuje pouze pamětní knihu s nemnoha zápisy. Informace o jeho působení a 

činnosti byly tudíž doplňovaly z Hasičské kroniky okresu Benešov.60 Rovněž fond 

dobročinného Krejcarového spolku Lidumil61 obsahuje jen knihu protokolů z let 1881-1921, 

kde jsou velice stručně zaznamenány informace o jeho vzniku a působení na Vlašimsku. 

Rozsah fondu Zábavního spolku Ratolest'62 z let 1898 až 1905 je též velice střídmý, obsahuje 

pouze stanovy spolku, pokladní knihu z let 1898-1905 a knihu zápisů z výborových a valných 

,6 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, kart. 1,2. 

57 Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, kart. l. 

sx Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, kart. l. 

59 Tamtéž, Fond Sbor dobrovolnvch hasičů č. 48. ve Vlašimi, kart. 1. 

60 Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999. 

61 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Krejcarový spolek Lidumil Vlašim, kart. 1. 

62 Tamtéž, Fond 'liíbavní spolek Ratolest' Vlašim, kart. 1. 
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hromad z období 1897-1905, která nám poskytuje neúplné informace o jeho vzniku, činnosti a 

působení. 

Z regionu Vlašimska, vyjma města Vlašim, se pro sledované období nedochovaly 

žádné registratury. Proto byly využity pamětní knihy a kroniky jednotlivých obcí. Jako 

příklad může posloužit Pamětní kniha obce Zdislavice63 či Obecní kronika městečka 

Domašína64 pro období 1864 až 1940. Kromě zmíněných fondů v SOkA Benešov bylo při 

zpracování rigorózní práce využito materiálu Muzea města Vlašim, kdy bylo čerpáno 

především z Kroniky města Vlašim pro historické období 1918 až 1935.65 

V neposlední řadě byl studován i archivní materiál, který je uložen ve fondu České 

místodržitelství v Národním archivu (dále NA), a který se bezprostředně pojí ke spolkové 

činnosti na Vlašimsku. V těchto případech se jednalo o spolkové stanovy představující právní 

základ každého spolku. Ve fondu Policejní ředitelství v Praze nebyl nalezen žádný archivní 

materiál vztahující se ke spolkové činnosti na Vlašimsku pro studované období. 

Materiál nacházející se ve fondu Prezidia českého místodržitelství v NA poskytl vedle 

obecných informací o dělnických stávkách, o nezaměstnanosti, o výtržnostech a o dělnických 

vzdělávacích spolcích rovněž základní informace mapující dělnické obyvatelstvo v regionu 

Vlašimska. 

Při zpracovávání rigorózní práce bylo využito i dochovaného soudobého periodického 

regionálního tisku. V případě oblasti Vlašimska se vycházelo z informací zveřejněných v 

týdeníku Hlasy od Blaníka. Tento historický pramen posloužil především jako doplňující 

zdroj informací k získání globálnějšího pohledu na spolkovou problematiku regionu. 

(,3 Tamtéž, Fond Archiv obce Zdislavic, Pamětní kniha obce Zdislavic (1888-1914), i. Č. 12, Č. knihy 12. 

(,4 Tamtéž, Fond Archiv města Doma§ína, Obecní kronika městečka Domašína (1864-1940), kronika byla do fondu vložena 
později, nemá i. Č. a č. knihy. 

(,5 MěÚ VLAŠIM, Fond Obecní kronika města Vla§imě lll. (1918-1935). 
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1 K A PIT O LA 

1.1 VZNIK A 
1848-1918 

, o v, , 

VYVOJ SPOLKU V CECHACH V OBDOBI 

Spolkové hnutí se postupně stalo nástrojem emancipace měšťanských vrstev ve všech 

evropských zemích. Tento vývoj byl ovlivněn různými hospodářskými, politickými a 

společenskými aspekty dané oblasti. Probíhal s určitými časovými posuny a projevil se i 

v kvantitě a kvalitě asociačního hnutí. 

V zemích habsburského monarchie vznikl největší počet spolků v italských 

provinciích. Více než polovinu z nich tvořily církevní spolky. Kromě nich byly zakládány i 

spolky pro výstavbu, provoz a údržbu komunikačních systémů a akciové spolky, jež 

ztvrzovaly ekonomickou vyspělost průmyslového severu Itálie. 

Rovněž Vídeň jako významná metropole a centrum politického i společenského života 

monarchie, nabízela příležitosti k vytváření spolkových organizací. Na území města se tak 

nejvíce rozvíjely svépomocné podpůrné spolky a humanitární instituce založené na spolkové 

bázi. Naopak zemědělské, živnostenské, úvěrní a pojišťovací spolky se nerozvíjely tak hojně. 

Sídlem většiny akciových společností se kromě Vídně staly země s rozvíjejícím se 

průmyslem, tj. Čechy, Morava, Chorvatsko, Slavonie.66 

Návrat k tradičním hodnotám po revoluční periodě 1848-1849, jež přinesla chaos a 

nestabilitu, se v českých zemích projevil nápadně velkým počtem církevních spolků. Ty 

vznikaly především v chrudimském, žateckém a čáslavském kraji. Venkovská města 

s převažujícím zemědělským způsobem obživy, s přetrvávající cechovně orgamzovanou 

66 Blíže E. DRAŠAROVÁ, Spolky v Čechách v období neoabsolutismu, Diss., Praha 1992, s. 6-10. 
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řemeslnou výrobou a společenským životem, který byl organizován podle církevního roku, se 

stala ideálním prostředím pro vznik zmíněných spolků. Nemůžeme ale hovořit o skutečném 

spolkovém životě, neboť se jejich členové scházeli pouze na bohoslužbách nebo plnili své 

morální či peněžité závazky v soukromí. 

Naopak ve větších městech sehrály významnou roli dobročinné spolky a humanitární 

ústavy, kde byla více řešena otázka péče o tělesně, duševně a sociálně postižené jedince. Mezi 

těmito spolky a ústavy měla silné zastoupení židovská společenství. 

Vzájemně podpůrné spolky byly jakousi sociální pojistkou v případě onemocnění, 

zranění či úmrtí. Jejich vznik se pojil s průmyslově rozvinutějšími oblastmi Čech, tj. 

Libereckem, Trutnovskem, Českolipskem či s průmyslovými městy jako byly Praha, Aš a 

Cheb. Rovněž sloužily jako sociální sebeobrana řemeslnických vrstev, námezdních dělníků 

apod. Tíživá finanční situace a klesající společenská prestiž středních vrstev vyústila 

v zakládání asociací, které řešily vzniklý problém hospodářskou svépomocí a 

sebevzděláváním vlastních členů. Na stejném principu byly zakládány i spolky dělnické, jež 

se kromě hlavního podpůrného cíle zaobíraly obranou ekonomických zájmů vůči 

zaměstnavatelům.67 

Spořitelny, zemědělské spolky, spolky na podporu průmyslu, obchodu a živností a 

nejrůznější akciové podniky se nerozšířily tak hojně. Za podpory státu postupně vznikaly 

spořitelny a úvěrní spolky. K nejstarším řemeslnickým a živnostenským spolkům v Čechách 

patřil židovský zápůjční spolek v Praze (1847), Kolegium pražských mistrů (1848), židovský 

(,7 Blíže E. DRAŠAROVÁ, Spolky v Čechách v období neoabsolutismu, Diss., Praha 1992, s. 8-9; J. PURŠ, Postavení 
dělnictva v českých zemích za hospodářské krize v letech sedmdesátých (1873-1979), in: Sborník historický 19, 1972, s. 93-
152; M. REIMAN, Z prvních dob českého dělnického hnutí, Praha 1958; Z. ŠOLLE, Dělnické stávky v Čechách ve druhé 
polovině 19. století, Praha 1960; S. DRKAL, Dělnické spolky ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru (1869-1918), in: 
SAP 7, 1957, s. 13-54; J. RADlMSKÝ, Nejstarší spolky na Moravě s přihlédnutím ke spolkům dělnickým, in: Časopis Matice 
moravské 73, 1954, s. 108-119; A. ROBEK, Společenský a rodinný život pražských dělníků v první polovině devatenáctého 
století, in: Etnografie dělnictva 4, NK 13, Praha 1975, s. 225-226; J. JANÁK, Výpomocné pokladny pro dělnictvo na Moravě 
li 50. -70. letech 19. století, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada historická (c) 20, 1973, s. 61-101. 
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zápůjční spolek v Náchodě (1850), spolky v Ústí nad Labem (1857), Vlašimi (1858) či 

Nymburce (1860).68 

Společenský a veřejný život měst a později i veSnIC dotvářely především kulturní 

spolky, tj. spolky čtenářské, ochotnické, okrašlovací, pěvecké, spolky ke vzájemné zábavě a 

měšťanské besedy. Většinou byly zakládány měšťany, úředníky, příslušníky svobodných 

povolání a inteligencí. Nejstarší čtenářské spolky vznikly již v první polovině 18. století 

v Nizozemí, Dánsku, Švédsku či Německu. V českých zemích vznikly první čtenářské spolky 

v roce 1818 v Heřmanově Městci a Radnici.69 Druhý jmenovaný založil ve své farnosti 

Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820). Do konce roku 1820 byly ještě založeny čtenářské 

společnosti v Chrudimi nad Cidlinou, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Nepomuku, Prachaticích, 

Příbrami a Turnově. 70 Jejich působení vycházelo ze starších vzdělavatelských společností 17. 

století, jež pečovaly o rozvoj jazyka a literatury. Základní funkce čtenářských spolků 

spočívala v půjčování knih, časopisů a periodik členům a obyvatelům příslušného města či 

vesnice. Dále organizovaly přednášky a pořádaly výstavy. Díky nim se kniha dostala do rukou 

i obyvatelům, kteří by si pravděpodobně nenašli dostatek času na studování knih, a ani 

dostatek finančních prostředků na jejich koupi. 71 

Vedle působících čtenářských spolků sehrálo výraznou roli i ochotnické divadlo, které 

bylo pravděpodobně přitažlivější formou společenské zábavy než četba. Ochotnická 

představení navazovala v řadě případů na tradici barokních náboženských a lidových her. 

Počet měst, kde se konala ochotnická představení, značně převyšoval počet měst se 

6~ E. DRAŠAROV Á. c .d .. s. 9. 

6~ Čtenářská společnost v Radnici zahájila vlastní činnost 28. září 1818 a měla na počátku své existence okolo 40 členů. Jejím 
prvním činem byla slavnostní bohoslužba, osvětlení města a ples. Dokonce brzy nato se Puchmajerovu příteli Josefu 
Sedláčkovi podařilo přesvědčit sousedy v blízkém městečku Spálené Poříčí, aby i zde založili obyvatelé čtenářskou 

společnost. Srov. M. HROCH, Na prahu národní existence, Praha 1999, s. 2\3; FR. ČAPKA, Dějiny zemí Koruny české 
l' datech, Praha 1998, s. 417. Dále viz O. DANN, Lesegesellschaften und biirgerliche Emanzipation. Ein europiiischer 
Vergleich, Mlinchen 1981. 

711 M. HROCH, c. d .. s. 213. 

71 Z. ŠiMEČEK, PZljčovny knih a čtenářské společnosti v českých zemích a jejich působení do roku 1848, in: Český časopis 
historický (dále ČČH) 29, 1981, s. 63-88; J. POKORNÝ, Veřejné knihovny na přelomu století, in: ČČH 98, 2000, s. 48-82. 
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čtenářskými společnostmi. Kolem roku 1812 hráli ochotníci v Ústí nad Orlicí, Žamberku, 

Polné, Poličce, Jaroměři, Turnově, Jičíně, Nymburku, Radnici, Žebráku či Rakovníku. V řadě 

českých měst vznikala ochotnická divadla i bez povolení, neboť z roku 1801 pocházel 

dvorský dekret, jímž se zakazovala divadelní představení. Ochotníci tak museli žádat krajský 

úřad o povolení uskutečnit nastudovaná představení. Provozování ochotnických divadel a 

čtenářských spolků se stalo postupně součástí kulturní každodennosti větších měst.72 

Okrašlovací spolky byly zakládány za účelem ochrany a "zkrášlení" městského a 

venkovského prostředí. Jejich činnost se soustředila na výsadbu stromů, křovin a květin, na 

ochranu historických památek, na úpravu a vylepšení komunikací apod. Nejstarší okrašlovací 

spolky vznikly v Domažlicích (1867), Jindřichově Hradci (1871) či v Pelhřimově (1880). 

Spolky často spolupracovaly na okrašlovacích a zalesňovacích akcích se školami, kdy po 

vzoru amerických Arbor Days pořádaly tzv. "Stromové slavnosti", při nichž byla výsadba 

stromů doprovázena uměleckým pořadem se zpěvem a recitací.73 

Pěvecké spolky, které se od čtyřicátých let 19. století šířily do českých zemích 

z Německa, se staly doménou německy mluvících obyvatel severních Čech. Byly převzaty 

s ideovým podtextem založeným na myšlence německé národní jednoty. Kjejich počeštění 

docházelo od počátku šedesátých let 19. století. Pěvecké a hudební spolky především 

obohacovaly církevní obřady o hudební složku. 

Městské prostředí bylo od šedesátých let 19. století spjato se sokolským hnutím.74 

Vznik Sokola v lednu 1862 byl spojen s rozvojem moderního českého spolkového hnutí jako 

72 Tamtéž, s. 215. 

73 E. DOČKALOV Á, Z Vlašimi před sto lety. 100 let Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi. Vyšlo jako 
samostatná příloha čtvrtletníku Pod Blaníkem 3, 1999, s. I. 

740bnovení Českoslovellské obce sokolské v letech 1989-1992. Příspěvek k dějillám Sokolstva v době komullismu, 
v listopadovém pPevralll a po obllově ČOS do kOll ce roku 1992 (dále Obnovení ČOS), ČOS 2003, s. 3-5. 
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projevu probouzející se občanské aktivity.75 Činností Sokola vstoupila tělesná kultura do 

vznikající novodobé společnosti jako jeden z jejích důležitých prvků. Dr. Miroslav Tyrš 

(1832-1884) dal Sokolu do vínku jednoduchou, ale dodnes nepřekonanou myšlenku 

spočívající v povznesení národa po stránce tělesné mravní.76 Cvičení a tělocvik nebyl 

zdaleka jedinou činností sokolských jednot. Jejich program byl doplňován výlety, které měly 

polovojenský ráz a tužily tělo. Sokol se stal nositelem osvěty, kultury i lidových zábav, tj. 

sokolských šibřinek. Sokolské odbory divadelní, pěvecké, taneční a později i sokolská kina 

sloužila k šíření poslání sokolského vlastenectví mezi obyvatelstvem. 

Téměř současně se vznikem tělovýchovné jednoty Sokol začaly od šedesátých let 19. 

století působit ve městech a vesnicích dobrovolné hasičské sbory. Otevřela se nová cesta ve 

vývoji požární ochrany a vyvinul se jiný způsob hašení požárů. Vzniklé požáry již nebyly 

likvidovány výhradně za všeobecné pomoci obyvatel, ale organizovaně odborně vycvičeným 

sborem hasičů. Pomalu začaly vznikat v jednotlivých městech dobrovolné hasičské sbory jako 

např. v Praze (1853) či v Brně (1863). Činnost hasičských sborů se však neomezovala pouze 

na hašení požárů a pomoc při povodních. Svou rozsáhlou kulturně osvětovou a vzdělávací 

činností v podobě přednášek, divadelních představení, koncertů, tanečních zábav, plesů či 

zakládání knihoven přispívaly k obohacení kultury.77 

Součástí spolkového života, jež se začal plně rozvíjet od druhé polovině 19. století, 

bylo i spolčování ženské.78 Právě na vzniku ženských spolků se dá doložit touha po vlastním 

75 Další publikace viz: Almanach Sokolské župy Budečské k JOD. výročí založení 1897-1997, Kladno 1997; 1. BENDA, 
Ohlédnutí do historie Sokolské župy budečské, in: Slánský obzor 5, 1997, s. 77-86; 1. ČEJKA, Sokolský slet v Brně roku 
1914, in: Sborník prací Muzea města Brna, Brno 1994, s. 139-148; V . HAVLÍČEK, Jindřich Fiigner, Praha 1998. 

7(, Tyršovy myšlenky viz Obnovení ČOS, s. 3-5. 

77 Hasičská kronika okresu Bendov, Sedlčany 1999, s. 13-19. 

7X Práce zachycující rozvoj ženského spolčování: J. BUREŠOVÁ, Proměny společenského postavení českých žen v první 
polovině 20. století, Olomouc 2001; M. BAHENSKÁ, Počátky emancipace v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky 
v Praze v 19. století. Praha 2005; TÁŽ, Ženy ve veřejném životě ve druhé polovině 19. století. Spolek svaté Ludmily a činnost 
Marie Riegrové-Palacké, in: ČČH 103,2005, s. 549-571; J. ENGLOV Á, Žena devatenáctého století v dokumentech, Ústí nad 
Labem 2003; P. HORSKÁ, Naše babičky feministky, Praha 1999; K. PEŠÁKOV Á, Ženské spolky jako cesta k ženskému 
vzdělávání, Brno 2006 (diplomová práce); 1. ŠIMONÍK, Ženský spolek v Benešově, Brno 2006 (diplomová práce); A. 
ŠIMŮNKOV Á, Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v 19. století, in: ČČH 
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zdokonalování. Na jejich organizování měli především vliv Božena Němcová (1820-1862), 

Karolina Světlá (1830-1899) a Vojtěch Náprstek (1826-1894). Právě on přinesl poznatky o 

ženském americkém hnutí a stál u zrodu emancipace žen v 19. století. 79 V roce 1865 vznikl 

Americký klub českých dam, který měl sídlo v Praze v Náprstkově domě U Halánků. 8o Klub 

organizoval vedle praktické výuky domácích prací také přednášky z přírodních věd, filozofie, 

ekonomie aj. 

V roce 1888 byla z iniciativy klubu založena Minerva81
, první dívčí střední škola 

v Předlitavsku. Cílem ženského hnutí však bylo dosáhnout vysokoškolského vzdělání, což se 

uskutečnilo v roce 1897, kdy mohly první studentky vstoupit na Filosofickou fakultu pražské 

české univerzity. Od roku 1900 začaly ženy studovat i na Lékařské fakultě. 

Dámy středních vrstev podporované Karolínou Světlou založily v roce 1871 Ženský 

výrobní spolek český, jehož cílem bylo vychovávat ženy k úplné samostatnosti i samostatné 

výdělečné činnosti. Spolek dokonce vydával první emancipační ženský časopis ženské listy. 

Ženy se tak díky spolku začaly prosazovat ve společnosti, přestaly být pouze domácími 

hospodyněmi a konečně začaly konkurovat mužům ve všech odvětvích, které jim nabízel a 

poskytoval soudobý svět. 82 

Spolkovou problematikou se nelze zabývat bez detailnějšího upozornění na 

různorodost spolkové typologie. 83 Třídění spolků do menších skupin slouží především ke 

95, 1997, s. 55-109; K. ŠIMA, Národní slavnosti šedesátých let 19. století, in: ČČH 104, 2006, s. 81-110; GARY B. 
COHEN, Společnost, politick.v život a vláda v pozdně imperiálním Rakousku: zamyšlení nad syntézou, in: ČČH 102,2004, s. 
745-765. 

7Y M. C. EFMERTOV Á, České země v letech 1848-1918, Praha 1998, s. 297. 

Xi) Členství v klubu bylo bezplatné a jedinou povinností členek bylo vzdělávat se, pořádat dobročinné akce a pečovat o 
mládež. O ženském hnutí pojednává M. C. EFMERTOVÁ, c. d., s. 297-298. 

XI Do prvního ročníku nastoupilo cca. 50 uchazeček. Absolventky dívčího gymnázia musely zprvu skládat zkoušky na 
některém pražském chlapeckém gymnáziu, neboť soukromá střední škola musela nejdříve prokázat své výsledky a poté jí 
bylo uděleno právo veřejnosti. Minerva ho získala až v roce 1907. 

X2 M. C. EFMERTOV Á, c. d., s. 298. 

X3 E. DRAŠAROVÁ, Tvpologie spolků v Čechách v padesátých letech 19. století (dále Typologie spolků), in: Seminář a jeho 
hosté. Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Rostislava Nového, Praha, Filozofická fakulta UK 1992, s. 271-281; TÁŽ, 
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snadnější orientaci a zpřehlednění tohoto fenoménu. První pokusy o systematické utřídění 

spolků nalezneme již v rakouských úředních statistikách, jež byly vedeny od čtyřicátých let 

19. století pro policejní potřeby. 

Spolky jsou v nich rozděleny podle účelu a zaměření vlastní činnosti do osmnácti 

kategorií. První kategorie je věnována náboženským a církevním spolkům a představuje 

uzavřenou skupinu, dělitelnou podle konfese a účelu sdružení. V první polovině 19. století se 

rozšířil především zájem o křesťanské misie. Zakládaly se četné spolky k šíření víry. Jejich 

členové se zavazovali k peněžitým příspěvkům a pravidelné modlitbě za misionáře. 

V Rakousku byla v roce 1829 založena Leopoldova nadace na podporu misií v severní 

Americe, pro misie ve střední Africe existoval mariánský spolek apod. 

Spolky druhé kategorie, dobročinné a humanitní, patřily z velké části ke skupině 

nejstarších asociací v Rakousku, které unikly zrušení za panování císaře Josefa II. (1780-

1790). Vycházely z norem tradiční charitativní péče a jako jediné původně nabízely uplatnění 

pro ženy. Podle náplně činnosti lze tuto kategorii rozdělit na běžné dobročinné spolky 

podporující chudé a na druhé straně spolky provozující humanitární ústavy, k nimž by patřily 

špitály, výchovné a zaopatřovací ústavy, jesle a opatrovny malých dětí. Zdánlivě si je v této 

skupině velice blízká třetí i čtvrtá kategorie rozčlenění spolků. Vzájemně podpůrné spolky, 

zaopatřovací, rentovní a penzijní ústavy jako třetí kategorie a pohřební spolky jako čtvrtá 

kategorie vznikaly již na konci 18. či počátkem 19. století. Také tovaryšská bratrstva se 

pozvolna přeměňovala ve svépomocné spolky a stejným vývojem prošly i spolky mistrů. 

Do páté kategorie byly zahrnuty spořitelní spolky a do šesté skupiny patřily 

zastavárny. U zrodu spořitelen a zastaváren stálo úsilí o získání úvěru. Zakládání spořitelen 

bylo motivováno potřebou získat levný drobný kapitál pro rozvoj průmyslu, řemesel a 

Společensk.ý život v Čechách v období neoabsolutismu - spolky 50. let 19. století, in: Paginae historie, 0, Praha 1992, s. 128-
169. 
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živností. Spořitelny byly zřizovány především z iniciativy majetných jednotlivců, ale za 

zřizovatele mohly být považovány vedle spolků i veřejné korporace představující stát či obec. 

Další kategorie zahrnují spolky věnující se zemědělství, průmyslu a obchodu.
84 

V sedmé kategorii jsou definovány zemědělské spolky, které se zabývaly podáváním návrhů 

z oblasti zemědělské politiky státu, zemědělskou statistikou, pokusnictvím a výzkumnictvím, 

celními a daňovými opatřeními apod. 

Osmou kategorii tvoří spolky pro průmysl, obchod, živnosti. Do této kategorie spadají 

úvěrní spolky, jež byly ale často zaměňovány se třetí kategorií kvůli téměř identickým 

cílům. Roku 1825 vznikla Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, v roce 1837 

hornorakouský živnostenský spolek a roku 1839 dolnorakouský živnostenský spolek. 

Konečně v roce 1848 byly zřízeny obchodní a živnostenské komory, které mimo jiné 

usměrňovaly národohospodářské zákonodárství. 

V deváté kategorii byly evidovány akciové spolky pro stavbu a provoz železnic, 

mostů, silnic a vodních cest. Mezi nejpočetnější skupinu zakládaných asociací patřily 

umělecké, vědecké, zábavné, čtenářské a tělovýchovné spolky. S touto kategorií koresponduje 

desátá skupina, v níž se nalézaly spolky pro pravidelný transport po vodě i souši a v jedenácté 

spolky pro důlní podnikání a rozvoj hornictví. Stavba a provoz komunikačních systémů patřil 

k oblastem evidentního zájmu státu. Velká pozornost byla věnována paroplavbě, stavbě silnic, 

telegrafů apod. Po roce 1848 došlo k rychlému nárůstu výstavby železnic, které vyplynulo 

z ekonomických a politických zájmů státu. 

Ve dvanácté skupině měly být obsaženy kolonizační spolky, ale v celé monarchii se 

nenalézal ani jediný. 

H4 P. HORSKÁ-VRBOVÁ, K otázce vzniku české průmyslové buržoazie, in: Československý časopis historický (dále jen 
ČsČH) 10, 1962, s- 257-284; J. KABEŠ, Počátky hospodářských spolků v Čechách (1848-1855), in: Časopis pro dějiny 
venkova 23,1963, s. 135-143; J. NOŽIČKA, Počátky rolnického spolčování, in: Časopis pro dějiny venkova 26,1939, s. 30-
42,82-91; A. VERBÍK, Počátky zemědělských spolků na Moravě, in: Časopis Matice moravské 89,1970, s. 226-252. 

28 



Rigorózní práce Hana Novotná 

Třináctou skupinu tvořily pojišťovny. Předmětem pojištění se staly věci i osoby. 

Zřizovatelem pojišťovny mohla být i veřejnoprávní instituce představující stát, zemi a obec. 

Do čtrnácté kategorie spadaly muzea a spolky pro vědu a umění, v patnácté skupině se 

nalézaly čtenářské a zábavné spolky. 

Další obsáhlou kategorií byla šestnáctá kategorie tělovýchovných spolků. 

Akciovým výdělečným společnostem patřila sedmnáctá kategorie, pokud předmět 

jejich podnikání nepostihlo výše zmíněné třídění. Zakládání akciových společností bylo 

výhodné v odvětví s nutným velkým kapitálovým vkladem a velkými riziky. Ve čtyřicátých 

letech 19. století existovaly v Praze tři akciové spolky a to parní mlýn na Smíchově, civilní 

plovárna a spolek ke zřízení úpravny lnu a konopí. 

Poslední osmnáctou kategorii tvořily spolky ostatní tzn. nezařaditelné do předchozích 

skupin nebo takové, jímž se překrývala jejich působnost s jiným spolkem a nebyly 

jednoznačně vyhraněny. 

Z roku 1857 pochází statistický přehled profesora správního práva vídeňské univerzity 

M. von Stubenraucha85 Statistische Darstellung des Vereinswesen in Kaiserthume 

Oesterreich, který spolky rozčlenil do osmi skupin. První skupina obsahuje spolky 

k religiózním účelům, druhé v pořadí jsou dobročinné a humanitární spolky, kam však řadí i 

svépomocné spolky nemocenské a penzijní, veteránské a pohřební, třetími v pořadí jsou 

spolky podporující spořivost spolu se spořitelnami a konzumními spolky. Čtvrtou skupinou 

tvoří spolky zápůjční a zástavní ústavy. Spolky pro podporu hospodářské činnosti spolu 

se zemědělskými a lesnickými spolky jsou zařazeny do páté skupiny. Do téže skupiny jsou 

začleněny ještě spolky pro podporu hornictví, spolky sloužící k oživení živností, obchodu a 

KS M. VON STUBENRAUCH. Statistische Darstellung des Vereinswesen in Kaiserthume Oesterreich, Wien 1857 viz E. 
DRAŠAROV Á. Typologie spolkli, s. 272. 
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dále spolky pro stavbu a provoz komunikací, kreditní ústavy, pojišťovací spolky, všeobecně 

zaopatřovací a rentovní ústavy. Do šesté skupiny profesor začlenil spolky pro podporu umění 

a věd. Sedmou skupinou byly spolky pro družnou zábavu. Poslední skupina evidovala spolky 

různého charakteru. 

K dalším změnám v evidování spolkové činnosti došlo koncem roku 1866, kdy byl 

založen katastr všech spolků monarchie, rozdělený do dvaceti čtyř skupin podle druhu vlastní 

činnosti spolku. Od roku 1870 byla spolková činnost zveřejňována ve statistických ročenkách. 

Spolkovou činností a jejich působením se nezabýval pouze stát, ale i soukromé 

instituce. Ty získávaly informace o spolcích pomocí dotazníkových akcí. Na konci šedesátých 

let 19. století provedla takový počin sekce pro geografii, statistiku, obchod a živnosti Spolku 

pro dějiny Němců v Čechách. Výsledky zpracoval V. John, jenž spolky rozdělil na spolky 

hospodářské, vzdělávací, zábavné a ochranné. 

Spolčování druhé poloviny 19. století se projevilo v zakládání různých druhů spolků. 

K nejrozšířenějším patřily církevní spolky, vzájemně podpůrné spolky, dělnické spolky, 

spolky na podporu průmyslu, obchodu a živností či akciové podniky. Městské a venkovské 

prostředí ovládly dobročinné spolky, humanitární organizace, spolky čtenářské, ochotnické, 

vzdělávací, okrašlovací, pěvecké a zábavní spolky. V šedesátých letech 19. století se řada 

spolků rozrostla o tělovýchovné jednoty Sokol a dobrovolné hasičské sbory. 

Spolková činnost ukázala občanům jinou variantu společenského života. Kromě práce 

a víry v boha jim nabídla sebevzdělávání se a možnost být součástí různých spolků a tím 

pozitivně ovlivňovat a působit na své bezprostřední okolí. 
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, " , , 
1.2 PRA VNl ZAKOTVENI A KOMPETENCE SPRA VNICH 

, o 'tJ, , 

ORGANU V CECHACH V OBDOBI 1848-1918 

První pokusy o regulaci spolkového fenoménu ze strany státu se objevují od poloviny 

18. století v souvislosti s šířením zednářského hnutí a tajných společností. V roce 1754 bylo 

vydáno první nařízení o evidenci a sledování tajných či podezřelých schůzek ve Vídni. 

Obdobné nařízení z roku 1764 zakazovalo založit spolek bez vědomí a povolení panovníka. 

V letech 1766 a 1767 se objevily první protizednářské zákony a roku 1790 byli 

svobodní zednáři postaveni pod policejní dohled.86 Celá řada omezení činnosti tajných 

společností vznikla i v devadesátých letech 18. století vobavě před šířením myšlenek 

Francouzské revoluce. Tajné schůzky byly zakazovány, sledovány policií apod. V rámci 

povinné přísahy státních zaměstnanců byl vynucen závazek vystříhat se členství v tajných 

I / h 87 spo CIC . 

V roce 1816 byly vyhlášeny zásady zakládání ženských dobročinných a prospěšných 

spolků. O rok později dne 3. ledna 1817 byla dvorským dekretem zajištěna podpora 

spolčování, která sledovala dobrovolné a obecně prospěšné cíle v průmyslu, řemeslech, 

zemědělství, vědě a umění. 89 Od roku 1821 stát upravoval podmínky zakládání akciových 

společností, které vznikaly v důsledku stavby koněspřežných železnic. Pro živnostensko-

průmyslové spolky a akciové společnosti byla vydána další nařízení v letech 1838 až 1840. 

Všechna doposud zmíněná spolková nařízení si vždy všímala jen určitého spolkového typu. 

~(i M. LAŠŤOVKA A KOL., Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990, Praha 
1998, s. 10. 

X7 Tamtéž, s. 9. 

xx Tamtéž. 

X~ E. DRAŠAROVÁ, Soupis právních předpisů a dokumentů ke spolčovacímu právu zfondů Státního ústředního archivu od 
poloviny J 8. století do roku 19 J 8, in: SAP 40, Praha 1991, s. 298. 
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V roce 1840 dvorská kancelář vypracovala návrh normy, která měla upravovat spolčování 

obecně. Tento návrh však nebyl realizován. 

První právní normou v habsburské monarchii, jež měla funkci spolkového zákona, byl 

dekret císařské kanceláře vydaný 5. listopadu 1843. K založení jakéhokoli spolku bylo nutno 

získat souhlas státních úřadů. Tento zákon byl doplněn dekretem dvorské kanceláře ze dne 26. 

září 1844, kterým se reguloval vznik spořitelen. V následujícím roce 1845 byly po četných 

dělnických stávkách regulovány dělnické pokladní spolky.9o 

Spolky se postupně staly základním nástrojem boje za liberalizační reformy 

v revolučním roce 1848. Právo spolčovací, shromažďovací a petiční tvořilo základní 

požadavky liberální opozIce vůči metternichovskému systému. Obsahovala je 

Pil1ersdorffova ústava publikovaná ve Vídni dne 25. dubna 1848. 

Rovněž Stadionova ústava ze dne 7. března 1849, jež ve skutečnosti nikdy nenabyla 

v celém rozsahu účinnosti, a jež byla zrušena dne 31. prosince 1851, taktéž zaručovala právo 

tvořit spolky. Teprve 17. března 1849 byl císařským patentem vydán prozatímní spolkový 

zákon. Zmíněná právní norma povolovala nepolitickým spolkům nevýrobní povahy vznikat 

zcela volně, tj. bez nutnosti povolení úřadů. Pouze jim nařídila ohlašovací povinnost, jež od 

spolků vyžadovala předložení stanov a oznámení složení vlastního spolkového výboru 

příslušnému okresnímu úřadu ve lhůtě 14 dnů před zahájením činnosti. Na ostatní spolky se 

nadále vztahoval zákon z listopadu 1843. 

S nástupem vlády ministra Alexandra Bacha (1813-1893) a prosazováním policejního 

režimu došlo v padesátých letech 19. století v rámci neoabsolutismu k radikálnímu omezení 

spolkové činnosti. Silvestrovské patenty z roku 1851 otevřely cestu policejnímu dozoru nad 

spolkovou činností. Tento vývoj dovršil spolkový zákon ze dne 26. listopadu 1852 Č. 253 ř. 

YO M. LAŠŤOVKA A KOL.. c. d .. s. 11. 
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Z.91, který znemožňoval jakékoliv sdružování zabývající se záležitostmi patřícími do oblasti 

zákonodárství či veřejné správy. Byla zavedena trojstupňová povolovací praxe podle typu 

jednotlivých spolků v podobě císař, ministerstvo vnitra a zemský úřad, který v Čechách 

představovalo místodržitelství.92 

Říjnový diplom vydaný v roce 1860 kromě obnovení ústavnosti ponechal v platnosti 

spolkový zákon Č. 253 ř. z. z listopadu 1852. Jako spolková norma platil zákon do roku 1867. 

Od roku 1863 začala vláda jednat o novém spolkovém zákoně.93 

Poslední a nejliberálnější právní normou druhé poloviny 19. století byl spolkový zákon 

ze dne 15. listopadu 1867 Č. 134 ř. Z.94, O právě spolčovacím. Stal se součástí prosincové 

ústavy z roku 1867, jež zakotvovala dualismus a platila do konce monarchie. Zmíněný zákon, 

který se vztahoval pouze na Předlitavsko, se skládal ze tří částí - "O spolcích vůbec, O 

spolcích politických, Ustanovení trestná a závěrečná." Za povolený spolek byl považován ten, 

jež nebyl ve čtyřtýdenní zákonné lhůtě od ohlášení úředně zakázán. Spolčovací právo 

umožňovalo pořádat veřejná shromáždění občanů v uzavřených místnostech pod širým 

nebem, taktéž veřejné průvody a zároveň vymezovalo podmínky jejich konání.95 

Spolkový zákon z roku 1867 převzala do svého právního systému i Československá 

republika a v novelizované podobě platil i během okupace a po skončení druhé světové války 

až do roku 1951.96 

91 Císařský patent ze dne 26. ll. 1852 Č. 253/1852 ř. z. (spolkový zákon). Blíže R. MACHATKOV Á, J . KŘESŤAN A KOL., 
Pořádání spolkových archivú, in: AČ 55, 2005, s. 21. 

n M. LAŠŤOVKA A KOL., c. d., s. ll. 

93 J. JANÁK, České kulturní spolky na Moravě v prvním tříletí po vydání Říjnového diplomu, in: Vlastivědný věstník 
moravský XVIIl/1, Brno 1975, s. 71. 

94 Zákon ze dne 15. ll. 1867 Č. 134/1867 ř. z., o právě spolčovacím. Dále viz R. MACHATKOV Á, J. KŘESŤAN A KOL., c. 
d., s. 21; V. DUSIL, Československé právo spolkové, Praha 1998, s. 8; E. HÁCHA, 1. HOETZEL, F. WEYR, K. 
LAŠTOVKA, Slovník veřejného práva Československého, Brno 1934, svazek III., s. 916. 

95 M. LAŠŤOVKA A KOL. , c. d, s. 12. 

9ó Zákon ze dne 29. 2. 1920 Č. 121/1920 Sb. Dále R. MACHATKOV Á, J. KŘESŤAN A KOL., c. d, s. 21; V. DUSIL, c. d., 
s. 7-14; M. LAŠŤOVKA A KOL., c. d, s. 12. 
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Se změnami právních norem šly ruku v ruce i změny kompetencí správních orgánů ve 

spolkových záležitostech.97 Až do právní normy z roku 1843 (viz výše) náleželo povolování 

vzniku spolků panovníkovi, resp. spojené česko-rakouské dvorské kanceláři. Výjimku tvořily 

akciové společnosti, které povoloval od roku 1840 dvorský finanční úřad. O vzniku ostatních 

spolků rozhodovaly výlučně státní politické úřady ve třech stupních - císař, spojená dvorská 

kancelář a zemský úřad, v Čechách gubernium. Teprve revoluční rok 1848 přinesl přerod 

státní správy.98 Vrcholným orgánem pro spolkové záležitosti se stalo ministerstvo vnitra, 

které převzalo agendu spojené dvorské kanceláře. Mezi lety 1849 až 1852 byly spolkové 

kompetence přeneseny na okresní politické a obecní úřady. Nový zákon z roku 1852 (viz 

výše) vracel kompetence na předrevoluční trojstupňovou koncesní praxi. V období Bachova 

absolutismu vykonávala dozor nad spolkovou činností celá státní správa, tj. od 

místodržitelství přes krajské úřady po okresní hejtmanství.99 

Definitivní úprava spolkové agendy byla zavedena až spolkovým zákonem z roku 

1867 (viz výše). Po roce 1867 přešla spolková agenda pod správu místodržitelství, které 

povolovalo vznik spolku, ale také mohlo jeho činnost zastavit a spolek rozpustit. Zároveň i 

ohlašovací povinnost pro všechny spolky, jež nahradila povolávací řízení, byla dána do 

kompetence místodržitelství. Ovšem spolky přesahující svojí působností území jedné země, se 

měly ohlašovat u ministerstva vnitra ve Vídni. loo Okresní hejtmanství nadále 

zprostředkovávalo bezprostřední styk spolku se státem a vedlo evidenci spolků v rámci 

okresů, v Praze vedlo spolkovou evidenci Policejní ředitelství Praha. Produktem jejich 

činnosti byly spolkové katastry 101, které tvoří základní pramen k dějinám spolků. V rámci 

jednotlivých skupin spolků je jejich evidence vedena chronologicky, katastr přináší základní 

~7 M. LAŠŤOVKA A KOL., c. d., s. 21. 

0X J. JANÁK, Z. HLADÍKOVÁ, Dějiny správy v českých zemích do roku 1948, Praha 1989. 

~0 A. J. P. TAYLOR, Poslední století Habsburské monarchie. Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998, 
s.109-125. 

IIXI M. LAŠŤOVKA A KOL, c. d., s. 21. 

lili Tamtéž, s. 24-27. 
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údaje ze stanov jako např. účel spolku, zrušení spolku nebo jeho obnovení, jména zakladatelů, 

předsedů a místopředsedů. 

Právním základem každého spolku byly stanovy.I02 Přestože si Je každý spolek 

vypracovával sám, musely podle §4 zákona ze dne 15. listopadu 1867 obsahovat následující 

údaje. V prvé řadě se uváděl název spolku následovaný sídlem spolku. Doporučovalo se uvést 

příslušnou politickou obec, aby se předešlo případným a zbytečným nesrovnalostem. 

Důležitým článkem stanov byl účel spolku, kde se formulovala náplň spolkové činnosti a 

důvod vzniku spolku. Spolu s účelem spolku byly uváděny prostředky, jimiž hodlal spolek 

vytčeného účelu dosáhnout a dále způsob jakým si prostředky opatří. 

Obsáhlým článkem stanov byly práva a povinnosti členů spolku a spolkové orgány.I03 

V čele správního výboru spolku nejvyšší funkci zastával předseda, druhým v pořadí byl 

místopředseda, který mohl zastupovat předsedu v jeho nepřítomnosti. Jednatel, v pořadí třetí 

nejvyšší funkcionář, vyřizoval písemnou agendu spolku a vystavoval spolkové legitimace. 

Pokladník hospodařil se spolkovým majetkem a vybíral členské příspěvky, zapisovatel spolku 

sepisoval protokoly ze schůzí a valných hromad. Celou skupinu funkcionářů uzavírali dva 

revizoři účtů, kteří kontrolovali pokladní knihy. 

Ve stanovách bylo pamatováno i na jednací řeč spolku. V českých zemích se převážně 

jednalo o češtinu popřípadě o němčinu. Ve stanovách nechyběly ani podmínky platných 

usnesení, listin a vyhlášek a způsob, jakým se budou urovnávat spory vzniklé uvnitř spolku. 

Poslední body spolkových stanov pojednávaly o zastoupení spolku navenek a zániku 

spolku. Spolek mohl zaniknout dobrovolným rozejitím členů nebo úředním rozpuštěním. Jako 

102 Spolkové stanovy viz Y. DUSIL, c. d., s. 21-35,44,54,56. 

1113 Orgány spolkové správy tamtéž, s. 23. 
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fyzická osoba mohl zaniknout přirozenou smrtí v případě, že ztratil své členy. Spolkový úřad 

v takovém případě konstatoval zánik spolku a vyčlenil ho z evidence spolkového katastru. 

Řádně sepsané stanovy v pěti exemplářích měly být okolkovány a předloženy 

zemskému úřadu ke schválení či zamítnutí. Jeden exemplář měl být uložen v úřadu zemské 

politické správy, kde do něj mohl kdokoli nahlédnout a pořídit si opis, druhý zůstal ve 

spolkových spisech politické zemské správy. Třetí exemplář byl určen dozorčímu úřadu II. 

stolice, čtvrtý byl použit pro statistické účely a poslední exemplář se vracel zakladatelům 

spolku pro vlastní potřebu. 

Právní existence spolku začala teprve po nabytí právní platnosti schválených stanov 

zemským úřadem, pokud ten spolek nezakázal do čtyř týdnů po jejich doručení. Odpovědi 

zemského úřadu byly ve většině případů stejné, konstatující, že se spolek nezapovídá. K 

nepovolení spolku docházelo zcela výjimečně a to z příčin chybějících údajů. Po odstranění 

těchto formálních náležitostí zemský úřad spolek povolil. K úplnému zákazu spolku došlo jen 

v těch případech, pokud úřad usoudil, že činnost spolku je protizákonná, protiprávní nebo 

státu nebezpečná. Proti zamítavému rozhodnutí zemského úřadu bylo možno podat odvolání 

do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zákazu. 

Spolek začal svou faktickou činnost svoláním shromážděním, jež uskutečnili 

zakladatelé spolku, a na kterém byly zvoleny spolkové orgány. Jen v případě, pokud stanovy 

přímo určovaly fyzické osoby do spolkových funkcí, se nemusela valná hromada svolávat. 

Uvnitř jednoho spolku velice často vznikaly rozličné spolkové odbory, které ovšem 

neměly právo samostatně jednat ani vystupovat navenek. Jejich vztah ke spolku byl vymezen 

stanovami. 
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Organizaci a chod spolku zajišťovaly každoroční řádné valné hromady, které 

probíhaly na začátku kalendářního roku. Každé konání valné hromady bylo třeba ohlásil 

příslušnému úřadu - státnímu policejnímu úřadu, respektive okresnímu úřadu. Valné hromady 

a spolkové schůze se mohly konat pouze v uzavřených místnostech. Řádnou valnou hromadu 

svolával spolkový výbor, který též oznamoval okresnímu úřadu datum a místo konání. 

Hlasovací právo na valné hromadě získali pouze ti členové, kteří řádně zaplatili členské 

příspěvky. Každou schůzi zahájil předseda uvítáním a proslovem, které bylo vystřídáno 

čtením protokolu z poslední valné hromady, následovala zpráva jednatele o činnosti spolku, 

zpráva pokladníka a revizorů účtů o stavu pokladny a zprávy ostatních členů a funkcionářů. 

Poté probíhaly volby nového výboru, určování výše členských příspěvků a zápisného na příští 

správní rok. Schůzování uzavíraly valné návrhy, dotazy a přání. 

Pokud členové hodlali diskutovat na veřejném prostranství potřebovali zvláštní 

povolení. Spolek takové shromáždění musel ohlásit příslušnému orgánu 24 hodin předem a 

udat jeho přesné místo, čas a účel. Spolkový dozorčí úřad I. stolice, tj. okresní úřad či státní 

policejní úřad, měl právo vyslat svého komisaře, aby sledoval průběh shromáždění. Takový 

zástupce byl opatřen kompetencí rozpustit shromáždění v případě porušování zákona, 

pobuřování ústavy a veřejného pořádku. Takto probíhaly organizační schůze spolků o nichž 

nás podrobně či méně podrobně informují spolkové zápisy z valných hromad. 

Stát se spolčovací činností začal podrobněji zabývat ve druhé polovině 18. století, kdy 

zasahoval a reguloval především aktivity zednářského hnutí a tajných společenstev. 

Skutečné právní normy v habsburské monarchii mající funkci spolkových zákonů 

pochází až z první poloviny 19. století. Prvním z nich byl císařský dekret vydaný 5. listopadu 
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1843 a v pořadí dalším byl císařským patentem vydaný prozatímní spolkový zákon ze dne 17. 

března 1849. 

Druhá polovina 19. století se pojí se spolkovým zákonem z 26. listopadu 1852. V 

šedesátých letech 19. století byl vydán zákon Č. 134 ze dne 15. listopadu 1867 O právě 

spolčovacím. Tato právní norma platila až do roku 1918, kdy ji do svého právního systému 

převzala Československá republika. 104 

10~ Tato právní norma byla dvakrát novelizována v roce 1939, přičemž roku 1945 byly obě novely zrušeny. V roce 1951 
vstoupil v platnost zákon Č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních. Rok 1989 nastartoval významné 
politické a hospodářské změny ve společnosti, což znamenalo i obnovení občanského sektoru, tedy i spolků. Současná platná 
úprava právního postavení spolků v České republice vychází ze zákona Č. 8311990 Sb., o sdružování občanů. 
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2 KAPITOLA 

2.1 REGION VLAŠIMSKA V OBDOBÍ 1848-1918 

Revoluční události z let 1848-1849 v habsburské monarchii skončil y 

mocenskopolitickou porážkou, představitelé radikálního směru byli zatčeni a liberálové byli 

donuceni vzdát se účasti na politickém a kulturním životě. Přesto ale revoluční rok 1848 a 

následný vývoj znamenal počátek dalekosáhlých přeměn, během nichž se vytvářely základní 

podmínky pro další vývoj občanské společnosti. Byla otevřena cesta k vybudování moderní 

'" "kl d Y bY k' h b d 105 statm spravy a samospravy na za a e o cans yc svo o . 

Do veřejné správy byla zavedena tzv. dvojkolejnost, kdy ji na jedné straně vykonávaly 

státní úřady a na druhé straně byly některé úkoly přenechány orgánům územní samosprávy. 

Nová organizace veřejné správy po revoluci roku 1848 vstoupila v platnost dne 1. ledna 1850. 

Základní územní jednotkou se staly politické okresy, vyššími jednotkami byly ustanoveny 

kraje a země a nejvyšší orgán politické správy představovalo ministerstvo vnitra. Čechy byly 

na základě této reformy rozděleny do sedmi krajů a do 79 politických okresů, z nichž 

v každém bylo vytvořeno okresní hejtmanství. Morava se rozčlenila na dva kraje a 25 

okresních hejtmanství a Slezsko tvořilo pouze jeden kraj se sedmi okresními hejtmanstvími. 

V roce 1855 byl systém státní a soudní správy přetvořen. Nová organizace byla uvedena 

v život dne 12. května 1855, kdy zahájily činnost smíšené okresní a krajské úřady. 

105 Literatura zabývající se politickým vývojem v letech 1848-1918: Z. TOBOLKA, Politické dějiny československého 
národa od r. 1848, Praha 1932-1937; A. SRB, Šedesát let politického zápasu o práva národa českého 1848-1908, Praha 
1908; TÝŽ, Politické dějiny národa českého od roku 1861 až do nastoupení ministerstva Badenova roku 1895, Praha 1899; 
V. URFUS, České lÍsilí () změnu volebního řádu pro zemský sněm v 60. a počátkem 70. let minulého století, in: Sborník 
historický 19, 1972, s. 49-91; K. KAZBUNDA, Krize české politiky a vídeňská jednání o tzv. punktace roku 1890, in: ČČH 
50, 1934, s. 80-108,310-346,491-528 a in: ČČH 51, 1935, s. 41-82, 294-320, 514-554; J. KOLEJKA, České národně 
politické hnutí na Moravě v letech 1848-1874, in: Brno v minulosti a dnes 2, 1960, s. 301-371; J. JANÁK, Vznik prvních 
politickvch organizací I/loravské buržoazie počátkem 70. let 19. století, in: Sborník Matice moravské 80,1961, s. 204-226; P. 
MAREK a kol., Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998, Brno 2000; F. 
ČAPKA, Politické strany první republiky, Brno 1998. Blíže i Hlasy od Blaníka 19, 1903, Č. 10., s. I; Hlasy od Blaníka 19, 
1903, Č. II., s. I; Hlasy od Blaníka 19, 1903, Č. II., s. 4; Hlasy od Blaníka 19, 1903, Č. 28., s. I. 
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K dalším správním změnám došlo v šedesátých letech 19. století. V roce 1862 byly 

zrušeny krajské úřady a okresní úřady byly podřízeny přímo českému místodržitelství. V roce 

1868 byla opět oddělena státní a soudní správa. Okresní úřady zanikly k 30. srpnu 1868 a byla 

obnovena okresní hejtmanství podřízená přímo místodržitelství. 

Územní rozsah soudních ani politických okresů se v zásadě nezměnil až do rozpadu 

monarchie. Nejmenší správní jednotkou se staly místní obce. Do jejich čela se dostala obecní 

zastupitelstva, která byla volena majetnějšími vrstvami obyvatelstva. Výkonnými orgány se 

staly obecní výbory a starostové, ve městech a městečkách městské rady a purkmistři. 

Další volby byly však neustále odkládány, a tak zastupitelstva zvolená v letech 1849 a 

1850 spravovala obce až do šedesátých let 19. století. 

Od 1. února 1850 začalo úřadovat okresní hejtmanství v Benešově jako první instance 

politické správy, které patřilo pod krajskou vládu v Českých Budějovicích. Začleněním 

Vlašimska pod politickou správu okresního hejtmanství a do obvodu krajské vlády a 

krajského úřadu byla posílena přirozená vazba většiny Podblanicka k jižním Čechám. Okresní 

hejtmanství tvořily tři soudní okresy Benešov, Neveklov a Vlašim. Takto vzniklé územní 

rozdělení trvalo do roku 1855. 

Ve městě Vlašim se městské zastupitelstvo skládalo z obecního výboru, který měl 

podle stavu z roku 1867 osmnáct řádných členů a pět náhradníků. Charakter zastupitelstva 

dotvářela městská rada-obecní představenstvo, v jejíž čele stál purkmistr-starosta1
0

6 spolu se 

čtyřmi radními. Starostu a radní volil obecní výbor ze svého středu. V tomto rozsahu zůstala 

samospráva až do roku 1928. 

IOC, Prvním purkmistrem města Vlašim byl po roce 1850 František Říha (1850-1860). Dalšími byli František Neubauer (1861-
1863), Jan Petráš (1864-1866), Antonín Vondrák. (1867), František Balík (1868-1869), František Neubauer (1870-1883), 
MUDr. Moric Schidlof (1884-1892), František Neubauer (1892-1898), Jan Němeček (1898-1919). Srov. 1. MOUDRÝ, J. 
SVOBODA, Vlašim nejen na starých pohlednicích, Praha 2003, s. 187. 
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K dalším změnám územního členění soudního okresu Vlašim došlo v roce 1868, kdy 

byla obnovena okresní hejtmanství. Okresní hejtmanství Benešov zahrnovalo opět tři soudní 

okresy Benešov, Vlašim a Neveklov. l07 Na území soudního okresu Vlašim, jenž měl rozlohu 

47,79 km2, žilo podle sčítání obyvatel z roku 1870 celkem 27 251 obyvatel v pěti městech, 

v h v h 87 . , h 108 trec mestysec a vesmClC. 

Soudní okres Vlašim se rozkládal převážně v předpolí Českomoravské vrchoviny, 

v mírné pahorkatině, jíž vévodí vrch Blaník opředený mnoha mýty 109, rozdělený na dvě části -

Velký a Malý Blaník. V okrese převládalo pěstování obilovin a brambor. Zdroje surovin byly 

takřka zanedbatelné, těžil se pouze kámen a vápenec v okolí Vlašimi, cihlářská hlína v okolí 

Čechova, Chráštěnic, Načeradce, Trhového Štěpánova a Zdislavic. Těžba zlata probíhala ve 

zlatodole Roudný. 

Zánik vrchnostenské správy měl nesmírný význam pro další život na Vlašimsku. 

Patent o zrušení poddanství ze dne 7. září 1848 a na něj navazující patent o vyvazování 

z roboty za náhradu ze dne 4. března 1849 znamenaly zásadní přelom v právních poměrech, 

v sociální struktuře vesnic, ve způsobu hospodaření apod. Došlo ke změnám ve vlastnictví 

půdy. Byla zrušena feudální vrchnostenská práva a rolník, jenž byl až dosud pouhým 

uživatelem půdy, se stal jejím vlastníkem. Od padesátých let 19. století se zmodernizovalo 

vybavení zemědělských usedlostí, rozšiřoval se výsev pícnin a technických plodin apod. 

\07 J. PETRÁŇ A KOL., Benešovsko-Podblanicko, Praha 1985, s. 150-151. 

\OH AN. NOR. VLASÁK, Okres Vlašimský. Nástin historicko-archeologický, Praha 1874, s. 1,5; FR. AUG. SLAVÍK, Dějiny 
města Vlašimě a jeho statku, Tábor 1889 (reprint 1994), s. 346. 

\OY J. HERTL, Blanická pověst. Její zdroje a proměny, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka (dále SVPP) 5, 1964, s. 
121-116; Z. HLADÍKOVÁ, Ještě k počátkům blanické pověsti, in: SVPP 20,1979, s. 121-140; V. MACURA, Blaník a 
národní IIlvtus v 19. století, in: SVPP 30-2, 1990, s. 53-66; 1. TYWONIAK, K šíření blanické pověsti před rokem 1800, in: 
SVPP 30~2, 1990, s. 93-94; R. BÍLEK, Blaník v umění II. O Blaníku a jeho rytířích v beletrii, Vlašim 2004; 1. 
TYWONIAKOV Á, Podblanická čítanka. Benešovský okres v beletrii, Benešov 1990, s. 54-59. 
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Hlavní zdroj obživy obyvatel v druhé polovině 19. století představovalo i na 

Vlašimsku zemědělství. I 10 Rostlinná výroba byla zaměřena převážně na obilnářství, v kraji se 

pěstovalo žito a oves, na více úrodných půdách pšenice. K nejvíce využívané plodině i nadále 

patřily brambory. Produkce řepy, luštěnin a lnu neustále klesala. V šedesátých letech 19. 

století zasáhla oblast Vlašimska daňová krize. Výnosy zemědělské výroby byly vinou 

neúrody malé. Obyvatelstvo nemělo z čeho platit daně, rostlo zadlužování a množilo se 

exekuční zabavování majetku na úhradu dluhů. Tato tísnivá situace v zemědělství přetrvávala 

jak koncem 19 .. století, tak i na počátku století dvacátého. 

K tomuto neutěšenému stavu se připojila neúroda, živelné pohromy a v neposlední 

řadě hospodářská krize. Situaci se snažily vyřešit hospodářské spolky, které se staly nositelem 

hospodářského, technického a kulturního pokroku na venkově. Zásluhy měly ve zvyšování 

úrovně zemědělských prací, zavádění hospodářských strojů, snažily se pozvednout 

zemědělský průmysl, lesnictví a též propagovaly zlepšení železničního spojení. 

Jednou z hlavních podmínek rozvíjejícího se hospodářství v 19. století byla dobře 

fungující doprava sloužící pro přepravu osob i nákladů. Počátky hromadné osobní přepravy na 

území českých zemí spadají do dvacátých a třicátých let 19. století, kdy se objevily první 

koněspřežné dráhy. Nicméně vlastní rozvoj železničních tratí se uskutečnil od poloviny 19. 

století do sedmdesátých let téhož století, kdy byla dobudována v českých zemích základní síť 

nově postavených silnic. Vlašimsko bylo koncem 19. století krajem izolovaným od okolního 

světa a jediné spojení zajišťovali formani na jihlavské silnici. III 

Čilejší proudění do města a jeho okolí přinesla až rekonstrukce silnic. ll2 Stav ostatní 

dopravní sítě zůstal nevyhovující. Po roce 1850 vznikly nové správní útvary a náhle se 

IlO J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 162-165. 

III Blíže J. POUZAR, c. d., s. 146. 

112 Dopravní síť na Vlašimsku viz J. PETRÁŇ A KOL., c. d, s. 165-167. 
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objevila potřeba lepšího dopravního spojení mezi okresními městy a venkovskými obcemi. 

Vybudování Clkresních silnic v roce 1865 připadlo do kompetence zemské a okresní 

samosprávy. V roce 1882 byla slavnostně otevřena okresní silnice spojuj ící obce Vlašim, 

Radošovice, Bílkovice a Divišov. 113 

První železniční síť protínající Vlašimsko vedla z Prahy do Českých Budějovic. 

Provoz zahájila roku 1871 a později na ní navázaly i místní železniční dráhy. První z nich, 

která byla zprovozněna 14. prosince 1895, spojila Benešova Vlašim. O něco později byla 

dráha prodloužena o úsek Vlašim-Dolní Kralovice, který byl slavnostně otevřen dne 11. října 

1902. Ač železnice rozrušila dosavadní uzavřenost kraje a vedla k rostoucímu pohybu 

obyvatel, přesto tolik očekávaný rozvoj průmyslu nepřinesla. I 14 

Nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje podnikání ve druhé polovině 19. století bylo 

zajištění dostatečného množství kapitálových prostředků. Nejinak tomu bylo i na Vlašimsku, 

kde dokonce na sklonku padesátých let 19. století vznikla Občanská záložna ve Vlašimi, první 

ústav tohoto typu v Čechách. liS Vlašim se tak stala kolébkou peněžnictví. Dne 14. dubna 

1858 se sloučili drobní vlašimští řemeslníci a založili záložnu, která se stala ostatním městům 

vzorem. Mezi její hlavní organizátory patřil především Jan Pláteník (+ 1895) a Vojtěch Červ. 

Záložna od počátku podporovala domácí výrobu a mimo jiné přispěla k zavedení 

košíkářství jako nového druhu odvětví na okrese. O několik let později začaly vznikat na 

Vlašimsku i spořitelny jako typicky městské ústavy. V roce 1872 se skupina deseti 

lIJ MěÚ VLAŠiM, K. SKŘIV ÁNEK, Staré rody na Vlašimsku. Historická topografie města Vlašimi (rukopis), I. díl, nestr. 

114 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okresní zastupitelstvo Vlašim (1865-1928), Záležitosti železnic (dráha Benešov
Vlašim-Dolní Kralovice) (1885-1927), i. Č. 4\., kart.\. Srov. J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 165-167. O dalších osudech dráhy 
viz Hlasy od Blaníka 24, 1908, Č. 20., s. 4. 

liS J. MOUDRÝ, 1. SVOBODA, c. d., s. 104; J. HÁJEK, Počátky občanské záložny ve Vlašimi. Příspěvek k 125. výročí 
založení první české záložny, in: SVPP 24, 1983, s. 259-283; TÝž, Počátky moderního peněžnictví na Benešovsku. 
Spohtelny, in: SVPP 33. 1993, s. 153-177; J. POUZAR, Historie první občanské záložny v Čechách, in: SVPP 6, 1965, s. 
169-171; TÝŽ, HO.\lJodářské proměny na Vlašimsku v době zřízení Občanské záložny, in: SVPP 10, 1969, s. 227-229; E. 
PROCHÁZKOV Á, Z prameml k dějinám peněžních ústavů na Benešovsku, in: SVPP 33, 1993, s. 177-183; Hlasy od Blaníka 
19,1903, Č. 24., s. 24; Hlasy od Blaníka 19,1903, Č. 32., s. 4. 
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vlašimských měšťanů rozhodla pro zřízení spořitelny, která tak začala fungovat dne 8. ledna 

1873. V roce 1888 byla založena další spořitelna v Benešově a v devadesátých letech 19. 

století vznikla spořitelna i ve Voticích. 116 

lndustrializační proces v českých zemích proběhl v souvislosti s první a druhou fází I 17 

průmyslové revoluce. První fáze průmyslové revoluce, jež vyvrcholila v českých zemích 

v šedesátých a na počátku sedmdesátých let 19. století, se stala impulsem kvalitativních 

společenských změn. Vedla k rozvoji těžkého průmyslu, podstatně se přeměnil průmysl lehký 

apod. Oblasti Podblanicka, tedy i Vlašimska, však průmyslovou revolucí nebyly téměř 

zasaženy. V kraji chyběly domácí zdroje surovin, finance a jiné důležité prostředky potřebné 

pro takový rozvoj. Navíc Vlašimsko nebylo na tuto změnu připraveno. 

Až v sedmdesátých letech 19. století přispěl ke zlepšení úrovně Vlašimska obuvnický 

průmysl využívající levné domácí síly. Roku 1877 byla ve Vlašimi zřízena filiálka vídeňské 

továrny na obuv Hermann Hirsch. 118 Ročně se v této továrně vyrobilo padesát až šedesát tisíc 

párů obuvi. Podnik velmi prosperoval, a proto byly do města přesunuty i další filiálky 

vídeňských továren představující firmy Pollak a Michelstadter. 119 Do první světové války 

(1914-1918) počet obuvnických provozoven regionu ještě vzrostl. Vlašim se tak stala městem 

obuvi, což dokazuje i přezdívka pro zdejší obyvatelstvo, tj. ševci. 120 

III, J. HÁJEK. c. d., s. 155. 

117 V době první fáze průmyslové revoluce se vytvářely základní předpoklady pro nástup tzv. technicko-vědecké neboli druhé 
fáze průmyslové revoluce na přelomu 19. a 20. století. Blíže 1. PURŠ, K otázce průmyslové revoluce v hlavních odvětvích 
textilního pnlmyslu v českých zemích, in: ČsČH 2, 1954; 1. ENGLOV Á, Příspěvek k problematice pracovních sil v českých 
zemích ve druhé polovině 19. století, in: Hospodářské dějiny 16, 1989, s. 235-243; M. HLAVAČKA, Hospodářský vývoj 
českých zemích v rámci Rakouska-Uherska od 60. let 19. století, in: Historický obzor 3, 1992, s. 230-234. 

II~ J. POUZAR, c. d., s. 146. 

119 Tamtéž. 

1211 SOA v Praze, SokA Benešov, Fond archiv města Vlašimi, Záležitosti dělnické (1851-1913), i. Č. 763, kart. 46; 1. 
POUZAR, Podblanickou minulostí. Kapitoly z historie Vlašimi a okolí, Praha 1996, s. 146-147. 
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Nicméně hlavní vliv na zprůmyslnění města a jeho okolí měla továrna zabývající se 

výrobou munice. Blanické strojírny Sellier & Bellot121 jsou nepochybně spojeny s Vlašimí, 

nicméně jejich prvotní umístění musíme hledat v Praze na Žižkově. Na okraji Prahy se 

nacházel pozemek nazývaný Parukářka, jenž koupil dne 21. listopadu 1825 Lous Sellier, 

původem Francouz, do té doby známý především jako obchodník z Lipska. Jeho partnerem se 

stal J ean Maria Nicolace Bellot (1797-1880), který se zabýval chemií a zavedl zcela nový 

způsob zapalování střelného prachu v nábojích. Po překonání těžkých začátků nabídla továrna 

nové pracovní příležitosti již koncem roku 1825. 

Růst města Prahy zapříčinil, že se na počátku třicátých let 19. století kapslovna ocitla 

takřka ve středu města. Z bezpečnostních důvodů se rozhodlo o přemístění továrny na 

venkov. 122 O žižkovskou kapslovnu byl velký zájem, neboť každá obec v blízkosti Prahy si 

uvědomovala význam spojený se získáním kapslovny, který představovalo oživení, někde i 

probuzení oblasti, vznik nových pracovních příležitostí, příliv financí atd. S konečnou 

platností byla kapslovna ve třicátých letech 20. století přestěhována do poměrně blízce 

situované Vlašimi. Zde byla pro ní získána větrnou smrští zničená knížecí obora ležící na 

okraji města. Ve městě se tak ocitl první a doposud největší vlašimský průmyslový podnik 

přinášející obyvatelům především pracovní příležitosti. 123 

Rozvoj Vlašimska samozřejmě souvisel i se sítí obecných škol, jež byla dotvořena do 

konce první poloviny 19. století. O něco pomaleji se rozvíjelo měšťanské školství. První dívčí 

i chlapecká měšťanská škola byla zřízena ve Vlašimi v roce 1872. Postupně zahájila výuku 

121 S. PŘÍHODA, J. SLADKOVSKÝ, J. POUZAR, Vlašim, Praha 1975, s. 17-19. 

122 MěÚ VLAŠIM, FOlld Obecní kronika města Vlašimě lIl. (1918-1935), s. 476-479. 

123 Po 15. březnu 1939 převzali továrnu Němci. Po konci války byl podnik znárodněn a zpočátku nesl název Továrny na 
střelivo, dříve Sellier & Bellol. Roku 1946 byl zařazen podnik mezi závody, které patřily pod Zbrojovku Brno. Výnosem 
ministerstva průmyslu ze dne 26. července 1949 se stal závod samostatným s názvem Zbrojovka Vlašim a od roku 1953 je 
podnik znám jako Blanické strojírny. 
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v roce 1904 měšťanská škola v Dolních Kralovicích. Zásadní vliv na vzdělávání dětí mělo 

obnovení čtyřtřídního piaristického gymnázia v Benešově v roce 1857. 

Ve srovnání s plně rozvinutými průmyslovými oblastmi zůstávalo Vlašimsko 

zemědělským krajem. Hospodářská krize v posledních třech desetiletích 19. a na počátku 20. 

století s sebou přinesly sociální nejistotu. V jejím důsledku se vytvářela početná skupina 

nezaměstnané venkovské chudiny a docházelo k sociálnímu přeskupování zdejšího 

1"4 obyvatelstva. -

V letech 1880 až 1900 poklesl na Podblanicku počet zemědělského dělnictva. 

Nedostatek pracovních příležitostí vedl k vystěhovalectví za prací zejména do Prahy a Vídně. 

K intenzivnímu vystěhovalectví docházelo z území soudních okresů Vlašim, Dolní Kralovice, 

Sedlec, Votice a Neveklov již od padesátých let 19. století. Před první světovou válkou žilo na 

tomto území méně obyvatelstva než v roce 1888. V jednotlivých soudních okresech poklesl 

počet obyvatel v průměru o více než dva tisíce. 125 

Tento stav se odrazil v intenzitě dělnického hnutí, jež se rozvinul v místech s větší 

koncentrací dělnictva - v Divišově, ve Vlašimi, v Načeradci a částečně též v Benešově. Nové 

středisko proletariátu se vytvořilo i na zlatodole Roudný, kde kontakty tamních horníků 

sahaly až na revoluční Kladensko. 126 Socialistické myšlenky šířili na Podblanicku rovněž 

dělníci z vyspělejších oblastí během vojenské služby v benešovské posádce. Zvláštní 

124 Sledování změn v populaci nejen českých zemích viz F. DVOŘÁČEK, Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku v letech 1754-1921, Praha 1926; J. HAVRÁNEK, Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 19. století, in: Pražský 
sborník historický 1969/1970, s. 70-105; Z. DEYL, Sociální vývoj Československa 1918-1938, Praha 1985; L. 
KÁRNÍKOVÁ, v.Ývoj obyvatelstva v českých zemích 1750-1914, Praha 1965; J. ENGLOVÁ, Příspěvek kproblematice 
pracovních sil v česk:Í'ch zemích ve druhé polovině 19. století, in: Hospodářské dějiny 16, 1989, s. 235-243. 

125 J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 167-168. 

126 O dělnických stávkách viz Hlasy od Blaníka 5, 1889, č. 13, s. 2; Hlasy od Blaníka 6, 1890, Č. 4, s. 1. 
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pozornost věnoval Vlašimsku i Politický klub dělnický v Čechách, jehož členové organizovali 

veřejné schůze a objasňovali dělnictvu zejména jeho hospodářské postavení. 127 

Dělníci na Podblanicku stejně jako v jeho okolí byli velice agilní. Např. dne 1. května 

1890 stávkovali dělníci z textilní továrny v Divišově 128 , v letech 1892-1893 došlo k prvním 

stávkám dělnického obyvatelstva ve městě Vlašiml29 , v roce 1893 se stávkovalo 

v Načeradci. 130 

127 Kromě dělnických stávek byly organizovány letákové akce, mj. v roce 1894 v Benešově, v roce 1895 ve Vlašimi. Dále 
byly pořádány i veřejné schůze. Nejvýznamnějšími byly schůze konané v roce 1904 v Benešově a v letech 1898-1910 ve 
Vlašimi. Postupně vzrůstal i počet stávek na obranu hospodářských-mzdových požadavků. První z nich se uskutečnila již 
v roce 1851 v Postupicích kvůli propuštění a hrozícímu zastavení tamější výroby. Mzdových bojů přibývalo zvláště od 
devadesátých let 19. století. Jednou z nejrozsáhlejší stávkou byly stávky obuvnických dělníků v letech 1892-1908 ve Vlašimi 
a Načeradci, v žulových lomech v Brodcích v roce 1905 nebo na stavbě regulace řeky Sázavy mezi Mračí a Poříčím v roce 
1906. Blíže SOA v Praze, SokA Benešov, Fond Archiv města Vlašimi, výkazy denních mezd dělníků na obecním majetku 
(1889-1898), i. č. 353, č. knihy 334; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašimi, Okresní úřad Vlašim (1855-
1948), spolky dělnické a odborové (1937-1947), i. č. 307, kart. Č. 59; J. TYWONIAK, Počátky průmyslové velkovýroby na 
Podblanicku, in: SVPP, 1957, s. 58-84, 190; TÝž, Zaniklý textilní průmysl na Postupicku (1774-1877), in: Středočeský 
sborník historický 2, 1958, s. 79-130; TÝž, Dvě kapitoly z dějin dělnického hnutí na Podblanicku, in: SVPP 5, 1964, s. 179-
199; J. PETRÁŇ A KOL., Benešovsko-Podblanicko, Praha 1985, s. 168; E. ŠIMEK, Benešovsko v revolučním roce 1905, in: 
SVPP 4, 1962, s. 49-59; Hlasy od Blaníka 5, 1899, Č. 1., s. 1-2; Hlasy od Blaníka 6, 1890, Č. 4., s. I; Hlasy od Blaníka 24, 
1908, Č. 19, s. 4. 

12X Stávky se zúčastnilo všech 40 dělníků a továrníku Matoušovi Kuchařovi předložili jako podmínku další práce zavedení 
osmihodinové pracovní doby a zvýšení mzdy. Stávka nakonec trvala do 10. května 1890 a skončila s částečným úspěchem, tj. 
došlo k navýšení mzdy dělníků o 5%. Jedna z dalších událostí v dělnickém hnutí proběhla v roce 1893 též v Divišově. V říjnu 
roku 1893 ji zorganizovali dělníci tkalcovny. Stávka vypukla dne 23. října 1893, kdy 30 dělníků z celkového počtu 33 
zastavilo výrobu. Firma pod názvem Výroba hedvábných sametů a plyšů byla v těsném výrobním i obchodním spojení 
s vídeňskou firmou r. Reicherta. Firma odmítla pro zhoršenou situaci na trhu platit za divišovské zboží dřívější ceny. Proto 
se majitel divišovské tkalcovny uchýlil ke snížení mzdy. Tkalci ovšem nevěřili tomu, že jejich zaměstnavatel snížil platy 
kvůli situaci na trhu a obrátili se přímo na jednatele vídeňské firmy, kde žádali vysvětlení. Vídeňská firma se rozhodla 
nevměšovat do celého případu. Až dne II. listopadu 1893 stanuli před okresním soudem ve Vlašimi tři představitelé 

dělnického odporu proti zaměstnavateli Matoušovi Kuchařovi, tj., Jan Cílek, Karel Sekal a Antonín Hofbauer. Soud zprostil 
všechny tři obžaloby. Dne 13. listopadu 1893 byla stávka skončena a druhý den všichni dělníci opět nastoupili do výroby za 
dřívějších podmínek. Blíže J. TYWONIAK, c. d., s. 190-197. 

12Y Jednalo se o obuvnické dělníky firmy MichelsUidter, která zaměstnávala asi šedesát osob z Vlašimi a dalších dvacetšest 
domácích dělníků z okolních obcí. Impulsem vedoucím ke stávce bylo zkrácení týdenní mzdy o 5 krejcarů od páru bot tzv. 
galanterní práce v březnu roku 1892. Nespokojení obuvníci svolali schůzi na níž se dohodli pozastavit práci, dokud jim 
nebude vrácena dřívější mzda, která činila týdně 3-4 zlaté. Schůze se zúčastnili především sociální agitátoři, obuvničtí dělníci 
Antonín Pálava z Chlumce nad Cidlinou, Jan Daliator z Kutné Hory, František Laskáš a Václav Roštík z Vlašimi. I ševci 
z okolí, jež pracovali pro zmíněnou firmu, začali stávkovat. Stávka vypukla 22. března 1892. Po vzájemném jednání mezi 
zaměstnavatelem a jeho pracovníky se stávka ukončila dne 4. dubna 1892 bez větších výsledků. Také v roce 1893 je možné 
sledovat agitační a organizační činnost vlašimských dělnických předáků. Mezi vlašimskými dělníky se nejvíce projevoval 
obuvnický pomocník František Laskoš (* 1861). Na Nový rok 1893 svolal důvěrnou schůzi obuvnických dělníků, na níž měl 
promluvit o myšlenkách socialismu a dělnické organizaci obuvník Jan Kraus z Prahy (* 1863 v blízké vesnici Zdebuzeves). 
Protože chystaná schůze nebyla ohlášena na základě shromažďovacího zákona a úředně povolena, okresní hejtman ji 
narychlo dne 31. prosince 1892 zakázal a nařídil četníkům, aby dělníky střežili. Nicméně přes zákaz se schůze konala dne 2. 
ledna 1893. Nakonec okresní soud ve Vlašimi rozsudkem ze dne 30. března 1893 odsoudil spolupořadatele Jana Krause 
k peněžité pokutě 10 zlatých. Jan Kraus se proti rozsudku odvolal ke krajskému soudu v Táboře a v květnu roku 1893 byl 
obžaloby zproštěn. František Laskoš trestu unikl. Kroky Františka Laskoše po agitaci ve městě Vlašim začaly směřovat do 
nedalekého Načeradce. I zde byla zřízena filiálka vídeňské továrny na obuv. Spolu s ní se z Vídně do Načeradce přistěhovalo 
i dělnictvo. Blíže J. TYWONIAK, c. d., s. 190-197. 

130 Na dne 19. února 1893 svolal Laskoš schůzi obuvnických dělníků v Načeradci. Okresní hejtman však i tuto schůzi zakázal 
s odůvodněním, že Laskošova osobnost není zárukou pro konání poklidné schůze. V devadesátých letech 19. století 
dčlnictvo v Načeradci odebíralo dělnické časopisy jako byly Rašple, Červánky a Rovnost z Brna, Obuvník z Prahy a 
Dělnické listy z Vídnč. Pravidelně se scházeli dělníci v tamějším hostinci Antonína Adamovského, kde se především 
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Teprve v devadesátých letech 19. století vznikly na Podblanicku první sociálně 

demokratické organizace, tj. vzdělávací spolek Pokrok v Benešově a spolek Komenský ve 

Vlašimi. l31 Z nich se počátkem 20. století vytvořily organizace sociálně demokratické 

strany.132 V roce 1904 byla ve Vlašimi založena sociálně demokratická strana. Jedním ze 

zakladatelů strany sociálně demokratické a jejím prvním předsedou byl Vlašimský obchodník 

Josef Štang1. 133 

Veřejný a politický život se na Vlašimsku začal pomalu probouzet až v roce 1860 po 

zveřejnění Říjnového diplomu a v roce 1861 po vydání oktrojované únorové ústavy. 

Státoprávní naděje českého obyvatelstva stoupaly především po vydání císařského manifestu 

v září roku 1865, jímž bylo přislíbeno opětné projednání únorové ústavy. Ovšem do těchto 

událostí zasáhla v roce 1866 prusko-rakouská válka. Nestabilnost a vratkost politického a 

správního systému habsburské monarchie se projevily nejen vojenskou porážkou. Úřednický 

aparát okresních úřadů a četnictvo na Vlašimsku selhaly, propadly anarchii a rozprchly se. 

Vlastní řízení okresu a jednotlivých obcí bylo ponecháno okresním zastupitelstvům a obecní 

samosprávě. 

hovořilo o socialistických otázkách a předčítalo se v již zmíněných periodikách. V Načeradci působil i zámečnický pomocník 
Antonín Tichý (* 1867), který byl znám jako socialistický agitátor. V květnu roku 1893 pojalo pražské policejní ředitelství 
podezření, že Antonín Tichý je ve spojení s jednatelem Českoslovanského dělnického klubu v Bukurešti. Předpokládalo se, 
že si Tichý s sebou z Bukurešti přiveze zásilku anarchistických letáků. Po zásilce se usilovně pátralo, ale nikdy nebyla 
vypátrána. Blíže J. TYWONIAK, c. d., s. 190-197. 

131 Pod vedením Josefa Štangla byl ve Vlašimi v roce 1897 pro sociálně-politické potřeby dělnictva založen vzdělávací spolek 
Komenský. Zakládajících členů bylo dvacet. Hlavní cíl spolku byl kladen na vzdělání dělníků, čehož měl spolek docílit 
prostřednictvím půjčování pokrokových knih a periodik, pořádáním vzdělávacích besed, přednášek, vycházek do blízkého 
okolí apod. V roce 1904 byla založena odborová organizace obuvníků. Spolek Komenský téhož roku zanikl a svou knihovnu 
plnou knih a periodik předal vzniklé odborové organizaci. Blíže J. POUZAR, c. d., s. 146; S. PŘÍHODA, J. SLADKOVSKÝ, 
J. POUZAR, Vlašim, Praha 1975, s. 11-12. 

\32 J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 167-168. 

133 Josef Štangl od roku 1901 rozšiřoval mezi vlašimské dělnické obyvatelstvo dělnický časopis Záře, v roce 1911 zemřel na 
infarkt ve věku 44 let. V pozůstalosti jeho dcery Milady se nalezly pozoruhodné materiály doplňující historii dělnického 
hnutí města Vlašim. Jedná se o jeho členskou legitimaci strany sociálně demokratické ve Vlašimi s první příspěvkovou 
známkou z února i 904, výtisk časopisu Záře s programem jeho strany. Dále i soustrastný dopis pražského redaktora 
Obuvnických listů Pálavy, který se přistěhoval do Vlašimi v roce 1893, kde pracoval v dělnickém hnutí a jenž později 
vystřídal ve vedení Josefa Štangla. O Antonínovi Pálavovi se ve Vlašimi tradovalo několik historek:"Jednou, když seděl 
doma u verpánku a ševcoval, přišel k němu soudní sluha se vzkazem, aby se ihned dostavil k soudnímu radovi Roškotovi. 
Pálava šel okamžitě oblečen tak, jak ševcoval. Ale pan rada se na něho rozkřikl, jak si to představuje přijít k soudu 
v usmolené ševcovské zástěře! Ihned aby se šel převléknout, aby tak projevil úctu k soudu. Pálava tedy odešel. Na náměstí 
navštívil lékaře dr. Helmutha a vypůjčil si od něho cylindr. A takto se zakrátko hlásil u pana rady, oblečen sice do fraku 
s cylindrem, ale v pracovních kalhotách a pantoflích. Že si tímto žertíkem pana radu nezískal, si každý domyslí." Blíže viz 1. 
POUZAR, c. d., s. 146; S. PŘÍHODA, J. SLADKOVSKÝ, J. POUZAR, Vlašim, Praha 1975, s. 11-12. 
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České liberální hnutí nejvíce utrpělo rakousko-uherským vyrovnáním, které 

zakotvovala prosincová ústava z roku 1867. Rozhodnutí o dualistickém uspořádání říše a 

opomenutí českých státoprávních nároků vyvolalo velkou aktivitu národního hnutí. 134 Český 

národ manifestoval hromadnými sbírkami na Národní divadlo, slavnostním kladením 

základních kamenů za účasti zástupců z celých Čech a Moravy a v neposlední řadě i četnými 

tábory lidu. 

Na Podblanicku stál v čele národního hnutí Karel Ignác Villani l3S (1818-1883) 

zvolený v roce 1865 okresním starostou v Benešově a v roce 1867 poslancem českého 

zemského sněmu. Inspirující úlohu sehrála rovněž hora Blaník, vrch opředený pověstmi. 

První z demonstračních akcí, které se v průběhu roku 1868 uskutečnily, bylo převezení 

kamene z hory Blaník do základů Národního divadla, které proběhlo dne 12. května 1868. 

Ozdobený kámen, doprovázený především Antonínem Norbertem Vlasákem (1812-1901) a 

Karlem Ignácem Villanim (1818-1883), byl vezen přes Louňovice pod Blaníkem, Kondrac, 

Vlašim, Domašín, Chotýšany a Benešov až do Prahy. Již 16. května 1868 byl blanický kámen 

slavnostně přivítán ve vyšehradské bráně dr. Juliem Grégrem (1831-1896).136 

Manifestační hnutí za české státní právo na Podblanicku vyvrcholilo v mohutných 

táborech lidu l37 na Blaníku v červnu a srpnu roku 1868. Přes zákazy ze stran okresního 

hejtmanství se na hoře Blaník sešlo kolem dvaceti až třiceti tisíc obyvatel z Podblanicka. 

Další tábor lidu svolaný na Blaník počátkem listopadu měl být spojen s národní demonstrační 

poutí na Bílou horu ve výroční den bělohorské porážky. Vzhledem k vyhlášení výjimečného 

134 Tamtéž. s. 159-160. 

135 Baron Villani byl členem skupiny českých politiků a veřejných činitelů, která podnikla demonstrační cestu na 
národopisnou výstavu do Moskvy a do Petrohradu. Návštěva v Petrohradu vyvrcholila 26. května 1867 audiencí u cara 
Alexandra II., ale politický význam akce nebyl téměř žádný. 

136V. RYBAŘÍK, Kámen z Blaníku v základech Národního divadla v Praze, in: SVPP 30-2,1990, s. 77-78. 

137 O táborech lidu viz J. PURŠ, Tábory v českých zemích 1868-1871, in: ČsČH, 6,1958, s. 234-266. Konkrétně tábory lidu 
na hoře Blaník se mj. zabývali 1. PÁNEK, Studentský spolek Blaník v letech 1868-1869. K otázce působení mladé inteligence 
na českém venkově v druhé polovině 19. století, in: Středočeský sborník historický JO (dále SSH), 1975, s. 71-83; E. 
PROCHÁZKOV Á, Táborové Jlllutí v letech 1868-1869 a Blaník, in: SVPP 30-2, 1990, s. 67-71. 
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stavu nad Prahou počátkem října 1868 138 se však neuskutečnil. 139 Na těchto několika 

příkladech je zřetelně vidět, že i poměrně malá oblast k níž patří oblast Podblanicka, 

pociťovala nutnost vyjádřit své politické smýšlení. 

Během druhé poloviny 19. století se radikálně změnil poměr veřejnosti 

k periodickému tisku. Noviny a časopisy se postupně stávaly nezbytným nástrojem všech 

politických a kulturních snah. Signálem k všestrannému rozmachu českého krajinského 

periodického tisku byl tiskový zákon z prosince roku 1862. 140 

Do poloviny osmdesátých let 19. století nemělo Vlašimsko svůj vlastní regionální tisk. 

Do té doby na zdejší půdu zasahovala působnost především táborských týdeníků Tábor, 

Český jih či Jiskra. Nové periodikum Hlasy od Blaníka začalo pravidelně vycházet od 1. 

ledna 1885 a svým rozsahem pokrývalo území soudních okresů Benešov, Neveklov, Vlašim a 

z části zasahovalo na Voticko a Sedlecko. 141 Řídil je MUDr. Emanuel Engel (1844-1907), 

benešovský lékař, mladočeský politik, zemský a říšský poslanec a taktéž předseda 

svobodomyslného klubu ve Vídni. Pod jeho vedením Hlasy od Blaníka prosazovaly zlepšení 

ekonomických podmínek, rozvoj průmyslu, řemesla, dopravy, obchodu, zemědělství a sehrály 

svou úlohu i v podpoře kulturního dění. 

Počátkem dvacátého století prošla oblast Podblanicka řadou významných změn. V 

roce 1905 se v regionu projevil ohlas ruské revoluce 142 a následný boj za všeobecné, tajné, 

/ hl / / 143 rovne asovaC1 pravo. 

J3X 4. října 1868 se konal tábor lidu v Praze na Pankráci, který nakonec vyvrcholil demonstracemi a pouličními srážkami 
účastníků s policií a vojskem. Rostoucí nespokojenost řešila vláda ll. října 1868 vyhlášením výjimečného stavu pro Prahu a 
nejbližší okolí. Výjimečný stav byl zrušen až 28. dubna 1869. Srov. FR. ČAPKA, c. d., s. 480. 

m MěÚ VLAŠiM, K. SKŘIV ÁNEK, c. d., II. díl, nestr. 

\.)0 J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 173. 

\4\ MěÚ VLAŠiM, K. SKŘIVÁNEK, c. d., nestr. 

\.)2 A. M. PANKRATOVOV Á, První ruská revoluce v letech 1905 až 1907, Praha 1952; J. DOLEŽAL, 1. BERÁNEK, Ohlas 
první revoluce v českých zemích, Praha 1954; Hlasy od Blaníka 20, 1904, č. 53., s. 3-4; Hlasy od Blaníka 21, 1905, Č. 4., s. 1-
2. 
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V roce 1905 vypukla v carském Rusku revoluce, jež měla v českých zemích značný 

ohlas především u dělnického obyvatelstva. Dělnictvo vyšlo do ulic a následně vznikla vlna 

stávek, které vyvrcholily v říjnu a listopadu téhož roku. V řadě obcí, tj. Benešov, Divišov, 

Chlístov, Krchleby, Netvořice, Pecerady či Poříčí nad Sázavou byly vypracovány a odeslány 

petice vyjadřuj ící podporu v boji za hlasovací právo. 144 

Kromě písemných petic proběhla v regionu řada demonstrací. Společné akce 

sociálních demokratů a národních socialistů se uskutečnily dne 7. listopadu 1905 

v Benešově 145 , Načeradci, Neveklově 146 , Netvořicích, Vlašimi, Poříčí nad Sázavou apod. 

Stávková vlna zasáhla i regIOn Vlašimska. Dne 12. listopadu 1905 ohlašoval 

vlašimský purkmistr Jan Němeček na benešovském hejtmanství, že se místní obuvnické 

dělnictvo písemně zavázalo, že bude-li mu upravena měsíční mzda, tak nezastaví práci a 

nebude demonstrovat. 

Nicméně dne 28. listopadu 1905 se v 10:00 hodin dopoledne ve Vlašimi konalo 

protestní shromáždění, jehož se zúčastnilo kolem tisíce obyvatel města a okolí. 147 Po projevu 

za všeobecné hlasovací právo se kolem půl dvanácté asi 600 osob vydalo na protestní průvod 

městem. V jejich čele nesl vlajkonoš poprvé ve Vlašimi vlajku proletariátu. Ostatní lidé 

setrvali na náměstí. Poté co se tam průvod vrátil zpět, konal se další projev a následně po něm 

143 NA, Fond PM (1850-1920), sign. 8/1/52/2, kart. 3614; Tamtéž, Fond PM (1850-1920), sign. 8/1/63/15, kart. 3631; 
Tamtéž Fond PM (1850-1920), sign. 8/1/65/7, kart. 3635; Tamtéž Fond PM (1850-1920), sign. 8/1/72/43, kart. 3638; Hlasy 
od Blaníka 21, 1905, Č. 50., s. 1-2; Hlasy od Blaníka 21, 1905, Č. 48., s. 1-2; Hlasy od Blaníka 21, 1905, Č. 52., s. I; Hlasy od 
Blaníka 22,1906, Č. 3., s. I; Hlasy od Blaníka 22,1906, Č. 3., s. 1-2; Hlasy od Blaníka 22,1906, Č. 17., s. 1-2. 

144 J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 173; Hlasy od Blaníka 21,1905, Č. 45., s. 1-2. 

145 Vyvrcholením všech vystoupení pracujícího lidu na Benešovsku byla manifestace za všeobecné hlasovací právo 
v Benešově. Dne 28. listopadu 1905 se po osmé hodině ranní začali scházet účastníci průvodu ozdobení rudými a 
bíločervenými karatiáty. Zhruba v půl desáté dopoledne vyšel dlouhý průvod městem. V jeho čele byl nesen červenobílý, 
černý a rudý prapor a za ním prapor s heslem "Chceme všeobecné, rovné a tajné hlasovací právo". Kromě toho byla 
vykřikována účastníky i rozličná bojovná hesla manifestace. Průvod se nakonec zastavil na Velkém náměstí, kde ke pěti 
tisícům manifestujících promluvili členové sociální demokracie z Prahy. Účastníci se nakonec v pokoji rozešli ke svým 
domovům. Dne 28. listopadu 1905 vyvrcholilo široké demokratické a zároveň dělnické hnutí, které se v našich dějinách stalo 
vyznaným mezníkem v historickém boji za dosažení národní svobody a odstranění sociálního útlaku. Hnutí za hlasovací 
právo zasáhlo nebývalou silou všechny oblasti českých zemí, neomezilo se pouze na průmyslová centra, ale rozvinulo se 
značně aktivně i v zemědělských okresech jako byly Benešovsko a Vlašimsko. 

146 E. ŠIMEK, Benešov v revolučním roce 1905, in: SVPP 5,1964, s. 179-199. 

147 Tamtéž, s. 147. 
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se demonstranti rozešli do svých domovů. Kolem odpolední 15 hodiny se na náměstí opět 

sešli protestující, kteří se znovu seřadili do průvodu a vydali se v počtu 200 osob městem. 

Zhruba po půl hodině se procesí vydalo do blízké obce Domašín. Odtud se vrátili za necelé 

dvě hodiny a v hostinci Na Nové uspořádali další protestní projev. Hlavním požadavkem 

těchto táborů bylo jednoznačně všeobecné hlasovací právo do říšského sněmu a sociální 

jistoty pro dělnictvo. 148 

V Netvořících, kde již dne 7. listopadu 1905 žádali sociální demokraté, aby obecní 

zastupitelstvo vyslovilo souhlas se všeobecným hlasovacím právem, se tento požadavek 

podařilo nakonec prosadit dne 26. listopadu 1905. O dva dny později se strana sociálně 

demokratická spolu s živnostníky, pomocníky a dalšími sešla v hostinci Václava Dolejše, kde 

vyslechli projev koželužského pomocníka Regenta z Netvořic o účelu všeobecného volebního 

práva. Schůze se účastnilo asi 60 OSOb.149 Naproti tomu v Načeradci stávkovali jen tamní 

obuvníci, "kteří v klidu strávili celý den v hostinci, kde se mnoho mluvilo o hlasovacím právu 

a poměrech v monarchii. V Neveklově se po celý den pracovalo a také obchody zůstaly po 

celý den otevřeny. Stávkovalo se jen u zednických mistrů. ,,150 

Pod dojmem jednotného národního hnutí vláda ustoupila a po dlouhých jednáních byl 

v lednu roku 1907 zákon o všeobecném volebním právu podepsán. V květnu 1907 se na 

základě všeobecného hlasovacího práva konaly první volby. Na Podblanicku přinesly výrazný 

úspěch nově utvořené agrární straně, druhou nejsilnější stranou se stala sociální demokracie. 

Na Dolnokralovicku drželi nejsilnější postavení klerikálové. Následující léta byla ve znamení 

prohlubující se diferenciace politických stran, poklesl vliv sociální demokracie, ale v celku 

zůstal daný poměr politických stran zachován až do první světové války. 151 

14RTamtéž. 

14~ E. ŠIMEK, c. d., s. 57. 

150 Tamtéž. 

151 J. PETRÁŇ A KOL., c. d.,s. 177. 
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V letech 1912 až 1913 probíhající balkánské války s sebou přinesly patřičný zájem o 

život jižních Slovanů a silné povědomí o příbuznosti s ostatními slovanskými národy.152 

Konkrétní výraz dostaly tyto emoce v hmotné podpoře slovanských národů, tj. ve sbírkách 

pro zakoupení sanitního materiálu. Sbírky byly pořádány v Českém Šternberku, Benešově, 

Neveklově, Voticích, Popovicích apod. Hospodářský ohlas balkánských válek byl na 

Podblanicku nepříznivý. Rozrůstala se nejistota spojená s povoláváním záložníků, 

projevovaly se důsledky neúrody z roku 1911, drobní vkladatelé hromadně vybírali své 

úspory a zvětšovali hospodářskou labilitu peněžních ústavů. 153 

Politické a hospodářské poměry na Podblanicku ztížila první světová válka. Benešov 

se stal vojenskou posádkou. V roce 1915 byl odvelen místní 102. pěší pluk a na jeho místo 

přišel pluk císařských myslivců, jehož členy byli i vojáci italské národnosti z jižních Tyrol. 

Domácí obyvatelstvo spojoval spontánní odpor vůči habsburské monarchii, jakékoliv 

antimilitaristické projevy byly ostře stíhány apod. V roce 1915 nechal vojenský soud mj. 

popravit pro zločin vzpoury Josefa Kudrnu, jenž si před pochodovou setninou spolu s jinými 

vojáky stěžoval na služební poměry u benešovského pluku. Stále přísněji byly trestány 

protirakouské projevy civilního obyvatelstva, zejména náznaky proruských a prosrbských 

sympatií nebo podpora ruských zajatců, kteří na Podblanicku pracovali v zemědělství. 154 

Během první světové války se hospodářské obtíže stupňovaly. Záhy se na venkově 

projevil nedostatek pracovních sil, což se odrazilo na nedostatečně obdělané půdě a začaly 

klesat výnosy. Rostly zásobovací potíže, chyběly základní potraviny a topivo. I55 Rozmáhala 

se drahota a černý obchod. 156 Z Prahy a dalších větších měst směřovaly na podblanický 

152 V. VEBER, M., HLAV AČKA A KOL., c. d., s. 444. 

153 J. PETRÁŇ A KOL., c. d. ,s. 178. 

154 Tamtéž. 

155 NA, Fond PM (/850-/920), sign. 8/1/3/11, kart. 4951; Tamtéž Fond PM (1850-1920), sign. 8/1/5/29, kart. 4955. 

151i J. PETRÁŇ A KOL., c. d. , s. 178. 
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venkov zástupy lidí, kteří se zde snažili nakoupit nebo za některé druhy zboží vyměnit 

základní potraviny. 

V roce 1917 byla již zásobovací situace Rakouska-Uherska katastrofální. Organizace 

zásobování se zhroutila. Stoupala revoluční nálada. V roce 1917 a opět v roce 1918 

protestovaly v Benešově před budovou okresního hejtmanství ženy a děti proti snížení 

moučných a chlebových dávek a nedostatku tuků. Dokonce se množily svépomocné akce typu 

přepadávání pekařských vozů. 

V průběhu roku 1918 se na Vlašimsko dostaly zprávy o Velké říjnové socialistické 

revoluci. Prvomájové oslavy v roce 1918 proběhly v Benešově, Sedlci, Voticích a ve Vlašimi 

ve znamení požadavku míru a práva na sebeurčení národů. 157 

V létě roku 1918 se obyvatelstvo seznámilo s manifestem Národu československého, 

v němž se pražský národní výbor přihlásil k ideji samostatného Československa a postavil se 

do čela závěrečné fáze osvobozeneckého boje. Již v srpnu 1918 byl v Benešově ustaven 

národní výbor složený ze zástupců sociální demokracie, národních socialistů, státoprávních 

demokratů a zástupců realistické strany. Postupně vznikaly národní výbory v Dolních 

Kralovicích, Sedlci, Vlašimi a Voticích. 158 Okresní hospodářské rady přebíraly dohled nad 

přídělovým systémem a rekvizicemi. 

Dne 28. října 1918 se na Vlašimsko donesly zprávy o vzniku samostatného státu. 

Následující den se národní výbory oficiálně ujaly moci a státní správu a samosprávu řídily až 

do prosince roku 1918. 159 

157 J. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 178. 

15R Tamtéž. 

15~ Tamtéž. 
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Hospodářské a sociální poměry Vlašimska se po vzniku Československé republiky 

příliš nezměnily. Oblast zůstala nadále převážně chudým zemědělským regionem, jejíž 

některé části náležely dokonce k nejzaostalejším územím v Čechách, tj. Dolnokralovicko a 

Sedlecko. Šedesát až sedmdesát procent obyvatelstva pracovalo v zemědělství. Na regionu 

převládala zastaralá technologie, osevní postupy, projevoval se nedostatek hnojiva, půda 

většiny usedlostí zůstala rozdrobená. 

Rovněž struktura průmyslu a řemeslné výroby zůstala stejná jako v posledních 

desetiletích Rakousko-Uherska, tj. s převahou drobného zemědělského průmyslu. Malé 

řemeslnické živnosti zaměstnávaly nejvíce pět osob. Mezi větší podniky náležely nadále 

obuvnické továrny ve Vlašimi (viz výše). Zdejší obuvnické továrny pracovaly až do druhé 

světové války, kdy drtivá většina zaměstnaných byla totálně nasazena do vlašimské továrny 

na výrobu munice Sellier & Bellot. V původních obuvnických dílnách byly zřízeny ubikace 

pro totálně nasazená děvčata z Plzeňska a Příbramska. Po válce se obuvnická výroba začala 

postupně obnovovat. Tento stav trval pouze do roku 1948, kdy byly továrny zlikvidovány, 

. b' d d v 160 stroje roz Ity a o vezeny o srotu. 

Závěrem dodejme, že se oblast Vlašimska stala zdrojem inspirace pro řadu 

významných českých umělců, díky nimž se dostávala do širšího povědomí obyvatel. Z těchto 

umělců je nutno vzpomenout na Antonína Norberta Vlasáka (1812-1901) kněze a historického 

topografa, jenž v průběhu let 1873-1885 sám zpracoval a vydal historii okresu Vlašimského, 

Votického, Benešovského, Neveklovského, Sedlčanského, Sedleckého, Dolnokralovického a 

Uhlířskojanovického. Dále je třeba nezapomínat na Františka Augustina Slavíka (1846-1919) 

domašínského kněze-historika a především autora dějin měst Vlašim a Domašína. Slavíkovo 

dílo doposud představuje základní pramen k historii obou měst. 

lóO J. PETRÁŇ A KOL., c. d. , s. 178. 
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Ve Vlašimi působili i významní umělci jako architekt Kamil Roškot (1886-1945), jenž 

byl mezi léty 1919-1922 žákem Jana Kotěry (1871-1923).161 Jeho sestra akademická malířka 

Anna Roškotová (1883-1967) proslula svými akvarely s výjevy z Vlašimska. 

Doktor Servác Bonifác Heller (1845-1922) byl jedním ze tří slavných bratrů 

vlašimského učitele Antonína Hellera. Tento absolvent práva filozofie v roce 1873 převzal 

s Josefem Václavem Sládkem (1845-1912) od Jana Nerudy (1834-1891) vydávání časopisu 

Lumír, v letech 1894-1895 zastával politickou funkci jako zemský a říšský poslanec a je 

autorem několika literárních děl. 162 Jeho bratrem byl architekt a tvůrce plánů vlašimské 

záložny a měšťanské školy Saturnin Heller (1840-1884). Druhým jeho bratrem byl významný 

hudební pedagog a sbormistr Ferdinand Heller (1824-1912), jenž se proslavil tancem Česká 

beseda, k němuž složil hudbu. 

Významným rodákem byl i Dr. Josef Suk (1874-1935) hudební skladatel, profesor 

pražské konzervatoře a člen Českého kvarteta. Dále je třeba zmínit jeho tchána hudebního 

skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904), jehož jméno je spojeno s malou vesničkou 

Křečovice, kam často jezdíval. 

Oblast Podblanicka, resp. region Vlašimska prošel během sledované doby zásadním 

vývojem. Stejně jako se projevovaly politické, hospodářské, sociální a kulturní změny na 

celém území českých zemích, tak se tento jev odrazil i na Vlašimsku. 

161 Na základě jeho plánů vznikla v roce 1930 sokolovna ve Vlašimi, v roce 1935 královská hrobka v chrámu sv. Víta, z roku 
1937 pochází divadlo z Ústí nad Orlicí, z roku 1930 návrh na Národní galerii v Praze na Kampě apod. 

162 Mezi jeho nejslavnější romány a spisy patří Král stepi (1879), Bouře života (1881), Román na bojišti (1887), Firma 
Stocký a spol. (1890), Marie Šťastná (1893), Pan markýz (1893), Na horách (1894), V ovzduší kláštera (1895), Ve velké 
době (1896, knižně jako Za vlády Prusů), Z pražské kroniky minulého století (1916), Jubileum velké doby či Z minulé doby 
našeho života národního, kulturního a politického. 

56 



Rigorózní práce Hana Novotná 

Na vývoji regionu Vlašimska se podílely zejména tři prvky. Zcela zásadní podíl na 

postupné přeměně z agrární oblasti na oblast průmyslovou měla místní továrna Sellier & 

Bellot zabývající se výrobou munice. Zdejším obyvatelům kapslovna nabídla pracovní 

příležitosti a do regionu zavedla první průmyslovou výrobu. 

Dalším pozitivním vlivem byla výstavba železniční sítě v devadesátých letech 19. 

století. Město Vlašim přestalo být izolovaným místem a jeho obyvatelům se naskytlo 

snadnější spojení nejen s blízkým Benešovem. 

Posledním mezníkem, který posunul Vlašimsko do popředí, je rok 1858, kdy byla 

založena ve městě Vlašim první Občanská záložna v Čechách. Tím se ukázalo, že i poměrně 

malé město může udávat krok ve vývoji peněžnictví. Záložna navíc podporovala domácí 

výrobu a přispěla k zavedení nového odvětví košíkářství. 

Došlo i ke změně sociální struktury obyvatelstva. Konstituovalo a rozmohlo se 

dělnické hnutí, v továrnách docházelo ke stávkám, bojovalo se za zlepšení sociálních 

podmínek, za osmihodinovou pracovní dobu apod. Rovněž proběhl na Vlašismku boj za 

volební právo. 

První světová válka s sebou přinesla rozvrat dosavadní struktury regionu. Nicméně 

region zůstal nadále zemědělskou oblastí. Jediný i do té doby nejlépe prosperující obuvnický 

průmysl nadále vzkvétal. Město Vlašim a jeho okolí se stalo obuvnickým centrem 

Podblanicka. 
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v v 

2.2 SPOLKY MESTA VLASIMI 

Město Vlašim ve druhé polovině 19. století představovalo přirozené centrum, a to 

nejen společenského života. Tato skutečnost se odrazila i v počtu zde založených spolků. 

V období druhé poloviny 19. století vzniklo ve městě Vlašim celkem dvanáct spolků, 

jež lze rozdělit následovně: na spolky kulturní, okrašlovací, dobročinné, tělovýchovné, 

hasičské a zábavní. Zástupci kulturních spolků vzniklých ve městě Vlašim byly Čtenářský 

spolek, Musejní sbor, Pěvecké sdružení Blaník, Spolek Beseda, Spolek divadelních ochotníků 

a Učitelská jednot Budeč. Dále vznikl OkrašlovaCÍ spolek pro Vlašim a okolí, k dobročinným 

spolkům lze zařadit Krejcarový spolek Lidumil a Spolek paní a dívek Karolina Světlá. Ve 

městě Vlašim působila rovněž Tělovýchovná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a 

Zábavní spolek Ratolest'. 

Na základě dochovaného materiálu je ve výkladu chronologicky zachycena historie 

jednotlivých spolků. U každého z nich je popsán typ spolku, časové rozmezí jeho působení, 

datum faktického vzniku, datum schválení stanov, náplň jeho činnosti dle stanov, výčet 

valných a členských hromad, finanční poměry a rovněž jsou zmíněny významné akce a 

osobnosti působící ve spolku apod. 
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2.2.1 Čtenářský spolek ve Vlašimi 

Do roku 1840 neexistovala ve Vlašimi obecně přístupná knihovna. Soukromé 

knihovny byly sice na zámku, na děkanství a ve škole l63 , ale první veřejně přístupnou 

knihovnou l64 se stala ta, kterou založil v roce 1840 kaplan Antonín Norbert Vlasák (1812-

1901). On sám ji nazval "Knihowna wlašjmská" .165 Po odchodu pátera Vlasáka na Hrádek u 

Vlašimi, ke kterému došlo v roce 1843, převzal knihovnu páter Josef Kolros.1 66 Ten, spolu se 

svým kolegou Vincencem Macháčkem, založil v roce 1847 "Čtenářský spolek k rozšíření 

hospodářských a vlasteneckých vědomostí." 167 Zakládajících členů soukromého spolku bylo 

kolem dvaceti 168, předsedou spolku byl zvolen páter Josef Kolros a jednatelem páter Vincenc 

Macháček. Funkce knihovníka byla svěřena vlašimskému učiteli Jaroslavovi Šemberovi a 

spolkovým poslíčkem se stal školní sluha Kamberský. První nadšení členové se scházeli 

každou neděli v propůjčené místnosti měšťanské školy u učitele Antonína Hellera. První 

periodika, která se na sezeních četla a o jejichž obsahu se mezi členy debatovalo, byly Květy, 

Pražské noviny, Včela a Moravský týdeník. 169 

1(,3 Státní oblastní archiv v Praze (dále SOA v Praze), Státní okresní archiv Benešov (dále SOkA Benešov), Fond Čtenářský 
spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, nestr., kart. 1. 

1M FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 360. 

ló5 Z té se zachovalo jen několik knih, jež se nachází v knihovně Muzea města Vlašimi. Jednou z nich je kniha Život sv. 
Augustina, biskupa Hipponského a osvíceného učitele církve, pocházející z roku 1841, jejímž autorem byl Josef Škoda 
(kazatel u Sv. Barbory v Kutné Hoře, Praze a Hradci Králové). Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Čtenářský spolek 
Vlašim, Pamětní kniha čtenářského spolku ve Vlašim, nestr., kart. 1. 

ló(' SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašimi (dále AM Vlašim), Kronika města Vlašimi (1870-1902), i. č. 
1567, č. knihy 1238, s. 94. 

1(,7 Čtenářský spolek měl několik velmi aktivních a obětavých členů. Díky Janu Vondráčkovi, jenž sepsal podrobnou pamětní 
knihu spolku si můžeme dnes udělat podrobný obrázek o počátcích veřejného knihovnictví ve Vlašimi. Blíže J. POUZAR, c. 
d., s. 40. 

16S V pramenech se nachází i údaje o tom, že zakládajících členů bylo 15. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond AM 
Vlašim, Kronika města Vlašimi (1870-1902), s. 94. 

169 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond AM Vlašim, Kronika města Vlašimi (1870-1902), s. 94; J. SVOBODA, 150 let 
vlašimské knihovny (1840-1990), Benešov 1990, s. 2; 1. POUZAR, c. d., s.40-41. 
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Koncem roku 1848 se Čtenářský spolek proměnil ve filiální odbor Slovanské lípy 

Pražské. 170 Přestože podle Slavíkových dějin měl spolek "mnoho údův a byl takořka jediným 

ohniskem celé město zahřívající"m, po necelém roce ukončil spolek následkem politické 

situace svoji činnost. Dne 28. července 1849 totiž nastoupila vláda Alexandra Bacha (1813-

1893) a došlo k zásadnímu omezení spolkové činnosti v českých zemích. 172 

V roce 1856 začal znovu vycházet český časopis Lumír, a tak si ho předplatili čtyři 

nejhorlivější bývalí členové čtenářského spolku krupař Jan Červ, obuvník Jan Pláteník, 

hodinář Kulíček a soustružník Zenker. 173 Ti, spolu se Spolkem divadelních ochotníků, 

pomýšleli na znovuobnovení čtenářského spolku, ale tento záměr neuskutečnili, neboť 

nesehnali finančně dostupnou místnost. 

Až v roce 1875 uspořádali studenti Jan Barda, Alois Balík a Jindřich Svaněk taneční 

zábavu, jejíž čistý výnos 30 zlatých byl prozatímně uložen do městské záložny a měl do 

budoucna posloužit pro zřízení knihovny. Na návrh a za pomoci těchto studentů bylo ve 

Vlašimi vytvořeno jakési čtenářské sdruženÍ. Jeho členové společně zakupovali nejdůležitější 

české časopisy, které pak kolovaly po členech. Každý mohl do periodik nahlížet pouze dva 

dny a poté je musel předat dalšímu členovi k nahlédnutí. Měsíční příspěvek činil 50 krejcarů a 

měl pokrýt výdaje spojené s koupí knih a časopisů. S jejich rostoucím počtem se násobila i 

170 Slovanská lípa Pražská byla prvním českým politickým spolkem v Čechách ustanoveným 30. dubna 1848 z iniciativy 
českých radikálních demokratů. Brzy po jejím založení byly utvořeny její pobočky i na venkově, k nimž se řadila i vlašimská. 
Blíže J. SVOBODA, c. d., s. 2; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond AM Vlašim, Kronika města Vlašimi, s. 97; FR. AUG. 
SLAVÍK, c. d., s. 336-337; J. MOUDRÝ, J. SVOBODA, c. d., s. 72. 

171 FR. AUG. SLAVÍK. c. d., s. 336. 

172 Situaci kolem nastupující vlády Alexandra Bacha (1813-1893) popisuje z regionálního pohledu páter Vincenc Macháček 
takto: "A však radosti netrvaly dlouho. Březen J 849 učinil všemu konec. Rokem tímto započalo hrobové ticho ve veřejném 
životě." Blíže J. MOUDRÝ, J. SVOBODA, c. d., s. 72; 1. SVOBODA, c. d., s. 3. Křestní jména hodináře Kulíčka a 
soustružníka Zenkera autorce nebylo známo. 

173 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Čtenářský spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, nestr., katr. 
I; J. POUZAR, c. d., s. 40. 
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odpovědnost organizátorů spolku, což se stalo podnětem pro svolání předběžné schůze ke 

zřízení spolku. 174 

Dne 26. proSInce 1880 se konala první schůze budoucího Čtenářského spolku 

v Občanské záložně, na níž byly vypracovány stanovy spolku (obr. č. 1.) a ustanoven termín 

pro první valnou hromadu. Již 2. ledna 1881 byly vypracované a podepsané stanovy Josefem 

Balíkem, Antonínem Šavrdou, Františkem Neubauerem, Stanislavem Rýglem a Janem 

Neubauerem zaslány místodržitelství v Praze. Stanovy spolku byly schváleny dne 11. ledna 

1881. 175 Čtenářský spolek města Vlašimi byl úředně povolen, tj. nezakázán, dne 23. února 

1881 a ustavující valná hromada proběhla téhož dne za účasti 28 členů. Předsedou spolku byl 

zvolen JUDr. Josef Balík a měsíční příspěvek stanoven na 30 krejcarů. 

Kromě stanov spolku byl sepsán téhož roku i spolkový domácí řád. Domácí řád 

vypracovaný členy Josefem Petrem a Janem Vondráčkem obsahoval pravidla o oběhu 

časopisů, o půjčování knih, o použití prémií, o placení příspěvků, o pořádání zábav, o právech 

a povinnostech revizorů účtů apod. 176 

Spolková činnost se neomezovala jen na půjčování knih a periodik. Měly být pořádány 

kulturní akce, slavnostní večery u příležitosti výročí našich významných spisovatelů či 

básníků, dále akademie s kulturním programem apod. K tomuto účelu byl zřízen zábavní 

výbor spolku, v němž zasedali Josef Balík, Antonín Šavrda, Jan Vondráček a František 

Leistehner. 177 Stanovy ukládaly zábavnímu výboru povinnost uspořádat jednou ročně zábavu 

17-1 Seznam členů byl uveden na deskách, ve kterých byla periodika předávána ze člena na člena. Těchto řádných členů bylo 
osmnáct. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond čtenářský spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, 
nestr., kart. I; J. SVOBODA, c. d., s. 3; J. POUZAR, c. d., s. 40-41. 

175 Stanovy spolku byly schváleny českým místodržitelstvím pod č.j. 617/1881. Stanovy spolku viz SOA v Praze, SOkA 
Benešov, Fond čtenářský spolek Vlašim, Stanovy Čtenářského spolku ve Vlašimi, kart. 1. 

176 Domácí řád tamtéž, Fond Čtenářský spolek Vlašim, Domácí řád Čtenářského spolku ve Vlašimi, kart. 1. 

m Návrh na vznik zábavního výboru čtenářského spolku byl přednesen na první valné hromadě konané dne 23. února 1881. 
Tamtéž, Fond čtenářskv spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, nestr., kart. 1. 
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pro členy spolku a jednou ročně zábavu i pro nečleny. Z výnosu měly být podporovány 

literární, umělecké a vlastenecké aktivity na Vlašimsku. 178 

V roce 1882 odebíral spolek pravidelně časopisy Světozor, Paleček, Humory, Lumír, 

Osvěta, Květy, Věstník bibliografický, Ženské listy, Ruch, Zora a Literární listy. V seznamu 

výpůjček za rok 1882 jsou čtenáři časopisů rozděleny na "horní" a "dolní". Stalo se tak na 

základě domácího řádu, který knihovníkovi ukládal přihlížet k bydlišti jednotlivých členů. 

Domácí členové si mohli vypůjčit dvě až tři knihy na měsíc, přespolní čtyři až pět knih na šest 

t 'd 0179 Y nu. 

V lednu 1882 jmenoval spolek svého prvního čestného člena Antonína Norberta 

Vlasáka (1812-1901), faráře z Hrádku, za jeho zásluhy o český dějepis a město Vlašim. 

V srpnu téhož roku uspořádal spolek přednášku profesora Františka Augustina Slavíka (1846-

1919), rodáka z Domašína, o spisovateli a prvním profesoru archeologie na pražské 

univerzitě, kutnohorském rodáku, Janu Erazimu Vocelovi (1802-1871).180 

Podle usnesení valné hromady ze dne 7. března 1885 byla ve Vlašimi zřízena 

Čtenářským spolkem obecní knihovna l81 , která půjčovala knihy a periodika bezplatně všem 

občanům, kdežto spolková knihovna jen svým členům. Otevření knihovny bylo oznámeno 

v místním kostele sv. Jiljí 23. října 1885. 182 Důležitá je ta skutečnost, že obecní knihovna 

I7X V roce 1885 vznikl ve Vlašimi čistě zábavní spolek Ratolesť, který začal pořádat společenské zábavy, na kterých dříve 
Čtenářský spolek vydělával. Přes původní snahu dohodnout se, spolek Ratolesť nepřistoupil na dělení zisku, ani na střídání se 
v konání těchto zábav. Tím byl Čtenářský spolek značně poškozen. Blíže J. POUZAR, c. d., s. 41; FR. AUG. SLAVÍK, c. d., 
s. 377; J. SVOBODA, c. d., s. 4. 

179 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Čtenářský spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, nestr., kart. 
I; Tamtéž, Fond Čtenářský spolek Vlašim, Kniha výpůjček, rok 1882, kart. 1.; J. SVOBODA, c. d., s. 4. 

IXI) Prof. J. E. Vocel (1802-1871) založil ve svém rodném městě Kutné Hoře Musejní spolek archeologický, jenž nesl jeho 
jméno za účasti domašínského rodáka Fr. Aug. Slavíka. Blíže J. MOUDRÝ, J. SVOBODA, c. d., s. 76-77; J. POUZAR, c. d., 
s.41. 

IXI SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign. VIIn, kart. 64. 

IX2 Zápis v pamětní knize zní: "Tato se zřizuje z knih, které jsou ve spolkové knihovně buď dvojmo nebo se jich vůbec neužívá 
nebo knih k tomu účelu darovaných nebo koupených. Mají to být knihy dobré mluvou i obsahem, snadno pochopitelné, v řeči 
nevázané. Z básní jen takové, které se staly v české literatuře epochálními." Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond 
Čtenářský spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, ne str. , kart. 1.; 1. SVOBODA, c. d., s. 4.; J. 
POUZAR. c. d., s. 41. 
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zůstávala majetkem Čtenářského spolku a jen valná hromada byla oprávněna toto nařízení 

zrušit. V tomto případě měly knihy připadnout městské radě, ale jen za předpokladu, že zřídí 

podobnou obecní knihovnu. Kromě toho věnoval spolek obecní knihovně předplatné časopisů 

Matice Lidu, Libuše a Přítel domoviny.183 

Nejagilnějším a nejobětavějším členem spolku byl Jan Vondráček (1836-1906). Ten 

podal v roce 1886 návrh, aby byla vedena pamětní kniha spolku, kde by se "pro budoucnost 

zachoval jeho vznik a počátky". Výbor návrh schválil a současně pověřil Jana Vondráčka 

sepsáním úvodu ajejich následným vedením. 184 

Dne 11. září 1886 pořádal spolek další přednášku Fr. Aug. Slavíka. 185 Profesor Slavík 

přednášel o historii Vlašimi od nejstarších dob, o poddanských poměrech města, soudobých 

rodech atd. Na základě této přednášky a prvotního popudu zmiňovaného Jana Vondráčka byl 

Slavík požádán o sepsaní podrobných dějin města. 186 Jmenovaný začal pracovat a shánět 

veškeré prameny po archivech, a to převážně v Praze, Táboře a Třeboni. Na přednášce 

pořádané ve Vlašimi v roce 1887 osobně předčítal úryvky z budoucí knihy.18? K vydání Dějin 

města Vlašimě a jeho statku došlo až v roce 1889. Celkem bylo vytištěno 408 exemplářů. Ve 

Vlašimi se ihned prodalo 127 kusů, na venkově 77 kusů a 35 exemplářů bylo rozdáno darem. 

Ostatní tisky byly dány do prodeje knihkupcům. 

IX3 Blíže J. SVOBODA, c. d., s. 4. 

I X4 Jan Vondráček se narodi I v Praze roku 1836, studoval na akademickém gymnáziu, ale v kvartě osiřel a studií musel 
zanechat. S Vlašimí je spojen od roku 1869, kdy se stal řezbářem u knížete Karla Auersperka. Svůj volný čas věnoval veřejné 
práci, pomáhal všem vlašimským vzdělávacím spolkům. Na jeho popud se roku 1892 konala ve Vlašimi výstava 
starožitností. Na sklonku života působil jako městský tajemník. Zemřel v roce 1906. 

IKS Blíže J. POUZAR, Čtenářský spolek a Dějiny města Vlašimě, in: SVPP 9, 1968, s. 219-222; SOA v Praze, SOkA 
Benešov, Fond Čtenářský spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského spolku ve Vlašimi, nestr., kart. 1.; J. POUZAR, c. d., s. 
42; J. SVOBODA, c. d., s. 4. 

IX!> Jedná se o knihu FR. AUG. SLAVÍK, Dějiny města Vlašimě a jeho statku, Tábor 1889 (reprint 1994). O celé události 
týkající se vydání této knihy viz SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Čtenářský spolek Vlašim, Pamětní kniha Čtenářského 
spolku ve Vlašimi, nestr., kart. I; J. POUZAR, c. d., s. 219-222. 

IX7 Městská rada byla připravena knihu ihned vydat za podmínky, že náklady nepřekročí částku 100 zlatých. Ovšem rozpočet 
byl stanoven nad 1000 zlatých, takže celá záležitost byla odsunuta až na dobu, kdy bude mít město finanční zajištění pro tisk 
knihy. Slavík se nakonec zřekl honoráře a slíbil, že sám zařídí vytištění knihy v táborské tiskárně a zdarma provede 
korektury. 
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Ještě téhož roku byl druhým čestným členem spolku jmenován V ác1av Vlček, redaktor 

časopisu Osvěta, rodák ze Střechova u Trhového Štěpánova. 188 

Čtenářský spolek se nepřímo podílel na založení Spolku paní a dívek "Karoliny 

Světlé" ve Vlašimi. U příležitosti stého výročí narození básníka Františka Ladislava 

Čelakovského (1799-1852) pořádal Čtenářský spolek v roce 1899 akademii, na níž byli 

posluchači seznámeni s životem a dílem tohoto umělce. 189 Na večírku ale účinkovali jen 

mužští členové spolku, a tak Jan Vondráček požádal svou dceru Katuši, aby napříště získala 

ženskou část spolku pro pořádání budoucích akademií. Nejenže je Kateřina získala, ale ony 

dokonce ještě téhož roku založily spolek paní a dívek, který nazvaly "Karolina Světlá" a 

v němž rozvinuly bohatou spolkovou činnost.1 90 

Dne 7. prosInce 1901 zemřel kněz a spisovatel Antonín Norbert Vlasák (* 1812), 

jemuž Čtenářský spolek, mimo jiné za přispění dalších vlašimských spolků (viz níže) zhotovil 

a dne 6. září 1903 slavnostně odhalil pamětní desku umístěnou na budově lékárny. 

Zápisy v pamětní knize spolku končí 6. březnem 1906. Tehdy Jan Vondráček vážně 

onemocněl a v červnu téhož roku zemřel. Ve spolku se bohužel nenašel nikdo, kdo by v psaní 

kroniky pokračoval. Tímto rokem přestala rovněž i veškerá kulturní činnost spolku. 191 

Hlavní náplň Čtenářského spolku spočívala v půjčování různých periodik a literatury 

vlašimským obyvatelům. Růst jeho knihovního fondu v letech 1881 až 1905 ukazuje 

následující tabulka. 

IXX Blíže J. POUZAR, c. d .. s. 42-43. 

IX9 Tamtéž. 

190 Jejich nejvýznamnějším činem bylo založení dětské opatrovny neboli mateřské školky pro děti. Činnost tohoto spolku viz 
samostatná kapitola. 

191 Blíže J. POUZAR, c. d., s. 74. 
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Tabulka č. 1. 

Knihy v obecní a spolkové knihovně Čtenářského spolku v letech 1881-1905. 

ROK POČET KNIH VE POČET KNIH V OBECNÍ 

SPOLKOVÉ KNIHOVNĚ KNIHOVNĚ 

1881 295 -

1882 411 -

1883 524 -

1887 705 -

1890 991 290 

1892 1040 320 

1893 1085 320 

1894 1 200 325 

1895 1 231 346 

1897 1 231 346 

1898 1405 450 

1899 1470 450 

1900 1 592 600 

1901 1 579 614 

1902 1 673 640 

1903 1 724 685 

1905 1 839 780 

Prameny: 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond AM Vlašimi, Kronika města Vlašimi (1870-1902), i. Č. 1567, Č. knihy 1238, s. 338; SOA 
v Praze, SOkA Benešov, Fond čtenářský spolek ve Vlašimi, Pamětní kniha čtenářského spolku ve Vlašimi, nestr., kart. 1.; 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Čtenářský spolek ve Vlašimi, Zprávy knihovní za rok 1896, kart. 1.; Hlasy od Blaníka 
16, 1900, Č. 14, s. 5.; Svoboda, J., 150 let vlašimské knihovny (1840-1990), Benešov 1990; Internetové stránky knihovny: 
www.knihovnavlasim.cz. 

Během časového období dvaceti čtyř let narostl počet těchto jednotek ve spolkové 

knihovně z 295 na 1 839 a v obecní knihovně za dobu patnácti let z 290 jednotek na 780. 

V žádném roce nedošlo k radikálnímu rozšíření fondu. Na základě dochovaných materiálů se 
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podařilo zjistit, že uvedená čísla zahrnují klasickou, poučnou a zábavnou literaturu, rovněž 

noviny a periodický tisk. Nejvíce jsou ve fondu zastoupena díla Jakuba Arbese (Knihy novel a 

povídek, Romaneta, Z ovzduší umění, Elegie života, Aligátor, Satiry a rozmarné hříčky, 

Anděl míru), Svatopluka Čecha (Satiry a různé črty, Tři cykly básní a Sníh, Dagmar, 

Adamité, Písně otroka), Jana Nerudy (Trhani a jiní chudáci, Kronika satirou a vtipem, Žertem 

do pravdy, Studie krátké a kratší, Studie vážné i humoristické), Jaroslava Vrchlického (Epické 

básně, Rok na jihu, Bozi a lidé), Josefa Svatopluka Machara (Pohanské plameny, Českým 

životem, Apoštolové, Katolické povídky, Zde by měly kvést růže, Barbaři), Viktora Dyka 

(Příhody, Prosinec), Julia Zeyera (Vyšehrad, Česká poezie XIX. věku, Fantastické povídky) 

Marka Twaina (Cesty Toma Sawyera) či Johanna Wolfganga Goethe (Utrpení mladého 

Werthera, Blouznivci). 

Informace mapující další působení a činnost čtenářského spolku ve městě Vlašim 

pochází z počátku 20. století. l92 

ln V roce 1919 byl Československou republikou vydán zákon Č. 430 na jehož základě byly politickými obcemi zřizovány 
veřejné knihovny. Tento zákon dopomohl i k tomu, že v roce 1938 bylo v Československu kolem 20950 veřejných 
knihoven.V roce 1943 měl ještě spolek 20 členů. Funkci čtenářského spolku plynule převzala městská vlašimská 
knihovna.Významným mezníkem byl únor roku 1952, kdy byla městská knihovna profesionalizována a zároveň převedena ze 
správy Městského národního výboru Vlašim pod Okresní národní výbor Vlašim jako okresní knihovna. O měsíc později, tj. 
v březnu 1952 převzala knihovna knižní fond původního Čtenářského spolku ve Vlašimi a zahájila půjčování pro veřejnost. 
Po reorganizaci knihovnictví, ke kterému došlo dne 9. července 1959 zákonem o jednotné soustavě knihoven, spolek zanikl. 
Jeho staré knižní fondy se staly základem knihovny vlastivědného kroužku, jen beletrie byla zařazena do městské knihovny. 
K dalším změnám došlo až v devadesátých letech 20. století. Rokem 1994 se započalo s automatizací knihovních služeb a od 
roku 1997 je zřizovatelem knihovny město Vlašim. V současné době knihovna spravuje knižní fond o 50363 jednotkách, 
z něhož je 90 knih označeno razítkem čtenářského spolku. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašim, 
Spolky - evidence a ohlašování činnosti (1914-1943), i. Č. 862, sign. VI/16, kart. 148; 1. SVOBODA, c. d., s. 6-7; 1. 
SVOBODA, c. d., s. 6; Internetové stránky Městské knihovny ve Vlašimi: www.knihovnavlasim.cz; Hlasy od Blaníka 22, 
1906, Č. 17., s. 4; Hlasy od Blaníka 22, 1906, Č. 35., s. 5. 
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2.2.2 Musejní sbor Vlašim 

Vznik zdejšího Musejního spolku se nepřímo pojí s konáním Národopisné výstavy 

českoslovanské1 93 , jež se uskutečnila v Praze v roce 1895. Na vyzvání okresního výboru ve 

Vlašimi se sešli dne 26. října 1892 Stanislav Rýgl, Josef Petr, Jan Vondráček, František 

Půlpán, aby vykonali přípravné práce pro zřízení Místního odboru Národopisné výstavy 

českoslovanské. Páter Stanislav Rýgl rozeslal četná provolání, a tak vybídl uvědomělé 

občany, aby podpořili vznik tohoto spolku. 

Na základě mnoha kladných odpovědí Místní odbor skutečně vznikl. Jeho předsedou 

byl zvolen Stanislav Rýgl a jednatelské práce zajišťoval Jan Vondráček. 194 Hlavním úkolem 

sboru bylo zajištění vhodných památek z Vlašimska pro budoucí Národopisnou výstavu 

českoslovanskou. Do začátku daroval zdejší okresní výbor odboru peněžní obnos ve výši 100 

zlatých. 195 

K proměně Musejního odboru v Musejní sbor došlo: "Když bylo oznámeno, že N. V. é. 

teprve roku 1895 odbývati se bude, pomýšlel výbor Místního odboru na to, kterak by získané 

předměty až do toho času pohromadě udržel a tu uznáno za nejvhodnější, aby se odbor tento 

proměnil ve Sbor musejní." Členové odboru svolali schůzi na 18. června 1893, kde se 

definitivně rozhodlo o přeměně Místního odboru Národopisné výstavy českoslovanské ve 

Sbor musejní pro okres Vlašimský. Vypracováním prozatímních stanov spolku byli pověřeni 

I~J Dne 15. května 1895 byla v Praze zahájena (podnícena úspěchem jubilejní zemské výstavy z roku 1891) Národopisná 
výstava českoslovanská za velkého zájmu veřejnosti. Výstavu, jež končila až 23. října 1895, navštívilo více než dva miliony 
lidí. 

194 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Musejní sbor Vlašim, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1894-1906), kart. I, 
jednatelská zpráva za rok 1894-1895. 

195 Tamtéž, Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign. VIII7, kart. 64; Tamtéž, Fond 
Musejní sbor Vléim, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad ( 1894-1906), jednatelská zpráva za rok 1894-1895. 
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Vilém Rychlík, Jan Vondráček, František Půlpán a Vojtěch Fencl. Na schůzi konané dne 13. 

dubna 1893 byly stanovy s menšími opravami schváleny a členové zvolili prozatímní výbor 

v následujícím složení: Stanislav Rýgl, děkan ve Vlašimi, páter Antonín Norbert Vlasák, 

MUDr. Karel Hellmuth, ředitel měšťanské školy Antonín Chalupa, knížecí řezbář Jan 

Vondráček a učitelé Vojtěch Fencl, František Půlpán a Václav Vodák. 

Dne 13. dubna 1893 byly českým místodržitelstvím v Praze schváleny stanovy spolku 

(obr. č. 2.). Místodržitelství povolilo spolek pod názvem Musejní sbor pro okres Vlašimský se 

sídlem ve Vlašimi. Účelem spolku bylo: "archeologické a národopisné památky ať věcné či 

slovné v okresu Vlašimském sbírati, před zkázou chrániti a známost o nich šířiti. Sídlem 

spolku jest Vlašim. Jednací řeč jest česká." Spolek započal svoji činnost svoláním valné 

hromady dne 20. května 1894. 196 

Na počátku své existence soustředili členové svoji pozornost na uskutečnění místní 

výstavy. Za tímto účelem proběhlo deset výborových schůzí a několik porad, na kterých býval 

pravidelně přítomen delegát okresního zastupitelstva Dr. Václav Pittermann. "v krátkém čase 

byly dokončeny všecky přípravné práce k otevření výstavky, takže tato mohla dne 28. září 

otevřena býti."/ 97 Dne 28. září 1894 prohlásil starosta města Jan N eubauer výstavu 

starožitností za otevřenou. Výstava zaujala v hostinci Na Knížecí kromě prostorného sálu i 

vedlejší pokoj. U vchodu dohlíželi na pořádek vždy čtyři členové sboru Dobrovolných hasičů 

nebo Vojenských vysloužilců. 198 Propůjčený materiál byl rozdělen na knihy náboženské, 

historické a vědecké, druhou skupinu tvořily knihy pedagogické a didaktické, třetí skupinou 

byly knihy a písně zábavné, posměšky (příloha č. 1.), říkadla (příloha č. 2.) , pověry (příloha 

196 České místodržitelství schválilo stanovy spolku pod č.j. 41 142/1893. Blíže Národní archiv (dále NA), Fond České 
místodržitelství (dále Fond CM) 1884·1900, sign. 30/269/199, kart. 4384; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Musejní sbor 
Vlašim, Kniha zápiszl ze schzlzí a valných hromad (1894-1906), kart. I, jednatelská zpráva za rok 1894-1895. 

197 Tamtéž, Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign. VIIJ7, kart. 64; Tamtéž, Fond 
Musejní sbor Vlašim, Kniha zápiszl ze schzlzí a valných hromad (1894-1906), jednatelská zpráva za rok 1894-1895. 

ln Spolek vojenských vysloužilců vznikl ve Vlašimi v roce 1875. Spolek čítal v roce založení 100 členů a jeho protektorem 
byl kníže Karel Auersperk. Jeho účelem bylo podporovat vojenské vysloužilce, účastnit se církevních a jiných městských 
aktivit apod. Stanovy spolku viz NA, Fond ČM 1856-1883, sign. 30/6/1842, kart.1336. 
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č. 3.) a konečně modlitby zdobené lidovými ornamenty. Společně s touto řadou se nalézaly na 

několika stolech různá privilegia a jiné listiny psané na pergamenu či papíře se pečetěmi. 

Mezi tím bylo umístěno různé porcelánové, hliněné či skleněné nádobí a hudební nástroje. 

Zvlášť byly situovány literární práce rodáků okresu Vlašimského a to zejména práce 

místopisné a dějepisné Antonína Norberta Vlasáka, Václava Vlčka, Serváce Bonifáce Hellera, 

dále vědecké spisy profesora Karla Štětiny, Karla Hellmutha a seznam prací Augusta 

Nevšímala. 199 

Kolem obvodových zdí byly rozestavěny truhlice, starobylé židle, kolovraty, dřevěné 

sošky, svícny, podkovy. Na zdech visely olejové a akvarelové malby, hodiny apod. Cennou 

ozdobou výstavy se staly i části oděvu jako holubinky, čepce (ObL Č. 3., ObL Č. 4.), 

šněrovačky, ukázky mužských krojů (ObL Č. 5.). Různé poměry okresu názorně představovaly 

tušové malby umělce Václava Jansy propůjčené od nakladatele Jana Otty z Prahy. Četné 

obrazy kapliček (ObL Č. 6., ObL Č. 7.) a zvoniček malované nejen Vladimírem Chalupou (ObL 

Č. 8., ObL Č. 9., ObL Č. 10.) a znaky měst malované Vojtěchem Fenclem. Výstavu doplňovaly 

statistické přehledy všech spolků v okrese sestavené Janem Vondráčkem a statistika škol 

, F . Vk P o I' 200 sestavena rantls em u panem. 

Výstava se těšila značnému obdivu: "Výstavku na vzdor nepohodě časové nejen četné 

obecenstvo ale i delegát N. V. Č. p. uno docent E. Kovář201 s několika pány Místního odboru 

v Benešově navštívili. ,,202 Celkové výdaje spojené s konáním výstavy, po odečtení 9 zlatých, 

IYY Seznam předmětů, které byly propůjčeny na výstavu viz SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašim, 
Záležitosti sJlolkové (1856-/9/3), i. Č. 780, sign. VII/7, kart. 64. 

21XI Inventář sbírky, poděkování za poskytnuté předměty, poděkování za dozor viz tamtéž, Fond Musejní sbor Vlašim, Kniha 
zápisů ze schůzí a valných hromad (/894-/906), Národopisná výstava českoslovanská ve Vlašimi (1892-1903), i. Č. 8; L. 
PETRÁŇOV Á, Krajina Podblanická. Výbor ze sběru Františka 1. Půlpána k Národopisné výstavě českoslovanské 1895, 
Vlašim 1995. 

201 Emanuel Kovář, doktor t1lozofie a docent všeobecného jazykozpytu na univerzitě v Praze. Blíže FR. AUG. SLAVÍK, C. 

d., S. 362. 

202 V Benešově se konala podobná výstavka jako ve Vlašimi. O této události nás archivní materiál informuje následovně: 
"V.ýbor zúčastnil se čtyřčlennou deputací otevření výstavky v Benešově, kdež ohledal, že tato výstavka byla částečně dle 
našeho vzoru uspořádána." SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Musejní sbor Vlašim, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad ( /894-/906), kart. I, jednatelská zpráva za rok 1894-1895. 
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které návštěvníci darovali spolku jako pozornost za kvalitně vytvořenou výstavu, činily 12 

zlatých. 

Po skončení starožitné výstavky se spolek aktivně věnoval shánění cenných předmětů 

pro výstavu v Praze. Výbor spolku nakonec poslal na pražskou výstavu dvě krabice různých 

památek. Předměty do Prahy došly neporušené a více než uspokojivě zastupovaly Vlašimský 

okres. 

V prvním roce působení Musejního sboru měl spolek 60 členů, ze kterých bylo 56 

z Vlašimi a zbývající 4 zastupovali okres. Spolek odebíral periodika Archeologické a 

místopisné památky, Věstník Národopisné výstavy českoslovanské a Časopis Společnosti 

přátel a starožitností českých. 203 

V zápisu z valné hromady z roku 1897 se dozvídáme o postupném úpadku spolku: 

"Stýskati si na netečnost širších kruhů je, mírně řečeno, zbytečné." S podobnou náladou se 

setkáváme i ve zprávě správce sbírek: "Zdá se, že účastenství širších kruhů trvalo jen, pokud 

je udržoval velkolepý zjev Národopisné výstavy, a těch zbývajících několik přátel nemůže nyní 

činiti více než chrániti to, co bylo pro naše sbírky v prvních letech shledáno. ,,204 

Pro znovuoživení činnosti navrhl Jan Vondráček přepisovat nápisy na historických 

náhrobcích a zvonech, aby tak vznikla jedinečná epigrafická sbírka pro město Vlašim. Ve 

zprávě dále hodnotí správce sbírek, že inventář byl obohacen o tři kovové věci, o jednu knihu 

a jednu mapu. Spolek zakoupil nástěnnou tabuli a 67 fotografií. 

V roce 1904 přispěl Musejní sbor 100 korunami na zřízení pamětní desky zemřelému 

Antonínu Norbertu Vlasákovi (1812-1901). I v tomto roce počet členů nadále klesal. 

203 Tamtéž. 

204 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Musejní sbor Vlašim, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1894-1906), zápis 
z valné hromady konaná dne 9. června 1897, zpráva správce sbírek Musejního sboru za rok 1897, kart. 1. 
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V zápisu ze dne 28. února 1906 spolek vyzdvihuje instituce, jež sboru v letech 1893 až 

1905 každý rok přispívaly na provoz deseti korunami. Mezi ty patřilo město Vlašim, 

Vlašimský okres, Občanská záložna a spořitelna. 2os 

Jednatelské zprávy spolku se dochovaly zcela mezerovitě pouze z let 1894-1906. Se 

vznikem Československé republiky se sbor přeměnil ve vlastivědné muzeum. Dohled nad 

jeho činností převzalo Ministerstvo školství a národní osvěty,z06 

20S Tamtéž, Fond Musejní sbor Vlašim, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1894-1906), zápis z valné hromady konaná 
dne 9. června 1897, jednatelská zpráva spolku za rok 1904, jednatelská zpráva spolku za rok 1906, kart. 1. 

20ó V roce 1956 byl ve Vlašimi zřízen zájmový vlastivědný kroužek. Jeho vedoucím se stal Zdeněk Bruna, vedoucí odboru 
pro kulturu rady Okresního národního výboru ve Vlašimi. Z počátku jeho činnosti jen víme, že měl 14 členů. SOA v Praze, 
SOkA Benešov, Fond Musejní sbor Vlašim, Organizační věci spolku (1893-1918), i. č. 9; Tamtéž, Fond Musejní sbor Vlašim, 
ZNzenívlastivědného kroužku ve Vlašimi roku 1956, i. Č. 12. 
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2.2.3 Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi 

V úvodu Pamětní knihy spolku zmínil její autor, páter Václav Trnka, údaje vedoucí 

k založení spolku: "V květnu roku 1862 uctila Praha památku K. H. Borovského 

vzpomínkovou slavností ku prospěchu jeho dcery Zdeny. Této slavnosti se zúčastnil také 

velectěný měšťanosta p. František Neubauer s několika váženými pány měšťany a muži. Co 

nejvíce ze slavnosti na ně zapůsobilo, byl mužský sborový zpěv, který v takovém provedení 

slyšeli poprvé. Zakusivše tam zpěvu slastí nevýslovných, podali při návratu svém počáteckým 

pánům pěvcům, ve Vlašimi se zdrževší, ruky na důkaz, že vybídnutí jejich přijímají a o 

zařazení zpěváckého spolku všemožně a usilovně se zasadí. Co 18. května 1862 rukoudání 

l 'b k 'k d ,,207 S 1 eno, to ta e pa prove eno. 

První valná hromada Zpěváckého spolku proběhla dne 30. května 1863 za účasti 26 

mužů. Předsedou spolku byl zvolen František Neubauer, jednatelem Josef Mrázek a 

pokladníkem Vojtěch Červ. Sbormistrem se stal místní učitel zpěvu Antonín Heller, prvním 

náhradníkem páter Václav Trnka a druhým náhradníkem Dr. Moric Schidloff. 208 

Na téže schůzi se projednaly českým místodržitelstvím k přepracování vrácené 

stanovy (obr. č. 11.), které pak byly znovu zaslány do Prahy ke schválení. Již 5. srpna 1863 

schválilo místodržitelství stanovy.209 

207 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Pamětní kniha Zpěváckého spolku Blaník ve 
Vlašimi (1862-/879), nestr., kart. I; Srov. J. POUZAR, Z historie Zpěváckého spolku Blaník ve Vlašimi, in: SVPP 30-2, 
1990, s. 89; TÝŽ, Podblanickou minulostí. Kapitoly Z historie Vlašimi a okolí, Praha 1996, s. 49. 

211R SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Deník a příruční kniha mužského zpěváckého 
spolku Blaník (1863-/878), kart. I, zápis z ustavující valné hromady konané dne 30. května 1863. 

209 Stanovy zpěváckého spolku byly schváleny pod č.j. 45409/1863. Tamtéž, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, 
Stanovy Zpěváckého spolku mužského ve Vlašimi v kraji Táborském (1863), i. č. 4; NA, Fond ČM 1856-1883, sign. 
30/6/3168, kart.! 566. 
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Zkoušky zpěvu se konaly jednou týdně v budově měšťanské školy pod vedením 

učitele Antonína Hellera. Začátečníci se však scházeli denně u něho doma, kde je učil 

základům zpěvu. Jejich nadšení ze zpěvu ocenil pisatel Pamětní knihy větou: "Pánům 

začátečníkům budiž zde ta čest pro budoucnost zachována, že denně ku cvičení docházeli, aby 

denně zpívati déle mohli, sami za svoje peníze světlo si kupovali. " 

Spolek, který prozatím neměl vlastní název, se rozhodl vykonat výlet v neděli 31. 

srpna 1862 na horu Blaník a "na památku jméno Blaník podržet. ,,210 Výletu se zúčastnilo na 

pět tisíc obyvatel z nejširšího okolí. Průvod se sešel v Louňovicích pod Blaníkem, kde 

Zpěvácký spolek zazpíval v tamním kostele při velké Mši svaté, jíž sloužil vikář Antonín 

Sklenář. Vlašimští zpěváci sklidili obrovský potlesk. Po obědě se průvod vydal na památnou 

horu Blaník. Se slavností, která trvala až do večerních hodin, byli organizátoři velice 

spokojeni. Přesto je v Pamětní knize zaznamenána jediná vada: "Na všech stranách 

spokojenost, jen jedna třída se špatně vyznamenala, a to byli výčepníci piva. Dávali nahoře 

špatné, drahé a malou míru. ,,211 Téhož roku si zpěvácký spolek pořídil za 17 zlatých prapor 

s nápisem "Blaník." 

Bohužel prvotní nadšení pro sborový zpěv vyprchalo a spolková činnost začala 

pozvolna upadat. Přestože se členu Emanueli Herwertovi podařilo přesvědčit a získat Josefa 

Horu z Vodňan pro výuku zpěvu, šlo o krátkodobé vzkříšení spolkové činnosti. I Slavíkovy 

Dějiny města Vlašimě konstatují, že: "spolek pořádal besedy, ale k úplnému rozkvětu 

d VL ,,212 ne ospe. 

Znovu vzkřísit činnost zpěváckého spolku se podařilo v roce 1870, kdy bylo obsílkou 

získáno 26 podpisů pro znovuobnovení spolku. Byl ustanoven nový Čtenářsko-zpěvácký 

210 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Pamětní kniha Zpěváckého spolku Blaník ve 
Vlašimi (1862-1879), nestr., kart. I. 

211 Tamtéž. 

m FR. AUG. SLAVÍK. c. d., s. 104. 
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spolek, který si sám sobě vytkl následující heslo: "Spojenými silami se mnoho docíliti dá, 

dobrou věc podporovat každý za povinnost má. ,,213 Opět bylo zvoleno vedení spolku. 

Předsedou se stal František Neubauer, místopředsedou dr. Moric Schidloff, sbormistrem Josef 

Čeleda, pokladníkem Vojtěch Červa jednatelem Jan Vondráček. 

V době obnoveného působení zpěváckého spolku se v roce 1871 utvořila jeho ženská 

odnož čítající patnáct žen, se kterou začal učitel zpěvu Jan Čeleda nacvičovat ZpěV,z14 První 

společné cvičení ženského a mužského odboru spolku proběhlo na podzim roku 1871, kdy 

secvičili píseň Země česká.215 To bylo pravděpodobně poslední větší akcí zpěváckého spolku. 

Pro neochotu a neustále se snižující počet členů spolek v roce 1874 úplně zanik1.216 

W SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Deník a příruční kniha mužského zpěváckého 
spolku Blaník (1863-1878), rok 1870, kart. 1. 

214 Členkami byly: P. Havlíková, 1. Krchová, E. Makovská, F. Neubauerová, F. Pajková, A. Svaňková, T. Vodlovcová, A. 
Červová, A. Hellmuthová, M. Hellmuthová, T. Vopálková, M. Břízová, F. Balíková, J. Mrskosová a E. Bialornská. Blíže 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Deník a příruční kniha mužského zpěváckého 
spolku Blaník (1863-1878), rok 1871, kart. 1. 

215 Tamtéž, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Deník a příruční kniha mužského zpěváckého spolku Blaník (1863-
1878), rok 1874, kart. I. 

2Ió Pěvecký spolek byl obnoven až v roce 1936 pod názvem Pěvecké sdružení Blaník. Ustavující valná hromada spolku se 
konala 10. listopadu 1937 v hotelu Na Knížecí za účasti 22 členů. Starostou byl zvolen Václav Pouzar, místostarostou Filípek 
a náměstkem Jaroslav Popírník. Vedoucími sbormistry se stali J. Mixa a V. Had. Od tohoto roku pracovaly všechny tři sbory, 
mužský, ženský i smíšený. Jeho největším úspěchem bylo vítězství na župním pěveckém závodu v Bechyni 4. června 1939. 
Začátkem okupace musely všechny spolky zastavit svou činnost. Znovu se začalo zpívat až na podzim roku 1945. Ale ze 
zápisu z valné hromady se dozvídáme, že si sbormistr V. Had stěžoval na špatnou docházku na zkoušky zpěvu. Po jeho 
odchodu na odpočinek začalo pěvecké sdružení opět upadat. V jeho vedení se střídali dirigenti Hodrment, Rataj, Pech ar, ale 
členů nadále ubývalo, až spolek zanikl. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, 
Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1936-1949), kart. I, zápis z ustavující valné hromady konané dne 10. listopadu 
1937. Srov. J. POUZAR, c. d., s. 89-90. 
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2.2.4 Spolek Beseda ve Vlašimi 

Spolek Beseda ve Vlašimi vznikl z rivalitl 17 dvou maloměstských stran, které 

ovlivňovaly v osmdesátých letech 19. století chod celého města. Vedle sebe působily "obecní-

městská", česky smýšlející strana, jejíž členové se scházeli v hostinci U Karla IV. (obr. č.12., 

obr. č. 13.) a "knížecí" strana, sympatizující s rakouským patriotismem, scházející se v 

hostinci Na Knížecí (obr. č. 14, obr. č. 15.). 

Členové obou zmíněných stran se setkávali v různých spolcích, do nich přenášely 

názorové myšlenky stran. V Čtenářském spolku vyvrcholily rozpory mezi příslušníky 

jednotlivých stran, když se spolek rozhodl jmenovat čestným členem profesora Fr. Aug. 

Slavíka, autora Dějin města Vlašimě?18 Jeho dílo si vysloužilo kritiku právě ze strany 

"obecní-městské", protože autor v něm zmínil, že si nechal člen "knížecí" strany Dr. Schidloff 

vyplatit 2 174 zlatých v podobě diet za své cesty do Vídně ohledně stavby místní železnice. 

Týž pramen uvádí i účet příslušníků "obecní-městské" strany Antonína Šavrdy, který činil 276 

zlatých a dále Karla Ráčka, jehož výdaje dosáhly 210 zlatých?19 

N a valné hromadě spolku konané 2. února 1890, které se zúčastnilo všech 50 členů, se 

mělo definitivně rozhodnout o výše zmíněném čestném jmenování. Při hlasování bylo 32 

hlasů pro jmenování Slavíka čestným členem spolku a 24 proti jmenování. Na schůzi se 

rozpor natolik prohloubil, že další společné působení členů ve spolku nebylo možné.22o 

2171. POUZAR, Beseda ve Vlašimi, in: SVPP 15,1974, s. 259. 

21R FR. AUG. SLAVÍK, Dějiny města Vlašimě a jeho statku, Tábor 1889 (reprint 1994). 

219 TÝŽ, Doklady k Dějinám města Vlašimě, spolu jich obrana proti tak zvané Opravě a kritice IV. oddílu týchž Dějin, 
vydané ve Vlašimi 15. listopadu 1889, Tábor 1890, s. 15-17. 

no J. POUZAR, c. d., s. 259. 
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V reakci na průběh událostí svolal JUDr. Václav Pittermann dne 22. února 1890 do 

knížecího hostince místní honoraci a vyložil jim účel spolku Beseda. Ještě téhož dne byl za 

předsedu spolku Beseda zvolen JUDr. Václav Pittermann, jednatelem se stal František Bejček 

a ostatními členy výboru byli pánové Antonín Chalupa, Jan Vondráček, MUDr. Karel 

Hellmuth a Adolf Midloch.221 

Nejpalčivější otázkou spolku Beseda se stala místnost pro konání členských schůzí a 

zřízení čítárny. Lesní rada Antonín Doležal zařídil v knížecím hostinci pro Besedu 

samostatnou místnost, kterou dal opatřit nábytkem. Ve spolkové místnosti byla k volnému 

použití členů zpočátku periodika Národní listy, Politik, Světozor, Zlatá Praha, Humoristické 

listy a Jihočeský kraj.222 

Během šesti týdnů se přihlásilo na 50 členů, a tak byla 13. dubna 1890 svolána valná 

hromada. Předsedou Besedy byl zvolen MUDr. Karel Hellmuth, místopředsedou JUDr. 

Václav Pittermann. Spolek ustanovil pěvecký, hudební, zábavní a literární odbor.223 

Stanovy nepolitického spolku Beseda ve Vlašimi byly schváleny českým 

místodržitelstvím dne 20. března 1890. Účelem spolku bylo "pěstování zdárného 

společenského života ve Vlašimi a okolí prostřednictvím pořádaných divadelních 

představením, besed, půjčování knih a periodik" apod?24 

V prvním roce svého působení Beseda uspořádala osm zábavních večerů a zřídila 

zimní kluziště. Však nejhodnotnějším a nejzdařilejším jejím činem byla dvoudenní výstava 

221 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1890-1900), 
kart. I, jednatelská zpráva za první desetiletí Besedy ve Vlašimi (od 22. února 1890 do 22. dubna 1900) ze dne 22. března 
1900. 

m Blíže J. POUZAR, c. d., s. 259. 

223 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1890-1900), 
kart. I, zápis z valné hromady konané dne 13. dubna 1890. 

224 Stanovy spolky byly českým místodržitelstvím schváleny pod č.j. 25707/1890. Tamtéž, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, 
Kniha zápisll ze schůzí a valných hromad (1890-1900), jednací protokol spolku za rok 1890; NA, Fond ČM 1884-1900, sign. 
30/269/145, kart. 4383. 

76 



Rigorózní práce Hana Novotná 

"starožitností" pořádaná ve Vlašimi ve dnech 7. a 8. září 1890, na níž bylo vystaveno celkem 

446 předmětů rozdělených do sedmi kategorií. První z nich byly listiny, rukopisy a knihy, 

druhou skupinu tvořily malby, třetí plastické předměty, do čtvrté bylo zařazeno domácí 

nářadí. Pátou skupinu tvořily nástroje a železné předměty, v šesté byly umístěny oděvy a 

poslední sedmou skupinu obsahovaly předměty zapůjčené ze sbírky knížete 

'J'J5 Karla Auersperka. __ o 

Upravení samotného sálu trvalo spolku celé tři dny. Přestože se výstava měla konat 

pouze jeden den, byla kvůli velkému zájmu návštěvníků o den prodloužena. Výstavu 

navštívilo dva tisíce osob. Celkový náklad spojený s organizací výstavy činil 42 zlatých, který 

ovšem z části uhradili MUDr. Karel Hellmuth příspěvkem 20 zlatých, František Bejček 3 

zlatými, Bedřich Vošahlík 2,5 zlatými, Tomáš Zylvár 1,5 zlatými a v neposlední řadě přispěla 

i Spořitelna 15 zlatými?26 

V roce 1891 si členové Besedy zřídili vlastním nákladem malé divadelní jeviště 

s kulisami a začali s ochotnickým divadlem.227 Poslední zápis v pamětní knize spolku, jež 

vedl knížecí řezbář Jan Vondráček, končí rokem 1892 výčtem činností za tento rok. Ačkoli 

seznam členů dosáhl počtu 80, návštěvnost pořádaných společenských akcí nebyla už tak 

četná. Nejvýznamnějším činem Besedy v tomto roce bylo uvítání pražského Sokola ve 

Vlašimi?28 

225 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, Katalog výstavy (1890), i. Č. 10., kart. 1. 

226 Tamtéž. 

227 J. POUZAR, c. d., s. 260. 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, Památník Besedy ve Vlašimi 1890, nestr., kart. 1. 
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2.2.5 Spolek divadelních ochotníků 

Již v roce 1847 měla Vlašim své ochotnické divadlo, které ovšem mělo krátké a 

nevýznamné působení.229 Až téměř po pětatřiceti letech se podařilo soustavněji navázat na 

předchozí práci a založit spolek divadelních ochotníků.23o 

Během roku 1882 připravili a sepsali JUDr. Alois Balík, učitel měšťanské školy 

Jindřich Horáček, kontrolor vlašimské záložny Karel Podbrdský spolu s Karlem Roštíkem a 

knížecím řezbářem Janem Vondráčkem stanovy Spolku divadelních ochotníků. Zakotvené 

jméno spolku ve stanovách znělo Spolek divadelních ochotníků Vlašimských se sídlem ve 

Vlašimi. Spolek, který typově patří ke spolkům kulturním, se zavazoval "pěstovati umění, 

šlechtiti mravy a podporovati dobročinné účely pořádáním divadelních představení". Zaslané 

stanovy místodržitelství byly schváleny dne 6. září 1882?31 

Dle povolovací praxe, tj. po uplynutí šesti neděl ode dne zadání stanov byla svolána 

první valná hromada za účasti 27 členů. Na valné hromadě byl ředitelem spolku zvolen Jan 

Vondráček, do výboru byli následně zvoleni Alois Balík, Jindřich Hlaváček, Karel 

Podbrdský, Karel Roštík a Jan Veselý. Jako náhradníci byli ustanoveni Jan Mach spolu 

s Bedřichem Vošahlíkem a funkci revizorů účtů měl do budoucna vykonávat Eduard Ráček a 

Josef Štětina. Členové výboru posléze zvolili za místopředsedu Jindřicha Hlaváčka, za 

229 Činovníci vlašimského divadla odehráli v roce 1860 čtyři divadelní představení Pan domácí, Můj ráj, Proč ty ne, 
Augustine a Petr jako Pavel. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-
1913), i. Č. 780, sign. Vlln, kart. 64. 

230 O vzniku Spolku divadelních ochotníků blíže: FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 375-376. 

231 Dne 6. září byly českým místodržitelstvím schváleny stanovy spolku pod č.j. 53 895/1882. O rok později Spolek 
divadelních ochotníků žádal české místodržitelství v Praze o změnu stanov, respektive o úpravu článku 23. pojednávající o 
jmění spolku. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Stanovy spolku, i. Č. 2, kart. 1; 
NA, Fond CM 1884-1900. sign. 30/269/196, kart. 4384. 
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jednatele spolku Karla Roštíka, za pokladníka Karla Podbrdského a funkcí správce domu byl 

pověřen Jan Veselý. Týž výbor spolku zvolil za prvního režiséra Aloise Ba1íka.232 

Základním problémem, který nově vzniklý spolek hned musel vyřešit, byla místnost 

pro zkoušky a představení. Delegáti spolku ve složení Balík, Vondráček a Roštík navštívili 

benešovské ochotníky, kteří jim s ochotou ukázali vlastní divadlo a doporučili dekoračního 

malíře Romana Skálu z Vinohrad, s jehož prací byli nanejvýš spokojeni. Po návratu se výbor 

dne 28. listopadu 1882 usnesl kontaktovat zmíněného malíře. Nejprve jej požádali o 

vypracování předběžného rozpočtu na nové jeviště?33 Skálův rozpočet na 400 zlatých se 

spolku zdál příliš vysoký na to, aby jej zaplatili ze spolkové pokladny.234 Z tohoto důvodu 

uspořádali ochotníci ve městě Vlašim sbírku, díky níž získali 401 zlatých a 30 krejcarů na 

,. • v v 235 
nove Jevlste. 

Dne 8. února 1883 přivezl Roman Skála objednané jeviště. Samou nedočkavostí členů 

bylo ještě téhož dne přikročeno ke stavbě jeviště v prostorách hostince U Karla IV. V jednací 

zprávě se dočítáme, jakou událostí se stalo divadlo pro obyvatele města. "v kruzích divadlu 

příznivých téměř po celé Vlašimi po několik dní jen o divadle se mluvilo, každý zvědav se 

sotva dočkati mohl dne, kdy spatří nový chrámek Thalie. " Většina obyvatel města se dočkala 

již 11. února 1883, kdy proběhlo slavnostní otevření divadla. Téměř dvě a půl hodiny před 

představením se plnily prostory hostince U Karla N. Přestavení mělo obrovský úspěch, sál 

byl do posledního místa obsazen a čistý zisk byl 30 zlatých a 53 krejcarů. 236 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), 
jednatelská zpráva sepsaná dne 15. dubna 1883. 

m Tamtéž, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Rozpočet na divadlo ( 1882), i. Č. 7. 

234 Roman Skála si za práci účtoval přibližně 100 zlatých za plátno, 6 zlatých za ušití plátna, 178 zlatých za malbu, 86 zlatých 
za spotřebované dřevo, 14 zlatých za železné části a 13 zlatých za hřebíky, klih, lepenku aj. 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), 
jednatelská zpráva sepsaná dne 15. dubna 1883. 

m Tamtéž, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883 -1902), kart. I, jednatelská zpráva 
sepsaná dne 15. dubna 1883. 
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Na konci roku 1883 již spolek čítal 17 členů zakládajících, 76 přispívajících a 26 

činných. Dne 22. dubna 1883 uskutečnil další představení, tentokrát činohru od J. K. Tyla 

Bruncvik, kníže český ve prospěch spolku Komenského pro zřizování českých škol ve Vídni. 

Dne 18. listopadu 1883 ve Vlašimi dopoledne vypukl požár. Hned v odpoledních hodinách 

uspořádal spolek poradu, kde se rozhodlo uspořádat v budoucnu divadelní představení ve 

prospěch pohořelých. Již 8. prosince 1883 představil spolek slíbenou činohrou Tvrdohlavci, 

jejíž čistý výtěžek 10 zlatých a 40 krejcarů věnoval pohořelým?37 

V roce 1887 počet členů radikálně poklesl bez jakýchkoliv vnitřních či vnějších příčin. 

V tomto roce čítal spolek pouze 3 čestné členy, 32 přispívajících a 34 činných členů. 

Divadelní ochotníci odebírali časopisy Česká Thalie a Hlasy od Blaníka. V tomto roce 

pořádal spolek pět divadelních představení: 6. března 1887 historické drama Primátor, dne 

20. března 1887 komedii Pomluvu, ll. dubna 1887 veselohru Vodní družstvo a 26. prosince 

1887 veselohry Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová. 238 

V roce 1889 spolek řídil nadále Jan Vondráček, místopředsedou byl František Bejček, 

jednatelem Josef Roštík, pokladníkem Karel Podbrdský a režisérem Antonín Šavrda. Režisér 

Antonín Šavrda se členy nastudoval během roku 1889 čtyři divadelní představení. Dne 31. 

března 1889 se uváděla ve Vlašimi veselohra Kulový svět, 22. dubna 1889 drama Václav 

Hrobnický z Hrobnic, 24. listopadu 1889 fraška Čím dál, tím hůř a posledním bylo drama 

Závěť konané 26. prosince 1889. 

237 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), 
zpráva o činnosti spolku ze dne 17. února 1884. 

23X Tamtéž, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), zpráva o činnosti spolku 
ze dne 5. února 1888. 
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Spolek nezapomínal ani na dobročinnost, k níž se zavázal ve stanovách. Během roku 

1889 věnoval 10 zlatých do fondu pro zřízení městského chudobince, 7 zlatých věnoval 

vlašimské Obecné knihovně a 7 zlatých Národnímu divadlu v Brně. 239 

V následujícím roce řídil spolek Jan Vondráček spolu se zástupcem Bernardem 

Krausem. Koncem roku 1890 čítal spolek 3 členy čestné, 14 zakládajících, 27 přispívajících a 

35 činných členů. Ke dvěma výše zmíněným periodikům přibyl časopis Jeviště. Během roku 

1890 uskutečnil spolek 3 divadelní představení a jednu silvestrovskou zábavu.24o 

Ze zprávy o činnosti Spolku divadelních ochotníků popisující jeho činnost se 

dozvídáme, že se počátkem roku 1891 stal spolek členem Čtenářského spolku s ročním 

příspěvkem 10 zlatých. 241 V několika následujících letech se nezměnila ani jména 

funkcionářů a počet členů se nadále pohyboval okolo 85. V roce 1891 odehráli ochotníci čtyři 

divadelní představení, dne 15. března 1891 veselohru Břinkalovy trampoty, dne 30. března 

1891 veselohru Myška, 6. prosince 1891 veselohru Bludička a 26. prosince 1891 též veselohru 

Růžová pouta. Roční působení zakončili silvestrovskou zábavou.242 

Za rok 1892 secvičili a v hostinci U Karla IV. představili opět čtyři divadelní 

představení, 20. března 1892 drama Jan Vývara, 18. dubna 1892 veselohru Vosí hnízdo, 13. 

listopadu 1892 frašku Archa Noemova a 26. prosince 1892 činohru Směry života. Opětně 

ukončili roční působnost ve městě silvestrovskou zábavou.243 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), 
zpráva o činnosti spolku ze dne II. února 1890, zpráva o činnosti spolku ze dne ll. února 1890; Tamtéž, Fond Archiv města 
Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign.VIlI7, kart. 64. 

240 Tamtéž, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), zpráva o činnosti spolku 
ze dne 17. února 1891. 

241 Tamtéž. 

242 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), 
zpráva o činnosti spolku ze dne 16. února 1892. 

243 Tamtéž, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1 902), zpráva o činnosti spolku 
ze dne 28. února 1893. 
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V roce 1898 došlo ke změně v osazení některých funkcí. Místopředsedou byl zvolen 

Bohumil Kovář, pokladníkem byl zvolen Josef Roštík, jednatelem spolku Hynek Cirman, 

funkci správce domu vykonával Jaroslav Dýcka a režisérem se stal Karel RoŠtík. Počátkem 

roku 1900 začal spolek platit roční poplatek za své členství ve čtenářském spolku ve výši 20 

zlatých. 244 

Z posledního zápisu jednatelské zprávy z roku 1902 se dozvídáme, že spolek čítal 4 

čestné členy, 10 zakládajících, 49 činných a 25 přispívajících členů. Spolek vedl nadále Jan 

Vondráček spolu s místopředsedou Jaroslavem Dýckou. Jednatelem byl zvolen Hynek 

Cirman, pokladníkem Josef Roštík, správcem domu František RoŠtík. Divadelní představení 

měl připravovat režisér Ladislav Bureš.245 

Pro přehlednost jsou v tabulce Č. 2. uvedena veškerá divadelní přestavení, která byla 

spolkem odehrána v letech 1873 až 1901. 

244 Tamtéž, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), zpráva o činnosti spolku 
ze dne II. února 1898, zpráva o činnosti spolku ze dne 26. února 1900. 

245 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Výroční a jednatelské zprávy (1883-1902), 
zpráva o činnosti spolku ze dne 20. ledna 1902. O dalším působení ochotníků viz Hlasy od Blaníka 19, 1903, č. 9., s. 5; Hlasy 
od Blaníka 20, 1905. č. 45., s. 5-6; Hlasy od Blaníka 26, 1910, Č. 35., s. 6. 
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Tabulka č. 2. 

Přehled odehraných divadelních představeních v letech 1873-1901. 

ROK PŘEHLED POŘÁDANÝCH PŘEDSTAVENÍ 

1873 25. března - Ženský boj 

28. dubna - Bratr honák 

20. května - Revizor 

23. června - Onklady a láska 

28. září - Krejčí a švec 

25. prosince - Muka chudé ženy 

1878 22. dubna - Sedlák křivopřísežník 

29. září - Výroční trh v Mileticích 

24. listopadu - Ženit nebo neženit 

15. prosince - Zlá víla 

26. j)rosince - Pan farář a jeho kostelník 

1879 30. března - Sirotek Lovoodský 

1880 31. října - Mlynář a jeho dítě 

5. prosince - Pan domácí, Můj ráj, Proč ty ne, Augustine 

26. prosince - Petr nebo Pavel 

1881 9. října - Svědomí aneb žertva na Balkáně 

27. listopadu - Třešně, Vychovatel v čepci, Jen moudře 

28. listopadu - Petr nebo Pavel 

1882 24. května - Pražský Flamendr 

29. června - Paličova dcera 

1883 22. dubna - Bruncvik, kníže český 

8. prosince - Tvrdohlavci 

26. prosince - Svatojánská pouť 

1887 6. března - Primátor 

20. března - Pomluva 

11. dubna - Vodní družstvo 

26. prosince - Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová 

1889 31. března - Kulový svět 

22. dubna - Václav Hrobnickj z Hrobnic 
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24. listopadu - Čím dál, tím hůř 

26. prosince - Závěť 

1890 16. března - Majitel hutí 

7. dubna - Tajný kabinet 

14. prosince - Pařížský román 

1891 15. března - Břinkalovy trampoty 

30. března - Myška 

6. prosince - Bludička 

26. p_rosince - Růžová pouta 

1892 20. března - Jan Vývara 

18. dubna - Vosí hnízdo 

13. listopadu - Archa Noemova 

26. prosince - Změny života 

1893 12. března - Blázinec na cestách 

3. dubna - Romantické vrtochy 

12. listopadu - Ztracený život 

10. prosince - Staří blázni 

26. prosince - Maloměští diplomati 

1894 25. února - Pod krovem otcovským 

26. března - Ranvugiollo 

2. prosince - Zajíc 

26. prosince - Domov 

1895 31. března - Naši furianti 

15. dubna - Svědek, Závěť Lukavického pána 

8. prosince - Naši záletníci 

26. ~rosince - Paní majorka 

1898 4. dubna - ženílkov 

19. dubna - Svůdná dívka 

8. prosince - Vojnarka 

26. prosince - Maryša 

1900 10. prosince - Ta třetí 

26. prosince - Na bytě, Modrá krev 

1901 16. března - Přítěž 

31. března - Archa Noemova 

20. listo~adu - Vpád 
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26. rosince - La en', Lamsónek a mlsáníčko 

Prameny: 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků Vlašim, Jednatelské zprávy o činnosti spolku (1873-
1901), kart. 1.; Hlasy od Blaníka 15, 1900, Č. 24, s. 4. 

Všechna divadelní představení, jež měla měšťanské publikum obohatit po stránce 

kulturně-literární, byla odehrána ve spolkové místnosti vlašimského hostince U Karla IV. 

Mezi léty 1873 až 1901 se na postu režiséra vystřídali Alois Balík, Jan Vondráček, 

Antonín Šavrda, Jindřich Hlaváček, Karel Roštík, Jan Pifka a Ladislav Bureš. Nejčastějšími 

účinkujícími byli účetní spořitelny Bedřich Vošahlík, vlašimský obchodník Antonín Šavrda, 

pracovník vlašimské záložny Karel Podbrdský, lékárník Kristián Kittl či stavitel Jan 

Neubauer. 

S prvním nastudovaným programem předstupovali ochotníci před vlašimské publikum 

vždy v březnu každého roku. Během kalendářního roku byla v průměru odehrána čtyři 

představení. Výjimkou byl rok 1879, kdy ochotníci odehráli jediné představení (Sirotek 

Lovoodský) a rok 1882, ve kterém nastudovali pouze dvě představení (Pražský Flamendr, 

Paličova dcera). 

Ve sledovaném období, dvaceti osmi let, nastudoval ochotnický spolek 65 představení, 

mezi nimiž nechyběly veselohry (Přítěž, Lapený, Ta třetí, Lamsónek a mlsáníčko, Kulový 

svět, Ženílkov), frašky (Svůdná dívka, Zajíc, Naši záletníci, Svatojánská pouť, Čím dál, tím 

hůř, Archa Noemova) či drama (Maryša, Domov, Paní majorka, Majitel hutí, Pařížský román, 

Jan Vývara, Ztracený život). 

Ochotníci nejčastěji čerpali náměty divadelních her českých spisovatelů, tj. z díla 

Ladislava Stroupežnického (Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Naši furianti, Václav 
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Hrobnický z Hrobčic), Josefa Štolby (Maloměští diplomati, Staří blázni, Závěť), Josefa 

Kajetána Tyla (Bruncvik, kníže český), Aloise Jiráska (Vojnarka), Jaroslava Vrchlického 

(Svědek, Závěť Lukavického pána) či bratří Mrštíků (Maryša). 
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2.2.6 Učitelská Jednota Budeč 

Dne 15. května 1870 vznikla ve Vlašimi Jednota Budeč sdružující učitele okresu 

Vlašimského. Dne 23. června 1870 konal spolek ustavující schůzi v místnosti IV. třídy místní 

hlavní školy za přítomnosti 29 členů. Prvním předsedou nově vzniklého spolku byl Čeněk 

Schneider, místopředsedou Vácslav Fabián, jednatelem Josef Berč a pokladníkem Josef 

Čeleda. Za náhradníky byli zvoleni učitelé Karel Navarra, Jan Navrátil a Jan Bartůšek. 

Konečně výbor tvořili Vácslav Fabián, Čeněk Schneider, Josef Berč, Antonín Kadleček, 

místní děkan Stanislav Rýgl, Josef Čeleda, Antonín Jindřich, Antonín Pivoňka a Antonín 

Borek. 246 Nově vzniklý spolek, jež se řadí k profesním spolkům, měl široký okruh působnosti. 

Vedle hospodářské a sociálních problematiky neopomíjel oblast kulturní i politickou. Jednota 

pořádala pravidelně členské schůze, organizovaly přednášky, koncerty či vycházky do 

památkových objektů apod. 

V prvním roce svého působení vykonali členové celkem sedm přednášek 

s následujícími tématy: "Kterak by se na národních školách prakticky vyučovati mělo kreslení 

a měřictví", "Rozprava o sestavování vyučovacího klanu pro školní rok 1871", "Pojednání o 

počátcích mluvnických", "0 vyučování tělocviku na školách národních", "Pojednání o 

zlomkách decimálních", "Kterak lze učiteli první příznaky nemocí nakažlivých u dětí seznati a 

246 Stanovy Učitelské jednoty Budeč viz NA, Fond ČM 1856-1883, sign. 30/6/3434, kart. 1387; Tamtéž, Fond ČM 1884-
1900. sign. 30/269/300, kart. 4386. Vznikem učitelských spolků Budeč se mj. zabývali M. FLEGL, J. FLEGLOVÁ, Vznik 
učitelské organizace a počátky učitelských jedno ve středních Čechách, in: Středočeský sborník historický 13, 1978, s. 53-70. 
O vzniku vlašimské jednoty Budeč viz. FR. AUG. SLAVÍK. c. d., s. 358, 377; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Učitelská 
jedllota Budeč Vlašim, Zápisv ze schrlzí a valných hromad spolku ( 1870-1884), kart. 1, protokol z valné hromady konané dne 
23. června 1870, protokol z valné hromady konané dne 22. června 1871, dvacet pět let činnosti učitelské jednoty Budeč ve 

Vlašimi sepsané dne 6. června 1895. 
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co jest činiti by další jich rozšiřování se zamezilo" a poslední přednáška byla na téma "Oběh 

krve u člověka s demonstracemi na anatomických preparátech". 247 

V roce 1875 měla Jednota 49 členů a odebírala periodikum Škola a život. Předsedou 

spolku byl na valné hromadě zvolen V ácslav Fabián, školní inspektor, místopředsedou byl 

Antonín Chalupa, učitel na zdejší občanské škole a jednatelem učitel na obecné škole Karel 

N avarra. 248 

V roce 1878 navštívil Vlašim korunní princ Rudolf (1858-1889). Pro malé městečko 

se stala návštěva císařského syna a budoucího nástupce trůnu jednou z nejdůležitějších 

událostí roku. Učitelská Jednota Budeč spolupracovala s ostatními spolky, mj. i se zpěváckým 

spolkem Blaník, na uspořádání pěvecké slavnosti. V tomto roce se za činné členy spolku 

přihlásili Otakar Kačer, správce školy ve Velíši, Petr Kudrna, učitel v Divišově, Vojtěch 

Louda, taktéž učitel v Divišově a František Klinkera, učitel v Trhovém Štěpánově. 249 

V prosinci roku 1879 přistoupila Jednota Budeč k Ústřední jednotě učitelské v Praze. 

Od roku 1882 se učitelé Jednoty snažili poukázat na malé platy a především na to, aby zemská 

školní rada spravedlivě posuzovala a rozhodovala o volných místech. Učitelé požadovali, aby 

se brala na zřetel při obsazování volných míst odsloužená léta ve školství, působení v úřadě a 

způsobilost kandidáta k vyučování. Předseda spolku Antonín Chalupa spolu s jednatelem 

Vácslavem Gabrielem a s Juliem Krupičkou vypracovali ve Vlašimi dne 12. listopadu 1882 

rezoluci pod názvem "Učitelským jednotám ku povšimnutí". Rezoluce byla zveřejněna 

v periodikách Posel z Budče, Besedě učitelské, České škole a Národě a škole. Některé názory 

W SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1870-
1884), kart. I, protokol z valné hromady konané dne 23. června 1870, protokol z valné hromady konané dne 22. června 1871, 
dvacet pět let činnosti učitelské jednoty Budeč ve Vlašimi sepsané dne 6. června 1895. 

24X Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1870-1884), protokol z valné 
hromady konané dne 6. července 1875. 

24Y SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1870-
1884), protokol z valné hromady konané dne ll. září 1878, dvacet pět let činnosti učitelské jednoty Budeč ve Vlašimi 
sepsané dne 6. června 1895. 
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v rezoluci ukazují, že i pedagogové v 2. polovině 19. století měli obdobné problémy jako je 

tornu dnes. 25o 

Až v roce 1888 si spolek za 12 zlatých obstaral učitelský znak, který vyrobil knížecí 

řezbář Jan Vondráček. Od téhož roku měla Jednota i spolkové razítko. Členů Jednoty nadále 

přibývalo a jejich počet se v roce 1888 pohyboval okolo 63. Dne 9. června 1888 utvořila 

jednota vlastní hudební odbor, který řídil Antonín Chalupa. Ostatní jeho členové byli Karel 

Navarra, František Půlpán, Antonín Hendrich, Kovář, Pavlásek, Otakar Kačer a Ludvík 

Mrvík. 251 U příležitosti oslav čtyřicátého roku panování císaře Františka Josefa I. (1830-1916) 

se ve Vlašimi konala dne 8. listopadu 1888 hudebně-pěvecká akademie, na které se podílela 

.. B d ')~') mj. lese a. ---

Výše, v kapitole popisující působení Musejního sboru, se dozvídáme o úspěšné 

výstavce starožitností, která se ve Vlašimi uskutečnila v září roku 1894. I Učitelská jednota 

Budeč přispěla několika svými unikáty k úspěchu výstavky. Za Jednotu v této záležitosti 

převzali agitaci členové Jan Navrátil, František Půlpán a V. Vondrák. Musejnímu sboru byly 

propůjčeny dva dřevěné názorné diagramy informující o stavu škol v okresu Vlašimském z let 

1870 a 1894, množství knih, přehledně vyrobené tableau zakladatelů "Budče" aj.253 

V roce 1897 došlo k reorganizaci Zemského ústředního učitelského spolku. Všechny 

jednoty, pokud byly členy ústředního spolku, byly rozčleněny do skupin, kterých bylo 

250 Tamtéž. Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1870-1884), protokol z valné 
hromady konané dne ll. září 1878, protokol z výborové schůze konané dne 15. prosince 1879, protokol z valné hromady 
spolku dne 14. října 1882. 

25\ SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1894-
1899), kart. 1, dvacet pět let činnosti učitelské jednoty Budeč ve Vlašimi sepsané dne 6. června 1895. 

252 O desáté hodině dopolední se sloužila slavnostní mše v kostele Sv. Jiljí ve Vlašimi. Mše, kterou sloužil místní děkan 
Stanislav Rýgl, se zúčastnili členové spolku, zástupci okresního soudu, městské zastupitelstvo, členové místní školní rady a 
zástupce c. k. četnictva. Po skončení mše a slavnostních projevech se účastníci odebrali na společný oběd do knížecího 
hostince. Blíže Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1885-1889), kart. 
I, protokol sepsaný při slavnostní schůzi konané dne 8. listopadu 1888; Srov. Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, 
Zápisy ze schzlzí a valn:ých hromad spolku (1894-1899), kart. 1, dvacet pět let činnosti učitelské jednoty Budeč ve Vlašimi 
sepsané dne 6. června 1895. 

253 Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1885-1889), jednatelská 
zpráva jednoty za správní rok 1894-1895; Srov. Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných 
hromad spolku ( 1894-1899), kart. I, dvacet pět let činnosti učitelské jednoty Budeč ve Vlašimi sepsané dne 6. června 1895. 
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v Čechách utvořeno 24. Vlašimská Budeč patřila spolu s benešovskou, čechtickou, 

českobrodskou, černokosteleckou a říčanskou do jedné skupiny.254 

V návaznosti na reorganizaci jednot byly zřízeny okrsky. Prvotní návrhy počítaly 

s vytvořením pěti okrsků. Nakonec se utvořily čtyři okrsky; vlašimský, štěpánovský, 

divišovský a louňovický. Každý okrsek si ze svých členů zvolil svolavatele, jenž měl 

vlašimskou Jednotu informovat o správě příslušného okrsku. Prvními svolavateli byli v pořadí 

vyjmenovaných okrsků učitelé Josef Čeleda z Vlašimi, Karel Navarra ze Štěpánova, Josef 

Bartl z Českého Šternberka a Ludvík Mrvík z Načeradce. Za každého člena musel měsíčně 

okrsek platit příspěvek ve výši 5 krejcarů Budči ve Vlašimi.255 

Teprve dne 18. února 1898 schválilo české místodržitelství spolkové stanovy 

Učitelské jednoty Budeč. Podle nich měl spolek vedle vzdělávání místních žáků působit i na 

veškeré obyvatelstvo pořádáním veřejných přednášek na různorodá témata (historie, teologie, 

b· I . h' d) 756 10 ogle, c emle apo .. --

V roce 1900 počet členů jednoty Budeč klesl na 68, předsedou pro tento správní rok 

byl ředitel měšťanské školy ve Vlašimi Antonín Chalupa, místopředsedou učitel ze 

Zdebuzevse Jan Jech, jednatelem Antonín Jindra pedagog za Radošovic a pokladníkem 

jednoty byl František Půlpán, vlašimský pedagog. Během roku zřídila jednota čtyři odbory. 

Právní odbor vedli pánové Vojtěch Fencl, Antonín Chalupa, Julius Krupička a Antonín 

Brázda, organizační odbor řídili Antonín Preuss, Alois Chalupa a Václav Barborák. Za 

literárně-přednáškový odbor měli zodpovědnost František Půlpán, Ludvík Mrvík, Cyril 

254 Počet členů v této skupině byl 335. Každá skupina získala právo volit samostatně své členy výboru a náhradníky do 
Ústřední jednoty. SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad 
spolku ( 1 894-1 899), jednatelská zpráva jednoty za správní rok 1896-1897 sepsaná dne 8. října 1897. 

255 Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1894-1899), zápis z valné 
hromady konané dne 7. října 1897, zápis ze slavnostní schůze konané dne 9. července 1898, zápis z mimořádné výborové 
schůze konané dne 6. dubna 1898, jednatelská zpráva za správní rok 1897-1898. 

256 Stanovy spolku byly schváleny českým místodržitelstvím pod č.j. 26000/1898. Jednota je nechala vytisknout v tiskárně 
v Roudnici nad Labem za cenu 7 zlatých a 30 krejcarů. Každý člen spolku byl povinen si zakoupit výtisk za 5 krejcarů. 
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Brázda, Šimáček a Fous. Pěvecko-hudební odbor vedli a řídili členové Antonín Jindra, 

Antonín Jindřich spolu s kolegou Františkem Klinkerou.257 

Posledním před válečným předsedou Učitelské jednoty Budeč byl Antonín Preuss, 

místopředsedou Antonín Jindra a jednatelem Ladislav Bureš. Spolkovou pokladnu vedla 

Marie Vondráčková a revizi nad účty konali člen Vilímovský spolu s Marií Bendlovou.258 

Další informace mapující spolkovou činnost Učitelské jednoty Budeč ve Vlašimi 

pochází až z doby po první světové válce. 259 

257 Okrsek blanický zastupoval Josef Krejza, divišovský Josef Bartl, štěpánovský Jan Jech a vlašimský František Maceška. 
Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1893-1903), kart. I, jednatelská 
zpráva za správní rok 1900- I 90 I. 

m Blanický okrsek zahrnoval 10 členů, svolavatelem spolku byl zvolen Karel Linhart z VeIíše a jeho náměstkem byl Jan 
Janda za Louňovic pod Blaníkem. Okrsek divišovský slučoval 16 členů, jeho svolavatelem byl Alois Štěpán za Divišova a 
náměstkem byl Jan Bureš z Divišova. Okrsek štěpánovský tvořilo 17 členů, jeho svolavatelem se stal Antonín Weigl a 
náměstkem František Kozlík. Konečně vlašimský okrsek s 27 členy řídil Jan Papoušek spolu s náměstkyní Marií 
Vondráčkovou. Tamtéž, Fond Učitelská jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1904-1914), 
jednatelská zpráva za správní období 1909- I 9 10 sepsaná ve Vlašimi dne 6. října 1910, katr. I, zápis z valné hromady konané 
dne 17. června 1915. 

259 Po první světové válce Jednota zvýšila roční členský příspěvek na 33 korun, za něž členové obdrželi legitimaci, kalendář a 
brožuru Hlasy mladé generace. Za předsedu Jednoty byl zvolen Ladislav Bureš z Vlašimi, místopředsedou Antonín Jindra 
z Bílkovic, jednatelem Bohuslav Maceška z Vlašimi a pokladníkem Marie Pazderová. V roce 1923 zavedla jednota do škol 
nové vyučovací předměty. Jednalo se o ruční práce a občanskou nauku. Dvacátá léta 20. století s sebou přinesla i změnu ve 
vzdělávání samotných učitelů. Podle vládního nařízení z roku 1924 každý učitel "musí míti střední školu s maturitou a 2 
semestry na vysoké škole pedagogické. " Jednatelské zpráva za rok 1924-1925 nám podává informace o tom, že jednota v roce 
1925 měla 85 členů. Kromě oslav 75. narozenin T. G. Masaryka (1850-1937) a oslavy 500 stého jubilea úmrtí 1. Žižky 
z Trocnova, se poprvé 7. června 1926 konal na všech školách Dětský den. Na návrh předsedy jednoty Ladislava Bureše se 
kromě Dětského dne pořádal 21. června 1926 tábor mládeže. V roce 1926 počet členů klesl na 82. Jednota za tento rok 
pořádala dvě přednášky. Dne 8. prosince 1926 přednášel učitel Bydžovský o své prázdninové cestě do Itálie a 20. února 1927 
přednášel inspektor Jan Chýna na téma Masaryk a jeho zásady. V roce 1928 se konal II. Mezinárodní kongres pro kreslení a 
užitá umění v Praze a výstava soudobé kultury v Brně, kam jednota vyslala své členy. Učitelé se kromě toho zúčastnili kurzu 
v jazykovém vyučování v Praze. Jednota chtěla podobnou akci uskutečnit v místních podmínkách, ale ze záměru nakonec 
sešlo. Poslední schůze spolku se konala dne 17. března 1929, kdy jednatel spolku Vojtěch Bydžovský oznamuje, že ''je 
popsána kniha "Zápiszl" o schůzích a žádá, aby mohl zakoupiti novou." Pravděpodobně došlo k zakoupení knihy, do které 
jednota dále zapisovala protokoly z jednotlivých schůzí, ale ve fondu se bohužel nenachází. Blíže tamtéž, Fond Učitelská 
jednota Budeč Vlašim, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1914-1929), kart. I, zápis z valné hromady konané dne 2. 
října 1919, zápis výborové schůze konané dne 6. prosince 1923, zápis členské schůze konané dne 15. května 1924, zápis 
z valné hromady konané dne 9. října 1924, zápis výborové schůze konané dne ll. prosince 1924, jednatelská zpráva za rok 
1924-1925 sepsaná dne 1. října 1926, jednatelská zpráva za rok 1926-1927 sepsaná dne I 8. září 1927, jednatelská zpráva za 
rok 1927- I 928 sepsaná dne 2. října 1928, zápis z výborové schůze konané dne 17. března 1929. 
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2.2.7 Okrašlovací spolek Vlašim 

o vlašimské městské prostředí, ale také o okolní krajinu pečoval místní okrašlovací 

spolek, založený v roce 1899. Dne 23. dubna 1899 svolal Jan Fifka do hostince U Karla IV. 

ustavující valnou hromadu "Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi." 

Na téže schůzi byl adjunkt Jan Fifka zvolen předsedou spolku, místopředsedou se stal 

učitel Jindřich Horáček a jednatelem soudní adjunkt Dr. Oldřich Hladík. Funkci pokladníka 

vykonával tehdejší starosta obce Jan Němeček a ostatní členy výboru tvořili JUDr. Václav 

Pittermann, páter Stanislav Rýgel, Antonín Šavrda, Leopold Hufnagel a Jakub Rohr.260 

Podle prvních ručně psaných stanov (obr. č. 16.) bylo účelem spolku "přičiňovati se a) 

o okrašlování města Vlašim a okolí sázením a pěstováním stromů a křovin, zakládáním 

stromořadím, veřejných sadů, upravováním příhodných procházek a zlepšování zdravotnictví, 

b )zřizování a v dobrém stavu udržování památek v městě okolí, jakož i označování cest a míst 

turisticky zajímavých, c )spolupůsobení při udržování ulic a náměstí v dobrém stavu a 

d)chránění užitečného zvířectva. ,,261 

Členem se mohly stát všechny bezúhonné osoby starší 18 let. Za zakládajícího člena 

byl považován ten, kdo hotově zaplatil 5 zlatých, anebo ten, kdo tuto částku zaplatil v podobě 

nástrojů, stromků apod. Naopak přispívající člen byl vázán platit nejméně 10 krejcarů 

měsíčně. 262 Volby do výboru se konaly hlasovacími lístky, do schůzí byli členové výboru 

2óO SOA v Praze, SOkA Benešov , Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové ( 1856-1913), i. č. 780, sign. VII/7, kart. 64; 
Tamtéž, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-1948, kart. 1, zápis z valné 
hromady spolku ze dne 23. dubna 1899. 

261 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-
1948, Stanovy Spolku pro okraš/ování a ochranu domoviny ve Vlašimi, kart. 1; NA, Fond ČM 1884-1900, sign. 30/269/179, 
kart. 4384. 

262 Vyššími částkami přispívala pouze spořitelna, městská rada vlašimská a občanská záložna. 
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zváni oběžníkem a ostatní členové pouze vývěskami. Ke schůzování Sl členové vybrali 

hostinec U Karla IV. 263 

Ke dni založení měl spolek 23 zakládajících a 134 přispívajících členů. S celkovým 

počtem 157 členů se stal Okrašlovací spolek nejpočetnějším spolkem ve městě Vlašim?64 

Spolkovou činnost zahájil Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi 

postavením dřevěného plotu kolem malého sadu u kostela Sv. Jiljí. Akce trvala pouhých osm 

dní a celkový náklad činil 136 korun.265 

OkrašlovaCÍ spolek si za svou hlavní náplň stanovil opravu městských cest. Ty byly ve 

velmi špatném stavu, ležel na nich prach a hlína a při jakékoli změně počasí se měnily 

v mazlavé bláto. Z důvodu vysokých nákladů, které vznikaly při opravě městských cest a ulic, 

se výbor spolku obrátil na místní korporace se žádostí o přistoupení ke spolku. Spolek oslovil 

vlašimskou obec, Okresní zastupitelstvo ve Vlašimi, Občanskou záložnu, Spořitelnu, Okresní 

h d 'v k ' I v H d 'v k' 1 k 266 ospo ars ou za oznu a ospo ars y spo e . 

Některé oslovené korporace skutečně přispěly, a tak bylo v roce 1901 rozhodnuto 

zřídit v nejfrekventovanější části města, na Husově náměstí, chodník. 267 Celé zřízení chodníku 

bylo provedeno firmou Matěje Weyrostka z Prahy, neboť nabídka této firmy se nejvíce 

2(,3 Od roku 1914 byly spolkové schůze pořádány v hostinci U Holubovských a v hostinci Na Knížecí. SOA v Praze, SOkA 
Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi Z let 1889-1948, kart. 1, zápis z valné 
hromady spolku ze dne 8. února 1900. 

2M Z tohoto počtu bylo 19 žen, což bylo ve srovnání s ostatními spolky překvapivě mnoho. Tamtéž, Fond Okrašlovací spolek 
Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-1948, zápis z ustavující valné hromady ze dne 23. dubna 1899. 

265 Kostel Sv. Jiljí je jednou z nejvýznamnějších dominant města Vlašimě. Jedná se o gotickou stavbu vystavěnou mezi léty 
1522-1523. Blíže A. PODLAHA, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, 
klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém, díl III., Arcidiecéze pražská, Praha 1909, s. 179-
183; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-
1948, kart. I, zápis z valné hromady spolku ze dne 11. března 1901. O prvních činech Okrašlovacího spolku viz tamtéž, Fond 
AM Vlašim, Kronika města Vlašimi (1870-1902), s. 324. 

266 O neupravenosti cest města Vlašim se dovídáme viz tamtéž, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího 
spolku ve Vlašimi z let 1889-1948, zápis z výborových schůzí ze dne 14. března 1907; Tamtéž, Fond AM Vlašim, Kronika 
města Vlašimi (1870-1902), s. 339. 

267 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-
1948, kart. I, zápis z valné hromady spolku ze dne II. března 190 I; Tamtéž, Fond Archiv města Vlašimi, Záležitosti spolkové 
(1856-1913), i. č. 780, sign. VIl/7, kart. 64. 
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shodovala s představami spolku. 268 S vlastními pracemi se na chodníku začalo koncem září 

roku 1901 a během osmi dní byly práce dokončeny. Celkové náklady spojené se stavbou 

činily 2 588 korun. Obec tentokrát na stavbu chodníku nepřispěla, neboť rozpočet obce byl již 

přijat a peníze se z něj již nemohly vyčlenit.269 

Druhou významnější akcí Okrašlovacího spolku bylo zřízení parku mezi kostelem sv. 

Jiljí a děkanskou zahradou.27o S vlastní prací na zřizování parku se začalo 21. dubna 1901 za 

dohledu starosty města Jana Němečka. Podle zápisů z výborové schůze konané dne 18. března 

190 I bylo vše vykonáno během jednoho týdne. 271 

V květnu téhož roku začal starosta města Vlašimi, Jan Němeček, vyjednávat 

s vlastníky zahrádek v Loretské ulici (dnes ulice Komenského) o odstranění zahrádek kvůli 

plánované výstavbě chodníku (obr. č. 17.). V zápisu z výborové schůze se můžeme dočíst, jak 

složité bylo jednání s vlastníky zahrádek: "Poněvadž celou záležitost v příčině odstranění 

zahrádek dlužno důvěrně projednati, určen dalším vyjednáváním p. Němeček a dr. Pittermann 

pro případ rad nebo prací právnických a usneseno pí. Richterové nabídnouti za sáh 4 K 

nejvýše 5 K. ,,272 Přes původní nesrovnalosti a dohadování spolek dokončil v roce 1902 

výstavbu širokého mosaikového chodníku v celé délce Loretské ulice za 6756, 30 korun?73 

Doposud největší dílo spolku neslo nápis "okrašlovací spolek r. 1902. ,,274 

2óH Spolek původně zamýšlel pořídit chodník z kamene získaného z Vlašimska. Byly vyzkoušeny jednotlivé druhy kamene 
z Jinošova, Blaníku či Šternberka. Znalec ovšem shledal kámen z Jinošova a Blaníka za tvrdý avšak křehký. Z velké části se 
nakonec, zejména pro přechody, užilo čerčanských kostek a rovněž i mozaika byla sesazena z téhož kamene. Pro obruby 
chodníku byl použit dovezený kámen ze Šternberka. 

269 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi Z let 1889-
1948, kart. I, zápis z valné hromady spolku ze dne ll. března 1901, zápis z výborové schůze konané dne 27. června 1901. 

no Tamtéž, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi Z let 1889-1948, kart. I, zápis z 
výborové schůze konané dne 18. dubna 1901. 

271 Na práci se značně podílel i soudní sluha Jindřich Staněk. Dohlížel na místní trestance, aby dobře pracovali, a také jim 
pomáhal kopat, hrabat a čistit terén. Mimoto v Praze obstaral travní semeno a celou půdu osel. 

272 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi Z let 1889-
1948, kart. I, zápis výborové schůze konané dne 23. května 1901. 

273 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašimi, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign. V 1117 , kart. 
64. 

274 Tamtéž, Kronika města Vlašimi (1870-1902), s. 344. 
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Další informace o působení a činnosti Okrašlovacího spolku pro Vlašim a okolí 

h / / V / k 20 1 / 275 poc aZl z pocat u . sto etl. 

275 Přehled další činnosti v následujících letech: V roce 1903 se Okrašlovací spolek podílel na stavbě chodníku mezi domy 
Josefa Dýcky a Josefa Balíka, kteří na jeho úhradu věnovali spolku 80 korun. V roce 1905 přistoupil vlašimský Okrašlovací 
spolek ke Svazu okrašlovacích spolků a rozhodl odebírat i jeho časopis Krása našeho domova. Z tohoto periodika částečně 
čerpal spolek informace, na jejich základě rozšiřoval svou činnost. Takovým činem bylo i zakoupení čtyř budek pro ptáky. 
V péči o ptactvo pokračoval spolek i v letech následujících a od roku 1910 objednával zcela pravidelně budky a krmítka od 
hračkářského družstva v Hořicích.V roce 1906 vysadil spolek na velkém náměstí kulovité akáty a zřídil chodník prostředkem 
Palackého náměstí, na Valech a v Kostelní ulici. K dalšímu zvelebení města přispěla sama Občanská záložna, jež dala 
vlastním nákladem zřídit chodník kolem své budovy (obr. č. 18., obr. č. 19.). V roce 1908 byly postaveny schody 
v Záloženské ulici, která do té doby byla téměř neschůdná (obr. č. 20.). Na valné hromadě spolku ze dne 16. března 1911 
přednesl ředitel školy František Smutný návrh "aby Okrašl. spolek postaral se o lázně říční pomocí kapitálu upisovaného 
mezi občany 10 Kpodílv." O rok později dne 28. března 1912 předkládá stavitel ing. Jindřich Neubauer plán a rozpočet 
koupaliště na řece Blanici v ceně 900 korun.V zápisech se dočítáme, jak majitel pozemku Vojtěch Toula nechtěl dopustit, 
aby se po jeho pozemku chodilo k budoucímu koupališti. Nakonec bylo koupaliště na louce Toulových postaveno, za což mu 
byl vyplácen nájem 40 korun za rok. Podle řádu pro koupání měly školní děti vstup zdarma, jinak se za jedno koupání platilo 
20 haléřů. Po čtyřech letech bylo na výborové schůzi spolku jednáno o přemístění koupaliště. Hlavním důvodem byl pan 
Toula, který zakázal vstup na svou louku. Poslední zmínka o koupališti se vyskytuje v zápisu valné hromady ze dne 13. 
dubna 1918. Z té se dozvídáme, že koupaliště bylo rozebráno, složeno a přestěhováno za 55 korun na pozemek patřící 
spořitelně. Okrašlovací spolek se podílel i na označení jednotlivých městských ulic. Na tento problém poprvé upozornil 
jednatel spolku Antonín Preuss, jenž navrhl zřídit orientační tabulky alespoň k nádraží a orientační kříž na rozcestí silnic do 
Mladé Vožice a do Votic. Až v roce 1921 opatřil spolek za 462 korun tabulky s názvy ulic. Ze zápisu výborové schůze 
spolku konané dne 27. ledna 1923 je patrné, že se Okrašlovací spolek angažoval i v propagaci města Vlašimi. Do jeho okolí 
umísťoval mapy a tabule popisující historii města, které byly navíc doplněné fotografiemi.Ve třicátých letech 20. století se 
činnost Okrašlovacího spolku zaměřila na konečnou úpravu městského lesíka Březiny. Došlo k vylepšování cesty, k 
osazování přilehlých strání a výstavbě restaurační chaty. V roce 1930 byla dokončena úprava cesty nákladem 2757,90 Kč a 
nazvána Blanickou stezkou. O tři roky později, dne 18. června 1933, byla slavnostně otevřena restaurační chata (obr. č. 21., 
obr. Č. 22.). Plány na chatu vytvořil předseda spolku ing. Jindřich Neubauer a celkový náklad na její stavbu činil 14474,05 
Kč. V roce 1936 byl za 12 000 Kč přistavěn k chatě byt pro nájemce. Prvním nájemníkem byla od I. května 1939 Emílie 
Kodýková a posledním od I. října 1945 Josef Ječmínek. Od podzimu 1946 byla chata neobydlená, na základě valné hromady 
spolku rozhodlo chatu předat do užívání Tělocvičné jednoty Sokol. Závěrečný zápis v zápisníku pochází z února 1948, který 
učinil tehdejší jednatel spolku Jaroslav Muzika. V tomto roce definitivně skončila činnost Okrašlovacího spolku, která ve 
válečných letech byla bržděna. Po únoru 1948 byly všechny drobné spolky sloučeny v Jednotnou Národní Frontu a hlavní 
agitaci v tomto směru převzal Městský národní výbor ve Vlašimi. Za obnovení Okrašlovacího spolku lze v podstatě 
považovat založení Československého svazu ochránců přírody ve Vlašimi v roce 1990. Ten se k tradici Okrašlovacího spolku 
přihlásil a stal se tak jeho faktickým pokračovatelem. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, 
Zápisník Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-1948, kart. I, zápis výborové schůze konané dne 30. března 1905, zápis 
z výborové schůze konané dne 5. dubna 1906, protokol z valné hromady ze dne 8. března 1908, zápis z výborové schůze 
konané dne 7. dubna 1908, zápis z výborové schůze konané dne 28. března 1912, zápis z výborové schůze konané dne 28. 
března 1912, zápis z valné hromady konané dne 13. dubna 1918, zápis z valné hromady konané dne 10. dubna 1905, zápis 
z výborové schůze konané dne 27. ledna 1923, zápis z výborové schůze konané dne 29. prosince 1910, zápis z valné hromady 
konané dne 10. června 1947, závěrečný zápis z února 1948; Tamtéž, Fond Archiv města Vlašim, Spolky - evidence a 
ohlašování činnosti (1914-1943), i. Č. 862, sign. VI/16, kart. 148; E. DOČKALOVÁ, c. d., s. 6-14,20,228-231; TÁŽ, 
Riegrovy sady ve Vla.fimi, in: SVPP 13, 1972, s. 228-231; V. KOVAŘÍK, P. PEŠOUT, 100 let ochrany přírody a krajiny na 
Podblanicku, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Benešov 2000, s. 7. 
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2.2.8 Krejcarový spolek Lidumil 

Krejcarový spolek Lidumil, jež vznikl v roce 1881, patřil mezi dobročinné spolky 

města Vlašim. Jeho účelem bylo opatřovat finanční prostředky pro charitativní účely 

pořádáním rozličných sbírek, charitativních akcí nebo z členských příspěvků, které platily 

ostatní městské spolky. Z protokolů sepsaných při konání výborových schůzí a valných 

hromad je patrno, že z takto získaných financí nakupoval spolek školní potřeby, potraviny a 

oblečení především pro chudé žactvo místních obecných a měšťanských škol. 

Nejvýznamnějšími přispěvateli byl Spolek paní a dívek Karolina Světlá a Spořitelna.276 

Na valné hromadě, jež se konala dne 10. července 1881 a které se zúčastnilo 35 členů, 

došlo ke vzniku spolku Lidumil. Předsedou byl zvolen páter Stanislav Rýgl a jednatelem 

Josef Petr. Ostatní členové výboru byli: František Neubauer, Václav Ševčík, Antonín Šavrda, 

Josef Ruml, Josef Petr, Alena Zíková, Karel Ráček a Antonín Chalupa?77 

V prvním roce své spolkové činnosti čítal Lidumil na 96 členů a jeho příjmy se 

pohybovaly okolo 392 zlatých, zatímco výdaje činily 286 zlatých. V dalších letech jeho 

působení se počet členů pohyboval stále nad 60, jen získávání finančních prostředků bylo 

stále těžší. 278 

276 0 vzniku a účelu spolku Lidumil viz FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 359, 377. 

277 NA, Fond ČM 1856-1883, sign. 30/6/5877, kart. 1560; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Krejcarový spolek Lidumil 
Vlašim, Kniha protokolů ( 1881-1921), kart. I, protokol z ustavující valné hromady konané dne 10. července 1881. 

m Tamtéž, Fond Krejcarový spolek Lidumil Vlašim, Kniha protokolů (1881-1921), protokol z valné hromady konané dne 25. 
září 1882, protokol z valné hromady konané dne 14. února 1903, protokol z valné hromady konané dne 10. února 1909, 
protokol z valné hromady konané dne 22. února 1910, protokol z valné hromady konané dne 18. února 1916. 
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Počátkem 20. století počet členů klesl na 62, příjmy činily přibližně 337 korun a 

vydání 287 korun. V roce 1911 místní Občanská záložna přistoupila za člena spolku s ročním 

příspěvkem 12 korun, ale ani tato skutečnost nepřispěla ke zlepšení situace. 279 

Přes všechny pozitivní myšlenky a snahy, které stály u zrodu dobročinného spolku 

Lidumil, se nepodařilo spolek udržet při životě. Z posledního zápisu valné hromady spolku, 

která proběhla dne 19. ledna 1921, se dozvídáme: "Spolek pro nepatrný zájem ze strany p. 

členů, pro nedostatek příjmů a velikou drahotu školních potřeb se rozejde. " Spolek k tomuto 

datu ukončil svou činnost. 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Krejcarový spolek Lidumil Vlašim, Kniha protokolů (1881-1921), protokol z valné 
hromady konané dne 13. února 1900, protokol z valné hromady konané dne 22. února 1911. 
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2.2.9 Spolek Paní a dívek Karolina Světlá pro Vlašim a okolí 

Ze zápisu z valné hromady, spolku Paní a dívek Karolina Světlá pro Vlašim a okolí 

konané dne 21. února 1900, se dozvídáme o okolnostech vedoucí k jeho založení: "v roce 

(1899), kdy vydechla šlechetnou svou duši naše nezapomenutelná Karolina Světlá280, kdy na 

oslavu její konány po celé české vlasti zábavy a večírky, vybídl i zdejší čtenářský spolek dámy, 

které byly členem pražského výrobního spolku ženského, aby i zde oslavena byla výtečná 

beletristka tato." Ve zprávě se dále píše: "a tak povstala myšlenka utvořiti si samostatný 

spolek paní a dívek dle příkladu jiných probudilých měst českých. ,,281 

Ustavující schůze Spolku paní a dívek Karolina Světlá se konala 17. prosince 1899.282 

První valná hromada proběhla 18. února 1900, kde bylo nejprve ujednáno zápisné ve výši 1 

koruny a pravidelný měsíční příspěvek 20 haléřů. Na základě následné volby se protektorkou 

spolku stala Anna Mottlová, předsedkyní Marie Jelenová a do výboru byly zvoleny Anna 

Balíková, Božena Nováková, Anna Hufnaglová, Anna Němečková, Jaroslava Preussová, 

Marie Hellmuthová, Kateřina Vondráčková a Marie Schlindenbuchová. Náhradnicemi se staly 

Františka Pokorná, Marie Sakařová, Augustina Balíková a dohled nad vedením spolkového 

účtu získaly Marie Filípková a Božena Blabolová.283 Všechny výše jmenované ženy 

pracovaly v továrně na obuv Hermanna Hirsche. 

2X1l Karolina Světlá (1830-1899), česká spisovatelka a iniciátorka ženského hnutí. Za její podpory vznikl v roce 1871 Ženský 
výrobní spolek, jehož hlavním cílem bylo vychovávat ženy a dívky k samostatné výdělečné činnosti. Spolek vydával i první 
emancipační ženský časopis Ženské listy, založil zprostředkovatelnu práce pro ženy, obchod pro jejich praktický výcvik a 
prosazoval právo žen účastnit se středo- a vysokoškolského studia. 

2Xl SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad ( 1900-1910), kart. I, zápis z valné hromady ze dne 21. února 1900; Blíže tamtéž, Kronika města Vlašimi (1870-
1902), s. 331; Hlasy od Blaníka 16, 1900, č. 18, s. 4. 

m Záležitosti okolo stanov Spolku paní a dívek Karoliny Světlé viz NA, Fond ČM 1884-1900, sign. 30/269/342, kart. 4386. 
Spolkové stanovy byly nakonec potvrzeny až v roce 1906 (viz níže). 

2X3 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad (1900-1910), kart. I, zápis z valné hromady ze dne 21. února 1900. 
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Na první schůzi výboru byla za místopředsedkyni spolku zvolena Marie Hellmuthová, 

funkce pokladní byla svěřena Anně Balíkové a jednatelkou se stala Jaroslava Preussová. Dále 

bylo ujednáno, že příští členské schůze se budou odehrávat v místnosti měšťanské chlapecké 

školy. Členky spolku se rozhodly odebírat periodika Ženské listy a Ženský svět.284 

V srpnu roku 1900 pořádal spolek první společenskou akci ve městě Vlašim?85 

Členky oslovily ostatní vlašimské spolky jako Besedu, Sokol, Ratolest', spolek Divadelních 

ochotníků, Čtenářský spolek, Okrašlovací spolek, aby se podílely na organizaci slavnosti.286 

Lidová slavnost byla přijata obyvateli s nadšením. O tom, jak sám spolek hodnotil průběh 

slavnosti se dozvídáme ze zápisu výborové schůze ze dne 14. srpna 1900: "Hrubý příjem 

slavnosti byl na 980 zl., po odečtení výloh zbylo pokladně spolkové na 600 zlatých. Kéž by 

podobných slavností s takovým zdarem mohl spolek náš častěji pořádati. ,,287 Větší část peněz 

získaných z akce byla uložena jako základní fond pro zřízení budoucí mateřské školky. Za 

zbývající peníze byla nakoupena obuv pro chudé školní děti a objednán vagón uhlí na zimu 

pro místní chudé starce a stařenky.288 

Dne 9. prosince 1900 chtěl spolek pořádat koncert, na kterém měl účinkovat pražský 

operní pěvec Hanuš Laška. Koncert se ale nekonal, neboť operní pěvec se omluvil a přislíbil 

2X4 Tamtéž. 

2S5 Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1900-1910), 
zápis z výborové schůze ze srpna 1900; Tamtéž, Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign. 
VIIn, kart. 64. 

2Só Z každého spolku se měla dostavit dvoučlenná deputace k poradě, která se měla konat ll. a 21. července 1900, a kde se 
měla dohodnout organizace a úkoly spojené s akcí. Zábavný spolek Ratolesť na poradách oznámil větší účast svých členů a 
na počáteční výdaje zaslal 10 korun. Čtenářský spolek přislíbil zajištění výher pro školní děti v ceně 5 korun. Výbor 
tělocvičné jednoty Sokol odmítl účast na lidové slavnosti z toho důvodu, že se podobných lidových akcí nesmí účastnit. Sám 
Spolek Karoliny Světlé zajistil mimo jiné dárky do tomboly a malé občerstvení. Ostatní oslovené spolky neposlaly své 
deputace k poradám a ani jinak se nezúčastnily slavnosti. Blíže tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, 
Kniha zápisll ze schzlzJ a valných hromad ( 1900-1910), zápis z výborové schůze ze srpna 1900. 

lX7 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisú ze schůzí a valných 
hromad ( 1900-1910), zápis z výborové schůze ze dne 14. srpna 1900. 

m Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schúzí a valných hromad (1900-1910), 
zápis z výborové schůze ze dne 27. září 1900. 
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koncertovat 13. nebo 20. dubna 1901. Odložený koncert nakonec proběhl 13. dubna 1901. 

Spolková pokladna tak získala 59,86 korun. 289 

Spolek paní a dívek Karolina Světlá pro Vlašim a okolí se po celou dobu své existence 

věnoval převážně dobročinným účelům, což dokládá i zápis z první valné hromady ze dne 17. 

března 1901. V ní je zmíněno, že na podzim roku 1900 byly chudé školní děti obdarovány 

teplou obuví, z obecné školy bylo obdarováno 80 dětí a z měšťanské školy 12 žáků a žákyň. 

Navíc spolek dostál svému slovu a 86 obyvatelům města obstaral 140,5 q uhlí. 29o 

Hlavní náplní činnosti Spolku Karolina Světlá se stalo zřízení opatrovny, mateřské 

školky, pro malé děti zdejších žen pracujících v továrně na obuv a ve službách Auersperků. 

Dne 17. února 1900 členka spolku Kateřina Vondráčková pořádala v hostinci Na Knížecí 

přednášku o potřebě mateřských školek. Přes veškeré snahy o získání finančních prostředků 

na postavení nové budovy pro plánovanou mateřskou školku, byla prozatímně využita pro 

zmíněný účel místnost291 v knížecí budově Drbce. 292 

Školní řád pro opatrovnu byl zpracován podle vzoru mateřské školky zřízené 

v Rakovníku293 pod názvem Školní řád pro mateřskou školu spolku "Karolina Světlá" ve 

Vlašimi. Z něj se dozvídáme, že : "1) Účelem ústavu tohoto jest, ošetřovati dítky od 4-6 roků, 

podporovati a doplňovati jejich vychování a připravovati je k vyučování školnímu 

spořádaným cvičením těla a smyslů, jakož i přiměřeným pěstováním ducha, 3) Ústav 

2XY Ostatní hudební programová čísla měl secvičit místní ředitel kůru Hodík. Lístky na koncert bylo možné zakoupit za 40 
korun či 60 korun. Blíže Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad ( 1 900- 1 9 JO), zápis z výborové schůze ze dne 21. listopadu 1900, zápis z výborové schůze ze dne 6. března 190 I. 

2YO SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad (1900-1910), zápis z 1. valné hromady spolku konané dne 17. března 1901. 

2YI O těchto snahách viz tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad (1900-1910), kart. I, zápisy z výborových schůzí konaných ve dnech 4. července 1901,18. září 1901,3. října 1901, 
zápis výborové schůze konané dne 23. listopadu 1901; J. MOUDRÝ, J. SVOBODA, c. d., s. 88. 

ln Panský hostinec Drbka byl nejstarším vlašimským hostincem. Dne 6. července 1858 vrchnost hostinec odkoupila a 
zrušila. Novou koncesi dala převést na svůj nový hostinec s německým názvem Zur Stadt Miinchen. V pozdějších letech byl 
hostinec přejmenován Na Knížecí. Blíže 1. POUZAR, c. d., s. 46; TÝž, Beseda ve Vlašimi, in: SVPP 15, 1974, s. 259. 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad (1900-1910), kart. 1, zápis z výborové schůze konané dne ll. dubna 1902. 
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pozůstává z jednoho oddělení školy mateřské, do nějž se přijímají dítky od 4-6 let, 4) Dítky ať 

jsou každodenně umyty a učesány, čistým, třeba chudobným, však nikdy roztrhaným oděvem 

oblečeny. ,,294 

Do školky bylo přijato 92 dětí a dalších 30 bylo odmítnuto. Slavnostní otevření 

mateřské školky proběhlo 8. června 1902 (obr. č. 23.). Školné bylo ustanoveno na 4 

koruny ročně. Nájemné z budovy činilo 150 korun za rok.295 Na provoz školky slíbil přispívat 

kníže Karel Auersperg 600 korun ročně, město Vlašim přislíbilo 300 korun ročně, obuvnická 

továrna D. H. Pollaka 20 korun ročně a Dr. Alois Balík 10 korun ročně. První opatrovnicí se 

stala slečna Martínková s měsíčním platem 24 korun. Prozatímní pěstounkou se stala slečna 

Klára Glázrová z Prahy a dohled nad činností školky vykonávala Božena Nováková společně 

')96 
S Jaroslavou Preussovou.-

V roce 1903 se na popud spolku konaly ve městě tři společenské akce. Dne 3. srpna 

1903 dětské divadlo "Krasata" od J. K. Hraše, 10. srpna 1903 lidový koncert v knížecím parku 

a 7. prosince 1903 Mikulášská zábava, jejíž výtěžek byl věnován ve prospěch chudé školní 

mládeže.297 Plodnou činnost spolku kladně hodnotí i Kronika města Vlašimi, kde se dočítáme: 

"Spolek paní a dívek Karolina Světlá snad největší činnost rozvinul. Na veřejnost vystoupil 

několika přednáškami pražských profesorů, velkou zahradní slavností atd. ,,298 Archivní 

""~ SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných 
hromad (1900-1910), kart. I, zápis z výborové schůze konané dne ll. dubna 1902. 

""5 Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1900-1910), 
zápis výborové schůze konané dne 4. července 1902, zápis z III. valné hromady konané dne 8. března 1903, zápis z III. valné 
hromady konané dne 8. března 1903; Tamtéž, Fond Archiv města Vlašim, Záležitosti spolkové (1856-1913), i. č. 780, sign. 
Vlln, kart. 64. 

2% Pani Martínková musela podstoupit tří měsíční zkušební lhůtu, aby členky spolku přesvědčila o své způsobilosti 
zaopatřovat děti. Svou funkci vykonávala do roku 1904, kdy se odstěhovala z města Vlašimi a na její místo nastoupila 
Barbora Pláteníková. Ta opatrovala děti do roku 1909, kdy začala pomáhat své dceři s domácností. Tak se od 15. října 1909 
stala opatrovnicí Kateřina Kuželová z Radošovic. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny 
Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1900-1910), zápis výborové schůze konané dne 30. května 
1902, zápis zV. valné hromady spolku konané dne 3. března 1904, zápis z výborové schůze ze dne 1. října 1909, zápis 
z výborové schůze ze dne 5. listopadu 1909; Hlasy od Blaníka 16, 1901, Č. 14., s. 5; Hlasy od Blaníka 16, 1901, Č. 28, s. 4. 

m Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1900-1910), 
zápis z III. valné hromady konané dne 8. března 1903. 

"9K Tamtéž, Kronika města Vlašimi (1870-1902), s. 339. 
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materiál pak dále dokládá historii Spolku paní a dívek Karoliny Světlé do čtyřicátých let 20. 

století.299 

299 V roce 1906 byly konečně, po četných úpravách, potvrzeny českým místodržitelstvím stanovy spolku. Tiskem ovšem 
vydány nebyly kvůli značným finančním nákladům. Mateřská školka prosperovala a počet zapsaných žáků v 1906 roce se 
pohyboval kolem 60. V květnu tohoto roku byla obnovena nájemní smlouva mateřské školky na další čtyři roky a pěstounce 
Kateřině Glázrové byl zvýšen roční plat ze 720 na 840 korun. Dne 12. července 1908 uspořádal spolek v knížecím parku 
zásluhou pana učitele Ladislava Bureše dětský koncert, kterým se do spolkové pokladny získalo 167,34 korun.V roce 1910 
slavil Spolek Karolina Světlá deset let od svého založení. Dne 17. července 1910 proběhla slavnost pod širým nebem. 
Celkový výtěžek činil 888,90 korun. V době válečné se spolek nadále angažoval v dobročinnosti a podporoval místní 
organizace. Zdejšímu pomocnému válečnému výboru daroval 100 korun a spolku Červeného kříže 25 korun. Kromě toho 
byla nakoupena za 26 korun vlna, z níž členky spolku upletly "15 párů ponožek a 12 párů nátepniček." Ke konci války se 
opět mohl Spolek Karolina Světlá věnovat chodu mateřské školky. Od 9. ledna 1918 se ve školce začalo s vařením sytých 
polévek a denně tak bylo podarováno až 30 dětí. V roce 1923 slavil spolek dvacetileté trvání mateřské školky. Školka nadále 
prosperovala a v tomto roce bylo zapsáno 45 dětí. Paní učitelce Glázrové spolek u příležitosti oslav daroval I 000 korun. 
Město Vlašim přislíbilo roční příspěvek na provoz školky ve výši 2 000 korun, okresní správní komise darovala 1 000 korun, 
občanská záložna 300 korun a tělovýchovná jednota Sokol přispěla 300 korunami na provoz školky. O prázdninách roku 
1925 proběhly stavební úpravy mateřské školky. Byla vydlažkována předsíň pokoje, kde děti nacvičovaly pochody. Dále 
bylo zavedeno světlo do učebny, kde se až doposud svítilo lampou. O rok později členky za 600 korun zakoupily nová kamna 
a tím se zbavily vlhkosti ve školce. Ve třicátých letech 20. století darovala obec Vlašim spolku na provoz školky II 000 Kč a 
včelařský spolek přcd Vánoci věnoval spolku 20 kg medu. V mateřské školce se počet přihlášených dětí pohyboval mezi 65 a 
76. Když v roce 1931 zemřela dlouholetá členka a jednatelka spolku Kateřina Vondráčková, odkázala veškeré osobní jmění 
spolku, čímž ho obohatila o 19948 Kč. Poslední zmínkou o působení Spolku Karoliny Světlé ve Vlašimi je jednatelská 
zpráva za rok 1935. V té se píše, že mateřská školka se těší nadále velkému zájmu. Příjmy spolkové pokladny za tento rok 
činily 14469,35 Kč a vydání 13092,35 Kč.V roce 1946 převzalo město Vlašim správu nad mateřskou školkou a spolek byl 
zrušen. Jeho podmínkou však bylo, aby školka navždy nesla jméno Karoliny Světlé. Blíže Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek 
Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1900-1910), zápis z VII. valné hromady konané dne 
18. března 1906, zápis z VIII. valné hromady konané dne 10. února 1907, zápis výborové schůze konané dne 3. září 1908, 
zápis z X. valné hromady konané dne 7. března 1909, zápis z XII. valné hromady konané dnel2. března 1911, zápis z 
výborové schůze konané dne 18. července 1910, Tamtéž, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, Kniha zápisů 
~e schzlzí a va/n,;ch hromad (1910-1935 J, zápis z XVI. valné hromady konané dne 18. dubna 1915, zápis z Xx. valné 
hromady konané dne 7. dubna 1918, zápis z XXIV. valné hromady konané dne ll. března 1923, zápis z XXVI. valné 
hromady konané dne 15. března 1925, zápis z XXXI. valné hromady konané dne 12. března 1930, zápis z valné hromady 
konané dne 20. března 1931, zápis z XXXII. valné hromady konané dne 20. března 1931, jednatelská zpráva za rok 
1933,1934,1935; Hlasy od Blaníka 19, 1903, Č. 9., s. 5; Hlasy od Blaníka 22, 1906, Č. I., s. 3; Hlasy od Blaníka 26, 1910, Č. 
30, s. 5. 
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2.2.10 T.J. Sokol ve Vlašimi 

Dle vznosné dikce sokolského Pamětního listu z roku 1930 se dozvídáme: "Zatím co 

v Čechách již kvapem vzrůstalo símě Tyršem zaseté, ve Vlašimi nebylo po něčem takovém 

stopy. ,,300 Až v roce 1892 došlo ve Vlašimi k založení tělocvičné jednoty Sokol, u jehož zrodu 

stál podnikavý, mladý muž JUDr. Václav Pittermann.301 

Stanovy tělovýchovné jednoty Sokol byly sepsány ve Vlašimi dne 27. května 1892 a 

zaslány českému místodržitelství v Praze ke schválení.302 Po jejich schválení se konala 20. 

července 1892 v hostinci Na Knížecí první valná hromada. 303 Předsedou spolku byl zvolen 

Dr. Václav Pittermann304
, místopředsedou Bedřich Vošahlík a členy výboru se stali vlašimští 

řemeslníci Jan Průcha, Vilém Rychlík, Jan Kovařík, František Šimek, Jan Horálek, Václav 

Andres, Karel Jelínek a Vladimír Chalupa. Za náčelníka byl zvolen Jindřich Svoboda, 

praporečníky se stali František Šimek a Jan Prucha. Náhradníky byli zvoleni Rudolf 

Macháček, Karel Eypert, Antonín Paik a August Vopálka. Vedením účtu byli pověřeni Rudolf 

Pánek s Karlem Frimlem.305 

První výborová schůze se konala dne 21. července 1892, na níž byl zvolen náčelníkem 

Vilém Rychlík, jednatelem Antonín Pánek, zapisovatelem Vladimír Chalupa a pokladníkem 

31M) Pamětní list Sokola ve Vlašimi vydaný u příležitosti slavnostního odevzdání nové Sokolovny svému určení 7. září 1930. 
Dějin.\' jednoty (1892-1930) (dále Pamětní list Sokola), red. J. Němeček, Vlašim 1930, s. 10, 37. 

31)! "Nebyl to člověk všední. Daleko širšího rozhledu většiny místních obyvatel, sám diletant v sochařství, jevil širší zájem o 
umění, psal i práce dramatické, byť ceny nevalné, i filosofický spis napsal, jako důkaz všestranného zájmu. Agilní a 
podnikavý, byl štikou, kterou potřeboval vlašimský rybník. "Tamtéž, s. 10. 

302 NA, Fond CM 1884-1900, sign. 30/269/155, kart. 4383. 

30} SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí spolkového výboru a valné hromady (1892-
1899), kart. I, zápis ustavující valné hromady ze dne 20. července 1892. 

304 Dr. Pittermann zahájil valnou hromadu a pronesl: "Bratři! Bylo by zbytečné líčiti Vám význam Sokola, jeho směr a účel. 
Spolky sokolské z.dárně pl/sobí jinde po více než čtvrt století a Sokolstvo české prožívá dnes cti a lásky ... Jest věcí cti naší, cti 
našeho města, by Sokol náš zdárně prospíval, by spěl k cíli." Pamětní list Sokola, s. 33-34; Tamtéž, Fond T. J. Sokol ve 
Vlašimi, Zápisy ze sclu/2Í spolkového výboru a valné hromady (1892-1899), zápis výborové schůze konané dne 21. července 
1892 . 

. 105 Paměmí list Sokola, s. ll, 34. 
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Karel Jelínek. Členové se dále usnesli na podání žádosti místní školské radě kvůli propůjčení 

školní tělocvičny pro cvičení, na objednání členských legitimací a spolkového razítka?06 

V neposlední řadě byla ustanovena tříčlenná komise pro opatření stejnokrojů ve složení 

Vošahlík, Paik a Svoboda.307 

Další záležitostí, kterou se sokolové zabývali, byl prapor. Z několika návrhů byl jako 

jediný možný přijat nákres Vladimíra Chalupy. Jindřich Svoboda vytvořil z mosazi sokolský 

monogram na žerď, který spolu s Janem Kovaříkem nabarvili. Konečné úpravy praporu 

proběhly v rodině Vladimíra Chalupy. Prapor měl na rudé straně látky bílý sokolský 

monogram (obr. č. 24.) a na druhé straně (obr. č. 25.) heslo "Tužme se!,,308 

Základním problémem sokolské jednoty se stala cvičební místnost, která byla možná 

důvodem, proč spolek v několika prvních letech své existence doslova živořil. Vlašimská 

měšťanská škola309 sice nabídla jednotě ke cvičení velký školní sklep, ale tento prostor se 

ukázal zcela nevyhovujícím. Byla to místnost velmi málo osvětlená a navíc větraná pouze 

malými okénky v úrovni ulice. I přes všechny tyto zápory ji činovníci používali až do ledna 

roku 1920.310 

Cvičební nářadí získávali členové koupí z výtěžků pořádaných divadel, zábava jiných 

akcí. Mezi takové nářadí patřily ocelové hrazdy, bradla a koně. Drobnější věci, např. můstky 

.1116 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí spolkového výboru a valné hromady (1892-
1899), kart. I, zápis výborové schůze konané dne 21. července 1892, zápis výborové schůze konané dne 5. srpna 1892 . 

.1117 Antonín Paik nakonec objednal stejnou látku pro všechny členy jednoty, i když někteří z nich neměli ještě zaplacený 
příspěvek na kroj. Zanedlouho měli všichni členové opravdu stejnokroj. Jak pyšní byli na svůj cvičební úbor dokládá ve 
vzpomínkách bratť Vladimír Chalupa: "První naše cvičební úbory kromě trika záležely z kávově šedých, důkladných 

trikolOv:Í'ch kalhot. Modré spodky teprve začínaly přicházeti do módy a když jsem já v nich poprvé přišel do tělocvičny, budil 
jsem v nich přímo frajerskou sensaci." Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí 
spolkového výboru a valné hromady ( 1 892-1 899 J, zápis výborové schůze konané dne 21. července 1892; Pamětní list Sokola 
ve Vlašimi, s. 40-41. 

JIIH S tímto praporem se vlašimští sokolové účastnili veřejného cvičení v Benešově, kde mezi nákladnými prapory působil 
prapor vlašimského Sokola poněkud chudě. Účastníci cvičení si museli vyslechnout vtipy na jeho jednoduchost a chudost. 
Vlašimské ženy a dívky nakonec vyrobily a věnovaly Sokolu hedvábný, bohatě zdobený prapor. Finance na jeho zhotovení 
získaly z konaných zábava představení v Besedě. Blíže Pamětní list Sokola ve Vlašimi, s. 41 . 

.1119 Vlašimská měšťanská škola byla zřízena roku 1872. Blíže 1. PETRÁŇ A KOL., c. d., s. 170-175 . 

.1 111 "V této místnosti nemohlo býti pravé radosti a jarosti ze cvičení, které stávalo se spíše obětí a míjelo se úplně se svým 
cílem!" Blíže Pamětní list Sokola ve Vlašimi, s. 12,41. 
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ke skoku, visutou hrazdu, krátké tyče stejně jako slaměné žíněnky, Sl činovníci vyráběli 

. 111 samI.' 

První dva roky se činnost jednoty omezovala na pouhé cvičení, které probíhalo 

dvakrát týdně. 312 První výlet, spojený s cvičením sokolské jednoty, se uskutečnil až 10. 

června 1894. Jednalo se o pochodové cvičení z Vlašimi do Soutic a přes Trhový Štěpánov 

zpět do Vlašimi. Bratr Antonín Chalupa při této slavné příležitosti obstaral výletní prapor. 

Během roku 1894 činovníci spolku vykonali ještě 29. července 1894 veřejné cvičení na 

Loretě spojené s ohňostrojem a 19. srpna 1894 se zúčastnili veřejného cvičení v Mladé 

Vožici. Kromě toho se dne 26. srpna 1894 jednota účastnila sletu Žižkovy župy v Benešově. 

Koncem roku 1894 čítala jednota 49 členů. 313 

V době prázdnin, dne 15. srpna 1896, pořádala jednota třetí veřejné cvičení za účasti 

jednot benešovské a divišovské. Čistý výtěžek 4 zlaté byl uložen do fondu pro stavbu 

Vl . V 114 te ocvlcny'-

V roce 1898 u příležitosti oslavy stých narozenm Františka Palackého (1798-1876) 

chtěla jednota uspořádat 29. července veřejné cvičení v Oboře, jež patřila rodu Auersperků. 

Ovšem dva dny před plánovanou akcí obdržel výbor jednoty dopis z panstvÍ, v němž se 

odvolávalo na nařízení správy ze 17. května 1894 vztahujícího se na všechny velkostatky, 

podle nějž "smí býti dekorace míst patřících knížeti, pouze v barvách říšských. ,,315 Sokolská 

jednota ihned svolala mimořádnou schůzi, na níž se členové usnesli, že jako protest se budou 

311 Tamtéž, s. 41. 

m Založení spolku nevyvolalo v obyvatelích města mnoho ohlasu. Spolek byl přijat všeobecně chladně, u mnohých dokonce 
i s předsudky: "Nějakvch otevřených projevů pro a nebo proti nebylo, byl jen chlad, nebo povýšená úsměšky, věci desetkráte 
hodí otevřeného boje. Ani událost tak významná nezčeřila hladinu vlašimského šosáctví. "Tamtéž, s.ll. 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí spolkového výboru a valné hromady (1892-
1899 J, kart. I, zápis výborové schůze konané dne 4. června 1894, zápis ze IV. valné hromady konané dne 19. ledna 1895. 

314 S myšlenkou postavit vlastní sokolovnu se setkáváme v zápisech výborových schůzí z roku 1896, ale první skutečné 
kroky vedoucí ke stavbě byly učiněny až v roce 1906 (viz níže). Tamtéž, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí 
~polkového výboru Cl valné hromady (1892-1899 J, zápis výborové schůze konané dne 5. srpna 1896, zápis výborové schůze 
konané dne 9. září 1896. 

m Blíže Pamětní list Sokola ve Vlašimi, s. 12. 
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veškerá jednání konat nikoliv v hostinci Na Knížecí, ale v prostorách hostince U Karla IV. 

Veřejné cvičení bylo přeloženo do městského lesa Březiny, kde během dvou dnů bylo 

postaveno cvičiště a v určený den skutečně proběhla plánovaná slavnost. 316 

Sokolské ideje nadchly i ženskou část obyvatel města. Dne 5. března 1899 byl za 

pomoci bratra Františka Suka založen ženský odbor, jehož první náčelnicí se stala Marie 

Vondráčková, místonáčelnicí Blažena Čeledová a pokladní Františka Neubauerová, které 

pracovaly v továrně na obuv v továrně Hermanna Hirsche. Zprvu ženy cvičily pod vedením 

zkušenějších bratří, ale ještě v téhož roku byla sestra Chalupová uznána za cvičitelku, a tak 

pod jejím vedením začaly ženy cvičit samostatně.317 

V roce 1900 čítala jednota 5 členů zakládajících, 15 přispívajících a 60 činných. 

Ženský odbor měl sám o sobě 56 členek. Dne 14. června 1900 zorganizovala výlet do lesa 

Březiny přes Domašín, Radošovice a Ctiboř. Dne 5. srpna 1900 uspořádali za pomoci jednot 

benešovské a di višovské veřejné cvičenÍ. A konečně 19. srpna 1900 proběhlo i první veřejné 

cvičení ženského odboru s 16 cvičenkami. 318 

V roce 1901 se konal v Praze IV. Všesokolský slet. Z vlašimské jednoty se sletu se 

zúčastnilo 18 bratrů a 14 sester, přičemž prostnou cvičilo 11 z nich.319 

Roku 1904 došlo k první změně na postu starosty jednoty, kterou až doposud 

vykonával Dr. V ác1av Pittermann. Zvolen byl Bedřich Vošahlík a místostarostou se stal 

Antonín Paik. Jednota se rozrostla na 82 mužů a 44 žen. V tomto roce jednota uspořádala 

316 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí spolkového výboru a valné hromady (1892-
1899), kart. I, zápis mimořádné schůze konané dne 22. července 1898. 

m Blíže Pamětní list Sokola ve Vlašimi, s. 12-13. 

m Hlasy od Blaníka 16,1900, Č. 22., s. 3-5. 

31Y IV. Všesokolský let pořádaný v Praze proběhl ve dnech 29. a 30. června 1901. Celkem se na sletišti vystřídalo 6705 mužů, 
1988 dorostenců s tyčemi a poprvé v historii také 867 žen, které cvičily s kužely. Řadu českých Sokolů doplnili cvičenci 
z Vídně, Francie, Polska a ze Slovinska. Blíže Z. KOZÁKOVÁ, Sokolské slety 1882-1948, Praha 1994, s. 12-13; Pamětní list 
Sokola ve Vléimi, s. 13. 
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výlety do Dolních Kralovic, Ledče nad Sázavou, do Kutné Hory a na Kostelík. Okrskové 

cvičení proběhlo pouze v Bystřici za účasti 27 členů.32o 

Vlašimská jednota se v roce 1907 účastnila v pořadí V. Všesokolského sletu v Praze, 

který se uskutečnil v červnu roku 1907. Kromě účasti na sletu jednota pořádala v létě 

vycházky do Rataj za účasti 32 členů.321 

Další podrobnější informace o spolku pochází z období první světové války?22 

J20 Pamětní list Sokola ve Vlašimi, s. 14. 

321 Blíže Pamětní list Sokola ve Vlašimi, s. 15; Z. KOZÁKOVÁ, c. d., s. 15-18. 

m V době první světové války (1914-1918) činnost Sokolů téměř ustala. Na valné hromadě, jež proběhla 29. července 1916 
za přítomnosti 12 mužů a 13 žen, bylo konstatováno, že do války odešlo 53 členů jednoty. Ke konci války už vedly jednotu 
pouze ženy, a když se po válce začaly rozmáhat noční krádeže, Sokol pod vedením bratra Františka Kulíka pořádal ve městě 
noční hlídky. Snaha jednoty získat finanční prostředky na pokrytí spolkové činnosti, vedla k tomu, že v roce 1920 bylo 
v hostinci Na Knížecí zřízeno kino. Provoz byl zahájen 30. října 1920 snímkem "20. 000 mil pod mořem." Za provoz kina 
zodpovídal bratr Josef Němeček. V zápisech z výborových chůzí se od roku 1896 stále častěji dočítáme o myšlenkách postavit 
vlastní tělocvičnu. Až bratr Rudolf Macháček založil fond pro zbudování tělocvičny a jako první přispěl částkou 3 zlaté. 
Druhým byl bratr Richter, jenž do fondu vložil 2 zlaté. V roce 1906 byly učiněny další kroky vedoucí ke stavbě sokolovny. 
Začátkem tohoto roku členové jednoty vykonali první sbírku na stavbu sokolovny. Kromě toho byl učiněn návrh na sloučení 
Tělocvičné jednoty Sokol s místním Ochotnickým spolkem, jen proto, aby se snadněji získávaly finanční prostředky a mohlo 
se přistoupit k vlastní stavbě budovy. Až o čtyři roky později navrhl bratr J. L. Mixa zřídit stavební odbor, který byl konečně 
ustanoven až v roce 1912. Stavební odbor pro stavbu tělocvičny sjednal dne 16. dubna 1912 schůzi se spořitelnou, na níž se 
dohodlo financování, a místo pro vlastní budovu. Plány na stavbu obstaral bratr Beránek, který též zařídil rozměření darované 
plochy. Občanská záložna věnovala stavebnímu fondu 1 000 Kč. Několik dní před vypuknutím první světové války, přesněji 
19. července 1914, byl položen základní kámen k nové tělocvičně. Vlastního aktu se účastnili hlavní představitelé 

společenského života ve Vlašimi a slavnostní řeč pronesli bratři J. L. Mixa a Václav Razím. Dne 2. září 1928 byl položen 
druhý základní kámen z hory Říp, který byl darem bratra Jana Erbena, a poslední třetí s nápisem Blaník, jenž daroval bratr 
Vojtěch Jelínek. O osmé hodině večerní 31. prosince 1929 byly dokončeny hlavní práce na budově a od 9. ledna 1930 byla 
v sokolovně zahájena pravidelná cvičenÍ. Nicméně k slavnostnímu otevření sokolovny (obr. č. 26., obr. č. 27.) došlo až 7. září 
1930. Ještě před vypuknutím druhé světové války proběhla v roce 1938 nákladná úprava cvičiště u sokolovny. Druhá světová 
válka a vznik protektorátu znamenaly zrušení Sokola. Ovšem po osvobození v roce 1945 zahajuje Sokol opět svojí činnost, 
jejímž vrcholem se stal Xl. Všesokolský slet v Praze konaný 27. a 28. června 1948. Ale v únoru 1948 byla opět zrušena 
Českoslovanská obec sokolská a na podzim téhož roku vyloučily akční výbory ze sokolských jednot kolem 11 000 členů. 
Teprve 7. ledna 1990 došlo k obnovení Československé obce sokolské na slavnostním sjezdu v Praze na Žofíně. Postupně se 
začaly obnovovat i jednoty ve městech a obcích. Vlašimský Sokol začal svou činnost od 26. října 1990. Od té doby 
organizuje cvičení a pořádá sokolské šibřinky, plesy, apod. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, 
Zápisy ze schzlzí spolkového výboru a valné hromady (J 892-1899), kart. I, zápis výborové schůze konané dne 6. července 
1896, zápis výborové schůze konané dne 27. července 1896; Tamtéž, Zápisy ze schůzí spolkového výboru a valné hromady 
(1919-1926), zápis výborové schůze konané dne 24. září 1920, zápis výborové schůze konané dne 3. října 1920; Tamtéž, 
Fond T. 1. Sokol ve Vlašimi, Rozpočet na stavbu tělocvičny Sokola ve Vlašimi ze dne 20. června 1914, i. Č. 12, kart. 2; 
Tamtéž, Stavební záznamy (1929-1930), zápis ze dne 31. prosince 1929; Z. KOZÁKOVÁ, c. d., s. 42-47; Obnovení ČOS, s. 
11-15; Pamělllí list Sokola ve Vlašimi, s. 15, 17, 20, 50, 68; Muzejní listy z Podblanicka 3, 1992, s. 1-2; Hlasy od Blaníka 16, 
1900, Č. 16, s. 4; Hlasy od Blaníka 22, 1906, č. 4., s. 3; Hlasy od Blaníka 22, 1906, č. 17., s. 4.; Hlasy od Blaníka 26, 1910, Č. 
23, s. 5; Hlasy od Blaníka 25,1910, Č. 25, s. 4. 
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2.2.11 Spolek dobrovolných hasičů 

Po požáru vlašimských panských stodol323
, k němuž došlo dne 24. srpna 1874, se 

začaly ozývat hlasy volající po zřízení místního hasičského sboru. V několika následujících 

dnech došlo k dalším požárům v okolí, a tak městské zastupitelstvo začalo konečně jednat. Na 

schůzi konané dne 4. listopadu 1875 se usneslo vytvořit ve Vlašimi z bezpečnostních důvodů 

hasičský sbor po vzoru Prahy a jiných měst.324 

První ustavující schůze sboru proběhla 10. listopadu 1877. Přihlásilo se 87 

zakládajících členů a 54 přispívajících členů. Z mužstva byla utvořena čtyři družstva tzv. 

lezci, bourači, stříkači a zachránci. Předsedou ustaveného spolku byl zvolen starosta města 

Vlašimi František Neubauer, velitelem Jan Neubauer, náměstkem velitele koncertní mistr na 

flétnu Jan Balík. Za četaře jednotlivých odborů byli zvoleni vlašimští řemeslníci Josef Roštík 

četař I. odboru, který byl zároveň vrchním lezcem, Antonín Zajíček II. odboru, Jakub 

Kopecký III. odboru a Jan Mach IV. odboru.325 

Další zápisy v pamětní knize z počátků sboru se již zaměřují především na požáry, 

jejichž hašení se sbor aktivně účastnil. Jejich první zásah proběhl v 12 km vzdálených Psářích 

dne 6. května 1878 v půl jedenácté v noci, kdy hasiči likvidovali oheň na dvou staveních. 

Zajímavě zní výtka na adresu místní obce: "Při požáru tom seznalo se, jak mnohé obce i 

m Oheň byl pravděpodobně založen ze msty. V předchozím roce vrchnost zakoupila mlátičku na obilí, čímž připravila 
mnoho lidí o práci. Blíže 1. POUZAR, Podblanickou minulostí, dí/ll. Kapitoly z historie Vlašimska na 300 obrázcích, Praha 
2004, s. 40. 

324 Ve Vlašimi docházelo poměrně často k požárům. O jejich četnosti nás informuje FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 257-258; 1. 
POUZAR, c. d., s. 59; MěÚ VLAŠIM, K. SKŘIVÁNEK, c. d., 1. díl, s. 386. Stanovy spolku viz. NA, Fond ČM 1856-1883, 
sign. 30/6/3863. kart. 1551. 

325 Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 268. 
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občané neuvědomělí jsou, neb když sbor k požáru, který v době právě nejvíce zuřil, přijel, 

nebyl nikdo k spatření, ba ani představený, takže sbor odkázán pouze na své vlastní síly. ,,326 

První spolkový prapor byl vysvěcen 25. května 1879 za účasti deputace sborů z 

Benešova, Čechtic, Kácova, Mladé Vožice a Pacova. Vlašimští hasiči dostali k užívání starou 

stříkačku, voznici, žebříky, háky a vědra na vodu. Město jim na školním dvorku vystavělo 

kůlnu na nářadí a dvoupatrové leziště. 327 

Dne 26. června 1887 se ve Vlašimi konala slavnost desátého výročí Spolku 

dobrovolných hasičů, spojená s veřejným cvičením. Z okolí se této slavnosti zúčastnilo 20 

hasičských sborů s 411 členy. V tomto roce vznikla Hasičská župa Podblanická se sídlem ve 

Vlašimi. Její první valná hromada se konala 29. července 1888 v Netvořících.328 

Civilní obyvatelstvo si zřejmě uvědomovalo význam hasičské činnosti ve Vlašimi a 

okolí, nebot' "když se při zásahu ve Vracovicích zlomila u stříkačky oj, tamní obyvatelé ji 

ihned novou nahradili. ,,329 Hasiči kromě jiného pořádali i výlety do blízkého městského lesa 

Březiny za účasti bratrských sborů z Divišova a Benešova. Po návratu zpět do města se konal 

v hostinci U Karla IV. věneček až do čtvrté hodiny ranní. V roce 1894 zemřel dlouholetý člen 

sboru Jan Pláteník. Hasiči se usnesli, že ze spolkové pokladny zaplatí pohřební hudbu za 12 

326 Tamtéž. 

m Až v roce 1883 byla sborem zakoupena čtyřkolová stříkačka za 700 zlatých, druhá pak v roce 1887. v roce 1904 rozšířili 
hasiči svůj inventář o 10m dlouhý mechanický posuvný žebřík. Až ve 30 letech 20. století si hasiči zakoupili moderní 
motorovou stříkačku za 43000 Kč. Autovůz za ll 000 Kč byl pořízen až v roce 1936. Tamtéž, s. 268-270. 

m Hasičská jednota Podblanická se skládala z 12 sborů s 625 muži. Její členové byly vlašimský sbor o 203 členech, 
neveklovský o 91 členech, štěpánovský o 50, domašínský o 49, louňovický o 35, načeradský o 33, divišovský o 32 členech, 
netvořický o 30, zdislavický o 30, vracovický o 26, postupický o 25 a radošovický o 21 členech. Předsedou župy byl Jan 
Neubauer, jednatelem Karel Roštík a místopředsedou František Bayer. Tamtéž, s. 47- 51. Další dějiny župní jednoty viz SOA 
v Praze, SOkA Benešov, Fond Hasičská župní jednota Podbalnická - Vlašim (1898-1953), Zápisy ze schůzí a valných 

hromad spolku (1898-/953), i. Č. 1., kart. 1. 

32Y Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 269. 
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zlatých. 330 Dokonce v roce 1896 byl sbor požádán Spolkem divadelních ochotníků o 

pravidelnou hlídku při divadelních představeních. 331 

Zápis ze srpna 1898 dosvědčuje aktivní činnost hasičů spočívající v provádění 

pravidelných prohlídek veškerých budov ve městě. Členové též konali požární hlídky od žní 

do zimy. 

Dne ll. června 1899 se konalo hasičské cvičení v Chotýšanech a 23. července 1899 

proběhlo i župní cvičení. Poslední zpráva výborových schůzí je datována k 3. lednu 1900, 

podle které sbor odebíral periodikum Organizace hasičská a Slezský Věstník?32 

Další informace o činnosti Sboru Dobrovolných hasičů pochází z první poloviny 20. 

století. 333 

JJ() SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů č. 48 ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí a valných hromad 
spolku ( 1889-/900), kart. I, zápis z výborové schůze konané dne 13. listopadu 1894. 

JJI Tamtéž, Fond Sbor dobrovolných hasičů Č. 48 ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí a valných hromad spolku (1889-1900), kart. I, 
zápis z výborové schůze konané dne 10. března 1896, zápis výborové schůze konané dne 13. března 1898. 

JJ2 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů Č. 48 ve Vlašimi, Zápisy ze schůzí a valných hromad 
spol ku ( /889-1900), kart. I, zápis výborové schůze konané dne 8. června 1899, zápis výborové schůze konané dne 3. ledna 
1900. 

m Počátek války se dotkl i vlašimské jednoty. Dne 30. července 1914 narukovalo 34 činných členů. V té době byla ve městě 
ze členů sboru, kteří neodešli, vycvičena samaritánská kolona o počtu 24 mužů, jež měla dopravovat raněné vojáky z lazaretů 
na nádraží a zpět. V únoru 1922 pomáhal sbor uvolňovat ledy na řece a v témže roce byl založen i ženský samaritánský 
odbor. Dne 8. prosince 1925 vlašimští členové sehráli ve městě divadelní představení "Za čest hasičskou" a v únoru téhož 
roku hráli tuto hru v Drahňovicích ve prospěch tamějšího sboru. Při oslavách 50. výročí sboru a 40. výročí hasičské župy 
Podblanické se konal 12. června 1927 slavnostní průvod, kterého se účastnilo 450 mužů v krojích, 112 žen a 16 chlapců. Po 
okupaci se požární sbor snažil vybudovat vlastní zbrojnici. Okresní rolnickou komisí a Městským národním výborem ve 
Vlašimi byl hasičům přidělen objekt bývalé konírny patřící k ausperskému velkostatku. Svépomocí členů byla konírna do 
roku 1947 upravena. Do budovy bylo zavedeno ústřední topení a rozvod vody. Součástí objektu se stal i nový byt 
zbrojmistra. Upravený objekt však hasičům po několika letech přestal vyhovovat, a tak vznikl plán na úpravu půdních prostor 
nad zbrojnicí. Na podzim roku 1958 se započalo s přestavbou za dohledu předsedy sboru Jaroslava Hrdiny. Koncem roku 
1960 byly ve zbrojnici zřízeny dva sály s promítací kabinou, místnost pro občerstvení a sociální zařízení. Slavnostní otevření 
těchto prostor proběhlo v červenci roku 1961. V roce 1999 Sbor dobrovolných hasičů vedl starosta Jaroslav Roubal, jeho 
náměstkem byl Josef Slavata, velitelem Miroslav Moudrý, zástupcem velitele Rudolf Vlach, jednatelem František Pěnkava a 
hospodářem František Kaucký. Členská základna k 1. lednu 1999 čítala 125 členů, z nichž bylo 34 žen. Blíže Veškeré 
informace získány z knihy Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 269-270; Hlasy od Blaníka 19, 1903, Č. 28., 
s.4. 
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2.2.12 Zábavní spolek Ratolest' 

Stanovy Zábavního spolku Ratolest' byly sepsány ve Vlašimi 19. dubna 1886. 

Obsahují 27 paragrafů a dozvídáme se z nich mimo jiné o účelu spolku, který byl následující: 

')est pěstovati ušlechtilé zábavy zpěvem, hudbou, tancem, přednáškami, k účelu dobročinným, 

v.vlety a k tomu potřebn.Vmi vyloučením vší politiky. ,,334 

O samotném vzniku spolku, o jeho počátcích a prvních členech se nedozvídáme nic 

konkrétnějšího. Až v zápisu z valné hromady spolku ze dne 29. dubna 1897335 je zmínka 

poněkud podrobnější o těchto záležitostech. Za účasti dvaceti členů byl na téže valné hromadě 

zvolen Bohuslav Blábol předsedou spolku, jednatelem František Roštík a pokladníkem Karel 

Muzika. Výbor tvořili vlašimští řemeslníci František Roštík, Vojtěch Kamberský, Karel 

Muzika a Josef Šikýř, funkci náhradníků vykonávali Bedřich Patřín spolu s Karlem 

Halmanem. Výbor ze svých řad zvolil za revizory účtů Ludvíka Cirmana a Aloise Bubeníčka. 

K pořádání členských schůzí byl zvolen hostinec U Karla IV.336 Všichni výše jmenovaní byli 

vlašimskými řemeslníky, nebo pracovali v továrně na obuv Hermanna Hirsche. 

Z archivního materiálu se dozvídáme, že spolek v roce 1900 daroval 20 korun 

Okrašlovacímu spolku. O jiných aktivitách spolku materiál neinformuje. Zábavní spolek 

Ratolest' neměl dlouhého trvání a zanikl již v roce 1905. 

Nezájem činitelů o jakýkoliv vývoj spolku je patrný v zápisu z výborové schůze 

spolku z roku 1902, kdy jednatel Vojtěch Kamberský zapsal: "Nikdo nepřišel!" Po jasném 

334 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Zábavní spolek Ratolest' Vlašim, Stanovy Zábavního spolku Ratolest sepsané ve 
Vlašimi dne 19. dubna 1886, i. Č. 2., kart. I. 

m Tamtéž, Fond Zábavní spolek Ratolest' Vlašim, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1897-1905), protokol z valné 
hromady konané dne 29. dubna 1897, i. č. I. 

336 Tamtéž. 
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nezájmu činovníků a stálém poklesu jeho členů se v posledním zápisu z valné hromady 

spolku z 12. listopadu 1905 dozvídáme o zániku spolku. Schůzi zahájil místopředseda Eduard 

Lustig a po návrhu člena Aloise Nerada na rozejití spolku došlo k hlasování. Všech 17 

přítomných jednohlasně odsouhlasilo zánik spolku. Zábavní spolek Ratolest' tak po 

devatenácti letech přestal existovat.337 

Ve městě Vlašim, kde v roce 1848 žilo 2 236 obyvatel, vzniklo ve sledovaném období 

celkem dvanáct spolků (viz tabulka č. 3.). 

Tabulka č. 3. 

Vznik spolků na území města Vlašim ve druhé polovině 19. století. 

SPOLKY MĚSTA VLAŠIM ROK ZALOŽENÍ 

Čtenářský spolek ve Vlašimi 1847 

Krejcarový spolek Lidumil (Vlašim) 1881 

Musejní sbor Vlašim 1892 

OkrašlovaCÍ spolek Vlašim 1899 

Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi 1863 

Spolek Beseda ve Vlašimi 1890 

Spolek divadelních ochotníků (Vlašim) 1882 

Spolek dobrovolných hasičů (Vlašim) 1875 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Zábavní spolek Ratolest' Vlašim, Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad (1897-
1905), zápis z výborové schůze konané dne 3. ledna 1902, protokol z valné hromady konané dne 12. listopadu 1905, i. Č. 1. 
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Spolek paní a dívek Karolina Světlá pro 1899 

Vlašim a okolí 

T. J. Sokol ve Vlašimi 1892 

Učitelská jednota Budeč (Vlašim) 1876 

Zábavní spolek Ratolest' (Vlašim) 1886 

Prameny: 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond čtenářský spolek Vlašim, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Krejcarový 
spolek Lidumil Vlašim, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Musejní sbor Vlašim, kart. I; SOA v Praze, SOkA 
Benešov, Fond Mužský zpěvácký spolek Blaník ve Vlašimi, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek 
Vlašim, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů Č. 48. ve Vlašimi, kart. I; SOA v Praze, 
SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek divadelních ochotníků 
Vlašim, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve Vlašimi, kart. 1; SOA v Praze, 
SOkA Benešov, Fond T. J. Sokol ve Vlašimi, kart. I, 2; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Učitelská jednota Budeč 
Vlašim, kart. I; SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Zábavní spolek Ratolesť Vlašim, kart. 1; Hasičská kronika okresu 
Benešov, kart. I, Sedlčany 1999. 

K nejstarším z nich patří Čtenářský spolek, jež byl založen v roce 1847 a Pěvecké 

sdružení Blaník založené v roce 1863. Naopak posledními založenými spolky ve zvoleném 

časovém období byl Spolek paní a dívek Karolina Světlá pro Vlašim a okolí (1899) a 

Okrašlovací spolek (1899). 

Jedním z nejaktivnějších spolků byl Čtenářský spolek, jež obhospodařoval dvě 

městské knihovny, tj. obecní a spolkovou, čímž přispíval k rozšíření kulturního obzoru 

místních obyvatel. Na jeho činnost plynule navázala Vlašimská městská knihovna. 

Hlavními úkoly Okrašlovacího spolku bylo kromě osazování městského prostředí též 

úprava silnic, chodníků a ulic. Prašné cesty se tak proměnily na dlážděné chodníky, na popud 

spolku bylo v Pláteníkové ulici vystavěno v roce 1908 schodiště, byl upraven městský les 

Březina apod. 

Tělovýchovná jednota Sokol uzavírá trojici nejvíce aktivních spolků. Jednota od svého 

vzniku usilovala o zřízení sokolovny, zavedla a spravovala ve městě první kino. 
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Tělovýchovná jednota Sokol patří i v současnosti k činným spolkům, neboť nadále pořádá 

šibřinky, organizuje cvičení jako je aerobic, gymnastika, kopaná, tenis apod. 

Ve městě Vlašim vznikly ve druhé polovině 19. století spolky čtenářské, divadelních 

ochotníků, okrašlovací, dobročinné, zábavní, tělovýchovné i hasičské. Každý ze spolků 

přispěl ke zlepšení úrovně města podle vlastního účelu založenÍ. 

Kompletně se jednalo o spolky národnostně české, neboť všechny spolky měly ve 

stanovách uvedenou jednací řeč českou. Jedinými, kdo "němčili" byli úředníci ve službách 

zámeckého pána knížete z rodu Auersperků. K vyhranění dvou politických proudů ve městě 

Vlašim došlo v souvislosti se založením Spořitelny. 

Sociální základnu členstva tvořili především řemeslníci a obuvničtí dělníci. Ve 

vedoucích funkcích, tj. předseda, místopředseda, pokladník se většinou objevili zástupci 

zdejší honorační inteligence. 
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'OJ V" v 

2.3 SPOLKY V SIRSIM REGIONU VLASIMSKA 

Na Vlašimsku, jímž se rozumí územní celek soudního okresu Vlašim druhé poloviny 

19. století vyjma města Vlašim, se nacházel nespočet malých vesniček, tj. Ctiboř, Chlum, 

Hradiště, Kladruby, Libež, Miřetice, Nemíž, Pavlovice, Tehov, Vracovice. Spolkové aktivity 

se ale rozvíjely ve významnějších střediscích - v obcích Divišov, Domašín, Chotýšany, 

Načeradec, Trhový Štěpánov, Křivsoudova Zdislavice. 

Spolkový život, rozvíjející se mImo hranice města Vlašim ve druhé polovině 19. 

století, byl velice chudý. Drtivou většinu všech spolků tvoří sbory dobrovolných hasičů. 

Nejstarší hasičská jednota vznikla v Divišově (1877) a poté následně jednota v Trhovém 

Štěpánově (1883). 

Kromě zmíněných sborů dobrovolných hasičů vznikly ve druhé polovině 19. století na 

tomto území dva spolky jiného zaměření. Prvním z nich je Spolek divadelních ochotníků 

v Domašíně založený v roce 1867 a druhým je Spolek divadelních ochotníků v Chotýšanech, 

jenž vznikl v padesátých letech 19. století. 

Ve výkladu jsou jednotlivé obce řazeny od severu k jihu. Pokud v některé obci vzniklo 

více spolků, jsou údaje o nich seřazeny chronologicky, tj. od nejstaršího k nejmladšímu. 
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2.3.1 Sbor dobrovolných hasičů Divišov338 

Počátky působení sboru dobrovolných hasičů v Divišově dokládají Jen kusé 

informace. Ke dni 29. listopadu 1877 vznikl v Divišově Sbor dobrovolných hasičů.339 

K ustanovení sboru došlo jen několik dní po požáru hospodářského stavení Vojtěch Tichého. 

Hlavním iniciátorem se stal tamní starosta města Josefa Vosátka, jež svolal schůzi obecního 

zastupitelstva za účelem opatření možných požárů v budoucnu. 

Podrobnější zprávy mapující činnost Sboru dobrovolných hasičů v Divišově pochází 

v d' , h I 20 I' 140 az z pa esatyc et . sto etl.-

m S obcí Divišov je spojeno i několik dalších spolkových organizací. O jejich existenci se dozvídáme pouze ze soudobého 
tisku. Informativní hodnota pramene je minimální. Jedná se o čtenářsko-ochotnickou jednotu, hospodářský spolek, T. J. 
Sokol a spolek rodáků. Blíže Hlasy od Blaníka 17, 190\, č. 9, s. 6, Hlasy od Blaníka 17, 190\, Č. 22, s. 4, Hlasy od Blaníka 
17,190\, Č. 23, s. 4-5, Hlasy od Blaníka 17, 1901, Č. 37, s. 4, Hlasy od Blaníka 17, 190\, Č. 47, s. 5, Hlasy od Blaníka 23, 
1907, Č. 6, s. 4. 

m Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 283-285. Blíže Hlasy od Blaníka 17, 1901, Č. 22, s. 4 . 

.1~() V roce 1955 bylo na popud hasičského sboru založeno družstvo mladých požárníků. Jeho vedením byl pověřen Josef 
Vytlačil. V roce 1976 se do sboru přihlásily první ženy, a tak utvořily ženský oddíl hasičského sboru. Při oslavách 100. 
výročí trvání sboru v roce 1977 byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. Naopak při oslavách 120. výročí působení 
sboru proběhla oslava, na které nechyběly ukázky staré hasičské techniky a ukázky profesionálních hasičů. Od konce roku 
1998 členka jednoty Eva Vilímková za spolupráce Václav Chaloupeckého připravovala a pořádala pro děti letní hasičské 
tábory v rekreačním středisku na Jizbici. Sbor dobrovolných hasičů působí v Divišově dodnes. Jeho členská základna ke dni 
I. ledna 1999 činila 105 aktivních členů. V současné době plní jednota i funkci kulturního činitele v obci, neboť nadále 
pořádá rozličné soutěže, každoroční hasičské plesy, zábavy a organizuje zájezdy do českých divadel. 
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2.3.2 Spolek divadelních ochotníků v Chotýšanech 

Nejstarší údaje o divadle v Chotýšanech sahají do padesátých let 19. století. V letech 

1834-67 působil v Chotýšanech učitel František Hostomský, který sestavil z místních občanů 

kapelu, jež pod názvem Chotejšáci, později Struhařáci nebo Hockové, působila v kraji 

bezmála sto let. 341 Učitel Hostomský v posledních letech svého života začal s chotýšanskými 

občany hrát i ochotnické divadlo. 

Po jeho smrti v roce 1867 nastoupil na chotýšanskou školu mladý učitel Jan Navrátil, 

rodák z Kondrace, rovněž výborný muzikant a nadšený divadelník. Pro svou obětavou činnost 

nacházel plné pochopení u tehdejšího starosty Filipa Buzka i u jeho pozdějších nástupců Jana 

Blažka a Jana Sysla. Přičiněním Jana Navrátila bylo pořízeno divadelní jeviště, které pak 

sloužilo ochotníkům až do roku 1923. Chotýšanský kronikář uvádí, že v roce 1875 sehráli 

ochotníci veselohru "Selské námluvy", na které účinkovali i sousedé z Takonína. V té době se 

hrálo v hostinci Na Staré. 

Nástupcem Navrátilovým byl Karel Polák, který pokračoval v díle svých předchůdců. 

V roce 1898 sehrál spolek frašku "Študentský kousek" čili "Čtyry boty a dva podpadky" a 

z repertoáru Josefa Švába-Malostranského veselohru "Šelmosmrtič". Další jednoaktovkou 

v témže roce byla veselohra "Hodinu manžely". V roce 1899 hráli chotýšanští ochotníci žert 

pro pána a dámu, nazvaný "Básník a kuchařka". Pánskou roli převzal sám učitel Karel Polák. 

Po odchodu učitele Karla Poláka z Chotýšan nastala v kulturní a divadelní činnosti 

"k I' k I '" , k 342 ne o 1 a eta prestav a.-

,41 Veškeré informace čerpány z 1. ŠIMEK, Stoleté jubileum divadelních ochotníků v Chotýšanech, in: SVPP 7, 1966, s. 263-
265. 

,4" Další informace o působení spolku pochází z prvního desetiletí 20. století. V roce 1911 příchodem mladého učitele 
Antonína Matějovského, rodáka z Domašína, došlo opět k oživení ochotnického divadla. Hrálo se střídavě v hostincích Na 
Kopečku i Na Staré. Největšího úspěchu dosáhli ochotníci veselohrou F. F. Vamberka "Jedenácté přikázání". Světová válka 
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2.3.3 Sbor dobrovolných hasičů v Chotýšanech 

Sbor dobrovolných hasičů v Chotýšanech byl založen dne ll. dubna 1897 ?43 Popud 

k založení jednoty dal pravděpodobně velký požár v obci. V noci 19. března 1897 za bouře a 

silného větru udeřil blesk do střechy věže tamního kostela, který ihned vzplanul. 

První valná hromada dobrovolného hasičského sboru se konala 27. června 1897. 

Starostou sboru byl zvolen Josef Sysel, velitelem Jan Šimek, podvelitelem Josef Sysel, 

jednatelem Pontius Fous a dozorcem náčiní Antonín Král. 

V roce 1899 hasičský sbor likvidoval celkem čtyři požáry. Dne 15. června hořelo 

v hostinci U Toulů, 18. srpna hořelo na Věžníkách, 4. září ve Vonšovicích a 17. prosince opět 

na Věžníkách. V témže roce se pořádal v Chotýšanech sjezd župy Podblanické za účasti 8 

sborů. Tamní hasiči provedli pořadové cvičení a cvičení se stříkačkou u rybníka. Cvičení a 

celý župní sjezd byl vedením sboru hodnocen jako velmi dobrý. 

Další informace týkající se působení a činnosti spolku pochází až ze čtyřicátých let 20. 

století. 344 

opět na léta přerušila kulturní činnost v Chotýšanech. Nový Ochotnický kroužek byl ustaven až v roce 1920. V dalším roce o 
Velikonocích se už představil v hostinci Na Chotýšce úspěšnou veselohrou "Slavnostní schůze". Jako další pořad připravoval 
spolek veselohru "Hanzelínova kometa", která se však premiéry nedočkala, neboť se kroužek přeměnil v Dramatický odbor 
místního hasičském sboru. 

343 Veškeré informace čerpány z knihy Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 143. 

m Rok 1947 znamenal pro Chotýšanské hasiče zvýšení pracovní činnosti. Byl to rok jubilejní, kterým sbor dovršil 50 let 
svého trvání. Při této příležitosti byl uspořádán 20. července 1947 jubilejní župní hasičský sjezd. O rok později byl ve sboru 
ustanoven ženský odbor, do něhož se přihlásilo 13 žen. V letech 1974 až 1977 byla provedena v Chotýšaneeh výstavba nové 
požární zbrojnice. která byla slavnostně otevřena a sboru předána do užívání dne 26. listopadu 1977. Sbor dobrovolných 
hasičú púsobí v Chotýšanech do současnosti a jeho členská základna čítá 73 členú. 
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2.3.4 Sbor dobrovolných hasičů Domašín 

Myšlenkou zřídit hasičský sbor v Domašíně se zaobíral tamní notářský kancelista 

Antonín Matějovský, který nakonec sepsal provolání, jímž svolal na 15. listopadu 1885 do 

městské radnice poradu. 345 Na této prozatímní schůzi byl zvolen spolkový výbor ve složení 

Jakub Šindelář, Julius Krupička, Antonín Jindra, Antonín Matějovský, Jan Slavík a Vilém 

Kaňkovský. Sbor dobrovolných hasičů Domašín byl založen 3. prosince 1885. Prvních členů 

spolku bylo 58. Do začátku věnovala vlašimské občanská záložna sboru na zakoupení 

potřebných věcí 25 zlatých. 346 

Spolek byl obyvateli přijat s radostí. Prvním jeho zásahem bylo likvidování požáru 

vzniklého 10. září 1886. O několik dní později si sbor objednal od firmy Smekal v Praze 

stříkačku za 774 zlatých. Ze spolkové pokladny bylo na koupi uvolněno 350 zlatých a 

zbývající peníze doplatilo městské zastupitelstvo. Téhož roku zakoupili hasiči 30 stejnokrojů 

v ceně 99 zlatých. Dále si sbor pořídil 6 lezeckých pásů, 12 přilbic, 2 polnice, 30 píšťal a 2 

řebříky za 120 zlatých a 20 krejcarů. Sbor dobrovolných hasičů se angažoval i na poli 

kulturním. Dne 23. ledna 1887 uspořádal v Domašíně hasičský ples.347 

V květnu roku 1887 se sbor účastnil veřejného cvičení v Trhovém Štěpánově a v září 

proběhlo veřejné cvičení v Radošovicích. Předsedou sboru byl Vojtěch Cirhard, velitelem byl 

-'45 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů Domašín, Zápisník dobrovolného hasičského sboru 
v Doma§íně ( 1885 -1897), kart. I, protokol ze zasedání komitétu pro zřízení Dobrovolného hasičského spolku sepsaný dne 3. 
prosince 1885 . 

.14(, SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů Domašín, Zápisník dobrovolného hasičského sboru 
v Domašíně (1885-1897), kart. I, protokol ze zasedání komitétu pro zřízení Dobrovolného hasičského spolku sepsaný dne 3. 
prosince 1885 . 

.147 Další informace o Sboru dobrovolných hasičů viz SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů 
Domašín, Zápisník dobrovolného hasičského sboru v Domašíně (1885-1897), jednatelská zpráva za rok 1886, jednatelská 
zpráva za rok 1887 sepsaná dne 5. února 1888, protokol valné hromady konané dne 30. ledna 1887, zápis z veřejného cvičení 
dobrovolných hasičů ze dne 16. září 1888, protokol z valné hromady konané dne 2. února 1890, jednatelská zpráva za rok 
1895 sepsané dne 26. ledna 1896, zápis z valné hromady konané dne 2. srpna 1896. 
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Antonín Matějovský, podvelitelem Antonín Slavík a výbor tvořili pánové Jan Kotrba, Fratišek 

Šindelář a Antonín Jindra. 

Dne 16. září 1888 se konalo veřejné cvičení Sboru dobrovolných hasičů, na které se 

dostavilo 9 sborů s 186 muži. Na cvičení dorazily sbory z Postupic, Radošovic, Divišova, 

Velíše, Vlašimi, Trhového Štěpánova, Louňovic pod Blaníkem, Vracovic a Zdislavic. Po 

uvítací řeči následovalo cvičení signálů, cvičení lezců, stříkačníků, útoku apod. Poté 

následovala volná zábava. 

V roce 1890 byl zvolen předsedou sboru Vojtěch Cirhard, místopředsedou František 

Biskup, velitelem se stal Alois Chalupa a podvelitelem František Šindelář. Členové výboru 

byli Julius Krupička, Jan Dušek, Jan Herma a Václav Kroupa. Jednota v tomto roce čítala 142 

členů. 

Z jednatelské zprávy za rok 1895 se dozvídáme o žádosti sboru obecnímu výboru 

v Domašíně, "aby více přispívali a aby tak pozvedli působení spolku." Hasičská jednota 

požadovala 40 až 50 zlatých ročně. Další zápis zachycující činnost spolku je z roku 1896. Dne 

2. srpna 1896 se konal sjezd župní hasičské jednoty Podblanické v Domašíně. Slavnosti se 

účastnilo celkem 10 jednot, jež uvítal na náměstí starosta města František Biskup. Poté se 

všichni společně odebrali do tamního kostela na mši. Až k večeru po skončení slavnosti 

proběhla valná hromada spolku, na níž byl zvolen předsedou spolku Jan Neubauer, 

místopředsedou Julius Krupička, jednatelem Karel Roštík a pokladníkem Josef Krejza. 

Další informace mapující činnost hasičské jednoty pochází z období první světové 

'lk 348 va y. 

34~ V letech 1918 až 1945 se sbor účastnil 19 zásahů, z nichž bylo v Domašíně a ve Vlašimi likvidováno 18 požárů a jeden 
v Polánce. Při železničním neštěstí mezi stanicemi Domašín a Vlašim v roce 1932 se hasičský sbor angažoval při 

záchranných prací. Hasičský sbor patřil od svého založení do župy Podblanické a v současné době se svými III členy do 
okrsku Vlašim. 
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2.3.5 Spolek divadelních ochotníků v Domašíně 

Spolek divadelních ochotníků působil v Domašíně od roku 1867 a jejich první 

divadelní představení se konalo dne 15. října 1867, kdy ochotníci nastudovali a předvedli 

publiku dvě veselohry "Svéhlavost" a "Jeden z nás se musí oženit".349 

Další zmínka o působení ochotníků je z roku 1881, kdy nás autor Obecní kroniky 

městečka Domašína informuje o vedoucích funkcionářích spolku. Předsedou spolku byl 

zvolen Vojtěch Cirhard, místopředsedou František Augustin Slavík, pokladníkem Antonín 

Moudrý, jednatelem Antonín Matějovský a režisérem Jaroslav Kotrba.3so 

34Y SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Domašín, Obecní kronika městečka Domašína (1864-1940), s. 143, 
(kronika byla do fondu vložena později, nemá i. Č. a Č. knihy). 

3511 Tamtéž, Fond Archiv města Domašín, Obecní kronika městečka Domašína (1864-1940), s. 164, (kronika byla do fondu 
vložena později, nemá i. Č. a Č. knihy). 
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2.3.6 Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově 

Dne 30. ledna 1883 byl na veřejné schůzi v hostinci U Huličků, za přítomnosti 20 

občanů, ustanoven sbor dobrovolných hasičů. Prvním starostou se stal farář František Bejček, 

zástupcem starosty byl rolník Emanuel Hulička, jednatelem řídící učitel Karel Navara, 

velitelem rolník František Kott a pokladníkem učitel František Klinkera.351 

Obec Trhový Štěpánov věnovala sboru ruční čtyřkolovou stříkačku a hadici. Rovněž 

se angažovala na koupi stejnokrojů - tmavých vycházkových a bílých pracovních. Pro 

potřebu sboru dobrovolných hasičů půjčoval koně střídavě pan Kolínský a pan Václav Šamša. 

Prvních několik výcviků hasičského mužstva proběhlo pod vedením zkušeného hasiče Jana 

Balíka z Vlašimi. Sbor dobrovolných hasičů poprvé likvidoval požár dne 23. srpna 1885 

v Hrazené Lhotě. Sboru se podařilo zachránit z celkového počtu 21 hořících domů jen 2 

stavení a 4 stodoly. Vzniklá škoda činila 51 000 zlatých. 352 

Od svého založení pořádal sbor každoročně plesy. Byly vždy uspořádány v hostinci U 

Huličků, U Tomaidesů či v restauraci U Nádraží za hudebního doprovodu kapel pana 

Nebřenského, Chvojky, Kadlečka, Kratochvíla nebo Nerada. Kromě plesů pořádali hasiči 

pravidelně pouťovou a maškarní taneční zábavu. První větší slavnost se v Trhovém Štěpánově 

konala 26. června 1894, kdy se sjezdu župy Podblanické účastnilo 13 sborů s 159 muži. 

Další informace popisující spolkovou činnost Sboru dobrovolných hasičů v Trhovém 

Štěpánově pochází až z padesátých let 20. století. 353 

35\ Další informace čerpány z knihy Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 290. 

m Tamtéž, s. 291. 

153 V roce 1951 bylo do sboru přijato II zájemkyň z řad žen. Od roku 1969 byla jednota obohacena i o družstvo žáků, kteří 
založili kroužek pod názvem Plamen. Cvičitelem žen byl zvolen Josef Hauser a cvičitelem žáků se stal Jindřich Vobecký a 
Jiří Drnovec. U příležitosti výročí stého trvání hasičského sboru v Trhovém Štěpánově dne 30. ledna 1983 byla založena 
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2.3.7 Sbor dobrovolných hasičů ze Zdislavic 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdislavicích byl založen 7. února 1886. Při jeho 

ustanovení měl spolek 27 činných členů. Předsedou spolku byl zvolen Emanuel Ohrenstein, 

velitelem a cvičitelem učitel Josef Krejza, podvelitelem Karel Žák a pokladníkem Jan 

Pastorek. 354 U příležitosti založení sboru zakoupila obec Zdislavice stříkačku od pražské 

firmy Smekal za 1 000 zlatých. 355 

K prvnímu požáru vyjel sbor hasičů v roce 1888 do blízké vesnice Karhule.356 Další 

zpráva o působnosti sboru je z roku 1889. Dne 13. října 1889 byl ve Zdislavicích vikářem 

Vincencem Macháčkem vysvěcen prapor (obr. č. 28. a, b)357, který sboru daroval tamní 

velkostatkář pan Dub. Cena praporu byla 1 350 zlatých. 

Dne 25. dubna 1893 stihl obec Zdislavice požár, při kterém vyhořelo šest stavení, a 

kdy se obyvatelé přesvědčili o potřebě sboru hasičů?58 

Informace o dalším působení sboru ve Zdislavicích pochází z dvacátých let 20. 

století. 359 

kronika, jejímž vedením byl pověřen Antonín Šamša. Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém Štěpánově působí dodnes. Jeho 
členská základna k 1. lednu 1999 čítala 124 členů. 

354 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv obce Zdislavic, Pamětní kniha obce Zdislavic (1888-1914), i. č. 12, č. knihy 
12, nestr. 

m Hasičská krollika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 297. 

356 Tamtéž. 

m D. VOLFOVÁ, P. BOUČEK, 1. RYBOVÁ, Zdislavice 1352-2002, Zdislavice 2002, s. 24. 

m Tamtéž, s. 24-25. 

35Y U příležitosti 40. výročí založení sboru se ve Zdislavicích konal župní sjezd, jehož se účastnilo 85 členů. Dne 24. dubna 
1927 prožívala celá obec významný den, neboť byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Holeček. Slavnostního 
předávání se účastnilo 182 mužů a 20 žen.V roce 1973 byl pod záštitou hasičského sboru založen kroužek mladých 
požárníků, který vedl Jan Wágner. Od 70. let 20 století začíná éra soutěžení mezi jednotlivými okresními hasičskými 
družstvy, na nichž sbor ze Zdislavic sklízel velké úspěchy. V roce 1997 byla otevřena nová hasičská zbrojnice. 19. ll. 2001 
vstoupilo pod vedením Miroslava Pešky 19 chlapců a děvčat do zájmového kroužku mladých hasičů. V současné době 
hasičský sbor čítá aktivních 68 členů. 
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2.3.8 Sbor dobrovolných hasičů v Křivsoudově 

Dobrovolný sbor hasičů v Křivsoudově byl založen roku 1878, avšak jeho stanovy 

byly schváleny až v roce 1880. Zakládajících členů sboru bylo 25, prvním starostou byl 

zvolen Augustin Káhles a velitelem František Novotný.360 

V roce 1882 sbor zakoupil sborový prapor, na jehož zakoupení daroval každý člen 

1,60 zlatých. Prvním praporečníkem byl jmenován Antonín Zelenka. 

Od počátku své činnosti až do konce devatenáctého století likvidoval sbor 61 požárů, 

z nichž bylo 30 v Křivsoudově. 

Další informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů pochází až z třicátých let 20. 

století.361 

31i1l Další informace čerpány z knihy Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 317. 

361 V neděli I. června 1930 byla v Křivsoudově konána slavnost na počest 50. výročí založení sboru, jíž se účastnilo 190 
hasičů.V roce 1941 byl ustanoven při tamním hasičském sboru samaritánský odbor a za členku byla v témže roce přijata 
první žena Julie Zelená. Rovněž bylo zavedeno pokutování za neúčast na schůzích, které mohlo vést až k vyloučení člena. Po 
válečném útlumu způsobeném druhou světovou válkou, došlo opět k oživení činnosti. Dne 29. června 1968 se v obci konalo 
okrskové cvičení, jehož se účastnilo 12 sborů s 90 požárníky. Při oslavách 90. let trvání sboru, které proběhlo 25. června 
1970, byla sboru slavnostně předána okrskovým velitelem Bohumilem Havlem z Malé Paseky nová stříkačka za 30000 Kč. 
Sbor dobrovolných hasičů působí v Křivsoudově do dnešní doby, kdy vedle svého základního poslání spočívající v likvidaci 
požárů, se spolupodílí na organizaci soutěží a odborných přednášek pro školní děti, pořádá každoročně hasičské plesy, 
zábavy apod. Členská základna k I. lednu 1999 čítala 43 členů. 
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2.3.9 Sbor dobrovolných hasičů Načeradec 

Sbor dobrovolných hasičů Načeradec byl založen v dubnu roku 1885 na podnět 

rolníka Antonína Adamovského. Do sboru vstoupilo 34 zakládajících členů. Prvním 

předsedou byl Eduard Pardus, velitelem Antonín Adamovský, podvelitelem Alois Hochman, 

jednatelem Augustin Langer a pokladníkem Max Neuman?62 

V roce 1889 sbor zakoupil novou čtyřkolovou stříkačku a 20 m hadic za 675 zlatých 

od firmy Františka Smekala z Olomouce. 

Z důvodu nepochopení ze strany městského zastupitelstva sbor zastavil v září roku 

1904 svou činnost. Nicméně následujícího roku rozhodlo městské zastupitelstvo o potřebě a o 

znovuzřízení hasičské jednoty. 

Další informace mapující historii Sboru dobrovolných hasičů Načeradec pochází až 

z dvacátých let 20. stolete63 

Hlavním centrem společenského a spolkového života celého soudního okresu Vlašim 

se ve druhé polovině 19. století stalo město Vlašim. Tato skutečnost se negativně projevila 

v počtu vzniklých spolků mimo území města. Ve sledované době zde vzniklo pouze devět 

.162 Informace čerpány z knihy Hasičská kronika okresu Benešov, Sedlčany 1999, s. 308-309 . 

.16.1 Dne 12. července 1925 se v Načeradci oslavovalo 40. výročí založení sboru. V obci u této příležitosti proběhl župní sjezd 
za účasti 16 sborů o 191 členech. Další ucelenější informace o činnosti hasičského sboru pochází z roku 1952. Kromě vlastní 
protipožární a preventivní činnosti měl sbor významnou účast na všech veřejných akcí pořádaných v obci jako byly brigády, 
oslavy I. a 9. máje. Koncem roku 1952 čítal sbor 103 členů. Při slavnostním shromáždění k oslavě 70. výročí založení sboru 
byla v hostinci Na Nové dne 23. ledna 1955 uspořádána výstava dokumentující jeho dlouholetou činnost. V tomto roce měla 
hasičská jednota 94 členů. V letech 1980 až 1984 probíhaly v Načeradci přípravné práce na stavbě nové požární zbrojnice. 
Slavnostní otevření nových prostor se konalo 19. května 1984 u příležitosti 100. výročí založení sboru a 800. výročí založení 
obce. Načeradská hasičská jednota funguje až do dnešních let. Členská základna k 1. lednu 1999 čítala 73 členů. 
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spolků, tj. dva spolky divadelních ochotníků a sedm sborů dobrovolných hasičů (viz tabulka 

č.4.). 

Tabulka č. 4. 

Vznik spolků v regionu Vlašimska ve druhé polovině 19. století. 

SPOLKY REGIONU ROK ZALOŽENÍ 

Sbor dobrovolných hasičů Divišov 1877 

Sbor dobrovolných hasičů Domašín 1885 

Sbor dobrovolných hasičů Načeradec 1885 

Sbor dobrovolných hasičů 1897 

v Chotýšanech 

Sbor dobrovolných hasičů 1878 

v Křivsoudově 

Sbor dobrovolných hasičů v Trhovém 1883 

Štěpánově 

Sbor dobrovolných hasičů ze Zdislavic 1887 

Spolek divadelních ochotníků 1867 

v Domašíně 

Spolek divadelních ochotníků 50. léta 19. století 

v Chotýšanech 

Prameny: 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv obce Zdislavic, Pamětní kniha obce Zdislavic (1888-1914), i. č. 12, č. knihy 12; 
SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Sbor dobrovolných hasičů Domašín, kart. I; Hasičská kronika okresu Benešov, kart. I, 
Sedlčany 1999; 1. Šimek, Stoleté jubileum divadelních ochotníků v Chotýšanech, in: SVPP 7, 1966, s. 263-265. 
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Nejstarším založeným spolkem regionu Vlašimska, tj. území mimo město Vlašim, se 

stal Spolek divadelních ochotníků v Chotýšanech založený v padesátých letech 19. století a 

Spolek divadelních ochotníků v Domašíně založený roku 1867. V rozmezí let 1877 až 1897 

vzniklo na vymezeném území sedm hasičských jednot, tj. Sbor dobrovolných hasičů Divišov, 

Domašín, Načeradec, Chotýšany, Křivsoudov, Trhový Štěpánova Zdislavice. 

Spolky rozvíjely svou činnost velice pozvolna, jakoby byly a působily ve stínu spolků 

města Vlašim. O jejich konkrétní činnosti se z pramenů dozvídáme jen minimum. Nepodařilo 

se např. zjistit údaje o sociálním složení a politické orientaci členstva či zda spolky posloužily 

jednotlivcům jako nástupiště pro kariéru. Kusé informace se dochovaly ke Spolku divadelních 

ochotníků v Domašíně, jenž vznikl v roce 1867. Poslední zmínka pochází z roku 1881, kde 

jsou pouze vyjmenováni hlavní agitátoři spolku. Ostatní spolky, ač mnohdy přerušily svou 

činnost, tak v pozdějších letech aktivitu obnovily a v jednotlivých obcích působí dodnes. 

Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Divišov, Domašín, Načeradec, Chotýšany, Křivsoudov, 

Trhový Štěpánova Zdislavice. 

127 



Rigorózní práce Hana Novotná 

v , 

2.4 SPOLKY, MODERNIZACNI PRVEK REGIONU 
VLAŠIMSKA 

V souvislosti s bližším pohledem na vývoj společnosti a sledování jejích proměn 

v průběhu staletí až do současnosti a to jak v celosvětovém měřítku, tak i regionálním, je 

nutné poukázat na jeden z mnoha možných a v poslední době nejvíce diskutovaných 

teoretických uchopení výkladu tohoto stavu, tj. na modernizační teorii. 364 

Jádro modernizační teorie lze spatřovat v detailním sledování vývoje společnosti na 

pozadí politických, ekonomických, hospodářských, kulturních a náboženských vlivů. Jejím 

36" Hlavními představiteli modernizační teorie jsou především filozofové a sociologové Karel Marx (1818-1883), Daniel Bell 
(1919), Max Weber (1864-1920) aj. Hlavní ideje modernizační teorie lze spatřovat v následujícím. Život v preindustriální 
společnosti znamená "hru proti přírodě". Člověk pracuje hrubou fyzickou silou převážně v zemědělství, rybolovu, lesnictví či 
těžhě surovin. Pro jeho prožívání světa jsou určující nepředvídatelné zásahy přírodních živlů, které určují rytmus jeho života 
a jeho pracovní tempo se mění v závislosti na ročním období a počasí. Posun od preindustriální k industriální společnosti 
přináší značnou změnu v lidských zkušenostech a vidění světa. Člověk přestává být závislým na přírodě a naopak se ji snaží 
ovládnout. Industriální společnosti hrají "hru proti vytvořené přírodě". Technizovanému a racionalizovanému světu vládne 
stroj a rytmus života je odměřován mechanicky a přesně. Fyzickou sílu nahradila energie a řemeslná práce se pomocí strojů 
zjednodušuje. Původní řemeslníky nahrazují dvě postavy, tj. inženýr, který koordinuje pracovní proces a dělník, který je 
nepostradatelný pro výrobu, ale jen do té doby, než bude nahrazen nějakým dokonalejším strojem. Člověk už nesvádí 
každodenní boj s přírodou, ale s technickým, mechanickým, racionalizovaným a byrokratickým světem. Přírodní řád je tak 
nahrazen řádem technickým a s tím souvisí úpadek náboženství, vznik materialistických ideologií a sekulárních interpretací 
dějin. Přechod k postindustriální společnosti představuje další změnu, avšak jiným směrem. Lidé stále více žijí nejen mimo 
přírodu, ale i mimo průmyslová zařízení a setkávají se prakticky již pouze jeden s druhým. Postindustriální společnost je tak 
"hrou mezi lidmi navzájem". V průmyslově vyspělých společnostech navíc dochází k velkému hospodářskému růstu a vzniku 
sociálního státu, takže stále vyšší procento populace považuje svou existenci za zajištěnou. Jejich hodnotové priority se 
posouvají od ekonomického a fyzického zabezpečení k důrazu na osobní blahobyt a kvalitu života. S příchodem 
postindustriální společnosti se tedy původně lineární trasa kulturních změn posouvá novým směrem. Vzestup industriální 
společnosti je spojen s kulturními změnami směrem od tradičních hodnotových systémů a naopak vzestup postindustriální 
společnosti je spojen s posunem od absolutních norem a hodnot směrem k syndromu racionalismu, tolerance a důvěry. Sama 
industrializace je chápána jako hlavní prvek modernizačního procesu. Různé společnosti se vyvíjejí různě a pohybují se po 
odlišných trajektoriích, a to i v případě, že jsou vystaveny stejným ekonomickým podmínkám. Částečně je to způsobeno 
specifickými faktory, jako je kulturní dědictví dané společnosti. Kultura a hodnotový systém dané společnosti však 
nereflektuje pouze náboženství, nýbrž celé její historické dědictví. Během dvacátého století rapidně vzrostla úroveň 
existenciálního zabezpečení. Samotné přežití bylo čím dál tím jistější a stále větší podíl mladých lidí ho začalo považovat za 
samozřejmé. Hodnoty mladších generací se začaly posouvat směrem k sekularismu a sebevyjádření. Jako nejlepší ukazatel 
existenciálního zabezpečení se jeví průměrná délka života jedince v dané společnosti mezi lety 1900-1910 do dneška. Na 
začátku 20. století byla průměrná délka života ve všech zemích relativně nízká. Ve společnostech, které dosáhly 
hospodářského růstu a pokroku v medicíně, se však značně zvýšila. Všechny společnosti, které dnes mají vysokou průměrnou 
délku života, zažily od roku 1900 značný nárůst existenciálního zabezpečení. Současná společnost je odrazem předchozího 
vývoje. Blíže G. G. HAMILTON, Civilizations and Organization oj Economics, in: The Handbook of Economic Sociology. 
Edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg. Princeton University Press, Princeton 1994, s. 183-205; S. P. 
HUNTINGTON, Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001; R. PUTNAM, Making Democracy Work. 
Cil'ic Traditions in Modem Italy, Princeton 1993; D. BELL, Kulturní rozpory kapitalismu, Praha 1999; TÝŽ, The Coming oj 
Post-Indllstria/ Society. A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York 1993; TÝŽ, Die ZukunJt der westlichen 
We/t, Frankfurt am Main 1976; K. MARX, Základy kritiky politické ekonomie, Moskva 1939-41; TÝŽ, Zur Kritik der 
politischen Okollomie, Berlín 1863; M. WEBER, Protestantská elita a duch kapitalismu, Praha 1998, s. 185-245; 1. 
KELLER, Teorie modernizace, Praha 2007. 
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hlavním cílem je objasnit povahu moderní společnosti v protikladu k tradičním hodnotám a 

společnostem. 365 Podle základního tvrzení modernizační teorie je ekonomický rozvoj 

společnosti spojen se souvislými a do jisté míry předvídatelnými změnami v kulturním, 

společenském a politickém životě. Rozvoj hospodářství má patřičný dopad na vývoj 

společnosti. Sama industrializace pak vede k oborové specializaci, rostoucí úrovni 

vzdělanosti, příjmům a nakonec přináší i nečekané změny v genderových rolích mezi ženou a 

mužem. 

V rámci modernizační teorie je možné sledovat i linii soužití jednotlivých individualit. 

Tvorba kolektivu, ať již v jakékoliv podobě má nedozírný důsledek na utváření jednotlivce, tj. 

být součástí bratrstva, cechu, spolku, kroužku či politické stany vede k utváření 

plnohodnotného společenského života. S těmito jevy tedy koresponduje vznik a následný 

vývoj spolků, tj. společenský fenomén, který se rozvíjel především od druhé poloviny 19. 

století a kulminoval ve století následujícím. 

Politické, hospodářské a sociální změny, které proběhly na Vlašimsku ve druhé 

polovině 19. století, připravily podmínky pro rozvoj novodobé spolkové činnosti. Doba druhé 

poloviny 19. století znamenala rozmach spolků. Tento proces neprobíhal na území soudního 

okresu Vlašim stejnoměrně. Hospodářsky méně vyvinutá území okresu byla poznamenána 

pomalejším vývojem a též menší intenzitou spolkového života. Obecněji můžeme 

konstatovat, že dynamicky se rozvíjejícími středisky na Podblanicku se stávala jen větší města 

jako Benešov, Vlašim či Votice. V nich postupně vznikala řada spolků s rozsáhlými, převážně 

kulturními ambicemi, které se jen z části dařilo realizovat. Mnohé ze spolků živořily a 

spokojovaly se jen s nečetnými společenskými zábavami. Existovaly a rozvíjely se 

365 Blíže J. KELLER, Teorie modernizace, Praha 2007, s. 18-19. Autor se zabývá hlavními vlnami modernizace, popisuje 
procesy modernizace a její proměny, proměny sociálna a důsledky modernity. 
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samozřejmě i další typy spolků - dobročinné, vzájemně podpůrné, čtenářské, ochotnické, 

okrašlovací, pěvecké, tělovýchovné či spolky hasičské. 

Těžiště kulturní činnosti spočívalo především v pořádání akademií, přednášek, 

zřizování spolkových knihoven a čítáren. Tuto úlohu plnily zejména čtenářské spolky 

v Benešově, v Bystřici či v Souticích. Na Vlašimsku vznikaly první čtenářské spolky již ve 

čtyřicátých letech 19. století. Pro Vlašim a okolí fungoval první čtenářský spolek od roku 

1847.366 

Svou zásluhu na vzdělávání venkovského obyvatelstva měly i čtenářské besedy 

založené v Benešově, v Sedlci či ve Vlašimi v roce 1890. Vznikaly jako samostatné 

organizace nebo přetvořením čtenářských spolků právě na čtenářské besedy.367 Se vznikem 

nové republiky začaly ztrácet svůj vliv a mnoho jich přestalo fungovat po nabytí účinnosti 

zákona z 22. července 1919 č. 430, kterým se zřídily obecní knihovny. 

V šíření kultury a vzdělání venkovského obyvatelstva sehrály svou úlohu taktéž 

učitelské jednoty Budeč. 368 Jednoty se nejen podílely na vzdělanosti učitelů a prosazování 

jejich hospodářských požadavků, ale rovněž pořádaly pro veřejnost přednášky z různých 

vědních oborů, hudební besedy, výstavky apod. Jednoty se tak v druhé polovině 19. století 

podílely na rozvoji osvětové a kulturně vzdělávací činnosti. Učitelská jednota Budeč pro 

Vlašim a okolí se sídlem ve Vlašimi byla zřízena v roce 1870?69 

Ve druhé polovině 19. století vznikaly spolky zaměřené nejen na vzdělávání, ale i 

zábavu. Mezi takovými zaujímaly významné místo divadelní spolky. Ani Vlašimsko nebylo 

3M FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 336-337. 

367 J. POUZAR, Beseda ve Vlašimi,in: SVPP 15, 1974, s. 259-261. 

3óX M. FLEGL, J. FLEGLOVÁ, Vznik ústřední učitelské organizace a počátky učitelských jednot ve středních Čechách, in: 
SSH 13, 1978, s. 61-62. 

Jó9 Tamtéž, s. 53-70. Srovnání viz I. OTCOVSKÝ, Soupis učitelských a školských spolků v Čechách do roku 1900, Praha 
1977. 
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výjimkou. 370 Řada spolků byla činná velmi dlouho, ty nejstarší působily na okrese většinou po 

celá desetiletí, jiné existovaly jen krátce. Některé ochotnické spolky na území tehdejšího 

okresu Vlašim existovaly už od druhé poloviny 19. století. Většina z nich od svého založení 

nesla název Čtenářsko-ochotnická jednota nebo beseda, až pozdější bylo označení Spolek 

divadelních ochotníků. V Chotýšanech působili ochotníci od roku 1860, ve Vlašimi od roku 

1882, v Divišově a Maršovicích od roku 1883, v Načeradci od roku 1894 a v Trhovém 

Štěpánově se hrálo divadlo od roku 1899. Od roku 1886 působil ve Vlašimi Zábavní spolek 

Ratolest' založený za účelem pořádání různých zábav spojených se zpěvem, tancem a hudbou. 

Druhá polovina 19. století je charakteristická rovněž tím, že kromě výše uvedených 

spolků vznikaly i spolky pro okrašlování měst. Za úkol si vytkly osazovat a zalesňovat holá 

místa a pusté stráně, zřizovat a udržovat stromořadí, upravovat cesty a vysazovat květiny 

v nejbližším okolí svého působiště. Kromě této činnosti se staraly o zkrášlování zahrad, 

údržbu parků a prostranství kolem kostelů a hřbitovů. Z tohoto výčtu je patrné, že udržovaly 

město a jeho okolí v čistotě a pořádku. Stejně tak tomu bylo i na Vlašimsku, kde začaly první 

okrašlovací spolky vznikat koncem devadesátých let 19. století. Nejstarším spolkem tohoto 

druhu vzniklým ve sledované období byl okrašlovací spolek pro Vlašim a jeho okolí založený 

v roce 1899. Ostatní spolky vznikaly podstatně později. Mezi takové patří i okrašlovací 

spolky ve Zdebuzevsi z roku 1907 či Louňovicích pod Blaníkem a Trhovém Štěpánově z let 

1912.371 

Rovněž pěvecké spolky ve Vlašimi dotvářely městské prostředí druhé poloviny 19. 

století. Pěvecké spolky měly své kořeny v dřívějších kostelních sborech, jejichž členové 

zpívali a recitovali zejména při církevních ceremoniích. Často se utvářely jako samostatný 

370 J. TYWONIAKOV Á, Ochotnické divadlo na Podblanickém venkově, in: SVPP 39, 1999, s. 237-245. 

371 E. DOČKALOVÁ, Z Vlašimi před sto lety. 100 let Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi. Vyšlo jako 
samostatná příloha čtvrtletníku Pod Blaníkem 3, 1999. 
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spolek, jindy jako odbor některého spolku. Ve Vlašimi vznikl Zpěvácký spolek Blaník v roce 

1862.372 

V roce 1791 uspořádalo České komerční kolegium v pražském Klementinu první 

průmyslovou výstavu českého zboží a o sto let později bylo na tuto událost vzpomenuto 

Všeobecnou zemskou jubilejní výstavou v Praze, která měla "ukázat plody českého ducha od 

výrobků lidového umění až po produkty továren".373 Úspěch, který provázel tuto výstavu vedl 

k myšlence uskutečnit velkolepou národopisnou českoslovanskou výstavu, jež se měla konat 

v roce 1894.374 Veškeré dění kolem budoucí výstavy mělo za následek vznikání řady 

musejních sborů, které začaly organizovaně shromažďovat vhodné exponáty na výstavu. 

V letech 1891 až 1894 vzniklo v Čechách 154 odborů, na Moravě 47 odborů a ve Slezsku 4 

krajinské odbory.375 Na vyzvání okresního zastupitelstva byl ke dni 26. října 1892 zřízen i 

vlašimský muzejní sbor. Poté, co byla výstava přeložena z roku 1894 na rok 1895 přeměnil se 

vlašimský odbor v Muzejní sbor pro okres Vlašim?76 Díky muzejnímu sboru se probudil 

v kraji nejen zájem o regionální vlastivědnou práci a historii, ale především byl do budoucna 

ovlivněn vznik muzeí v pravém slova smyslu. 

Příkladem sociální sounáležitosti ve druhé polovině 19. století byly především spolky 

dobročinné. Již z názvu je patrné, že jejich hlavní náplní bylo podporovat městskou chudinu, 

staré občany, nemocné, osiřelé děti apod. Agitaci v tomto směru na Vlašimsku převzaly mj. i 

dámské dobročinné spolky nesoucí název Spolek paní a dívek Karoliny Světlé. Spolek paní a 

dívek založený pro Vlašim a okolí na přelomu 19. a 20. století věnoval svoji pozornost 

m 1. POUZAR, Z historie Zpěváckého spolku Blaník ve Vlašimi, in: SVVP 30-2, 1990, s. 89-93. 

mM. C. EFMERTOV Á, c. d., s. 384-392. 

m Tamtéž, s. 393-396. 

m L. PETRÁŇOVÁ, Krajina Podblanická. Výbor ze sběru Františka 1. Půlpána k Národopisné výstavě českoslovanské 
v Praze 1895, Vlašim 1995, s. 8. 

m 1. SVOBODA, Sto let od založení Musejního sboru pro okres vlašimský, in: SVPP 33, s. 143-153. 
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místním chudým dětem. Z pramenů je prokazatelné, že se jeho členky zaměřily na zřízení a 

rozvoj tolik vytoužené opatrovny, tj. mateřské školky pro děti do tří let. 

K dobročinným spolkům můžeme přiřadit i tzv. polévkové ústavy, které po dobu zimy 

opakovaně rozdávaly pokrmy hlavně školním dětem. Z pramenů se dozvídáme, že díky 

pravidelně rozdávaným polévkám se zvyšovala v zimním období školní docházka. Na 

Vlašimsku máme zmínky o existenci polévkového ústavu na počátku 20. století např. 

v Načeradci. Z těchto nejstarších dobročinných spolků lze uvést spolek podporující chudé 

divišovského chrámu páně založený v roce 1890. 

Jiným typem spolkům byly tzv. vzájemně-podpůrné spolky, jež se později 

přeměňovaly v politické spolky sociální demokracie. Zvláštním typem podpůrných spolů byly 

krejcarové spolky. Ze stanov krejcarového spolku Lidumil, který byl ve Vlašimi založen 

v roce 1881, se dozvídáme o jeho činnosti. Členové spolku pomáhali chudé školní mládeži 

opatřovat veškeré školní pomůcky a těm nejchudším dokonce obstarávali i ošacení. Finanční 

prostředky pro tento účel získávali formou darů, příspěvků od místních spolků, z výtěžků 

zábava koncertů jiných spolků, které tak přispívaly na dobročinnost. Častým sponzorem 

krejcarových spolků byla i vlašimská záložna a spořitelna?77 

K vzájemně-podpůrným spolkům lze přiřadit i spolky vojenských vysloužilců. Ty 

vznikaly na okrese Vlašim v sedmdesátých letech 19. století. Spolu s hasičskými jednotami 

organizovaly městské slavnosti, konaly přehlídky spojené s vojenskou hudbou, často 

pomáhaly likvidovat přírodní katastrofy apod. Tyto spolky byly silně "prorežimní" 

s monarchistickým austrofilským duchem. Staly se protipólem nacionálně vyhraněných 

spolků. Jejich hlavní náplní bylo sdružovat vojenské vysloužilce, kteří přežili útrapy válek. 

m Hlasy od Blaníka 24. 1908, Č. 19., s. 6; Hlasy od Blaníka 26, 1910, Č. 20., s. 5. 
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Ve Vlašimi vznikl spolek vojenských vysloužilců v roce 1875. Zmínky o tom, že existoval 

spolek vojenských vysloužilců v Souticích, pochází až z roku 1907. 

Rovněž hasičské jednoty, jež vznikaly na okrese od sedmdesátých let 19. století 

dotváří řady vzájemně-podpůrných spolků. Jejich četný vznik vycházel z praktické potřeby 

obyvatel likvidovat časté požáry. Hasičské spolky pozitivně zasahovaly do městského života 

především tím, že zajišťovaly technické zázemí konaných slavností. V roce 1877 byl ve 

Vlašimi založen sbor dobrovolných hasičů378 čítající 203 činných členů. Na vlašimský sbor 

dobrovolných hasičů navázaly i další sbory jako sbor dobrovolných hasičů v Divišově 

ustanovený též v roce 1877, v Domašíně a Načeradci vzniklé sbory v roce 1885, v Trhovém 

Štěpánově zřízený sbor v roce 1883, ve Zdislavicích v roce 1886 a v Louňovicích pod 

Blaníkem v roce 1887. Konečně v roce 1887 vznikla Hasičská župa Podblanická se sídlem ve 

Vlašimi, která se skládala z dvanácti sboru o 625 mužích.379 

Dalším poměrně rozšířeným typem spolků byly spolky hospodářské, jež se především 

věnovaly rozvoji zemědělství. Jejich členové se zajímali o novodobé zemědělské technologie, 

o zemědělské nářadí, o zvýšení výnosů polí apod. Z jejich iniciativy byla v roce 1875 

uspořádána zemědělsko-průmyslová výstava v Benešově pro spojené okresy Benešov, 

Neveklov a Vlašim. 38o Se vznikem hospodářských spolků souvisí i vznik tzv. živnostenských 

spolků, jež byly zakládány počátkem 20. století za účelem sdružení a pozvednutí úrovně 

jednotlivých živností na venkově. V roce 1906 byl založen v Domašíně Spořitelní a záložní 

spolek ku prospěchu obyvatelstva a v roce 1909 vznikl takový spolek i v Trhovém Štěpánově. 

Existence živnostenského spolku je v pramenech doložena i pro Soutice. 

m FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 377. 

319 Hasičská kronika okresu Bendov, Sedlčany 1999, s. 47, 50 . 

.1X11 1. PETRÁŇ A KOL., c. d, s. 164. 
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Tělocvičná jednota Sokol a sokolské myšlenky Dr. Miroslava Tyrše (1832-1884) 

nabídly svým členům vzdělávací, kulturní a osvětovou činnost. Vznik Sokola byl spojen 

s probouzející se občanskou aktivitou, jež přispěla k formování veřejného života a často 

nahrazovala chybějící politické zázemí. 

V čele Sokola stáli představitelé demokratické části české politiky. Sokolské hnutí se 

stalo mobilizujícím prvkem širokých vrstev národa. Obdobnou, tj. mobilizační funkci měly 

turnerské spolky v Německu i mezi českými Němci. Účast v nich byla jistou manifestací 

osobního politického postoje. Byly proti pólem vůči např. veteránským spolkům, naplněným 

duchem monarchismu, konzervatizmu a silného prorakouského cítění. Sokolské myšlenky 

pronikly na venkov podstatně déle než do měst, neboť jejich obyvatelé nepociťovali žádnou 

akutní nacionální potřebu. Na Vlašimsku vznikly první sokolské jednoty koncem 19. století a 

počátkem století dvacátého. V roce 1892 došlo k založení tělocvičné jednoty Sokol ve 

Vlašimi. U zrodu stál podnikavý mladý muž JUDr. Václav Pittermann?81 Dlouhou dobu byla 

sokolská jednota ve Vlašimi jedinou v okolí. Ostatní sokolské jednoty vznikly později. V roce 

1921 byla založena jednota ve Zdislavicích, v prosinci téhož roku vznikla v Louňovicích pod 

Blaníkem a v roce 1923 byla ustanovena jednota v Domašíně. 382 Ovšem tyto uvedené 

sokolské jednoty nebyly předmětem rigorózní práce, neboť vznikly ve dvacátých letech 20. 

století. 

Politickou situaci na okrese ve druhé polovině 19. století zásadně ovlivnil spolek 

Blaník.383 Přestože spolek vyvíjel činnost hlavně o prázdninách, tj. pořádal divadelní 

představení, zakládal veřejné knihovny, zorganizoval sbírku ve prospěch Národního divadla 

3Xl Pamětní list Sokola ve Vlašimi vydaný u příležitosti slavnostního odevzdání nové Sokolovny svému určení 7. září 1930. 
Dějiny jednoty (1892-1930), red. J. Němeček, Vlašim 1930. 

m Tamtéž, s. 26-27. 

mJ. PÁNEK, Studentsk:Í' spolek Blaník v letech 1868-1869. K otázce působení mladé inteligence na českém venkově v druhé 
polovině 19. století, in: SSH 10, 1975, s. 71-83; E. PROCHÁZKOV Á, Táborové hnutí v letech 1868-1869 a Blaník, in: SVPP 
30-2,1990, s. 67-71. 
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přispíval k povznesení hmotné a kulturní úrovně kraje, tak byl zároveň jedním z hlavních 

svolavatelů táborů lidu na hoře Blaník. V šedesátých letech 19. století získal na Podblanicku 

širší působnost právě tento spolek, v němž se seskupili mladí lidé z kraje, kteří studovali na 

Karlově univerzitě v Praze. Navázal na řadu podobných spolků, jež působily v jižních 

Čechách jako např. spolek Nežárka či Otavan. Působnost spolku Blaník byla teritoriálně 

vymezena severní polovinou Táborského kraje, tj. tehdejší soudní okresy Benešov, Mladá 

Vožice, Neveklov, Sedlčany, Sedlec, Vlašim a Votice. 384 Mezi jeho členy patřili přední 

představitelé kulturního dění na Podblanicku - František Augustin Slavík, Servác Heller, Jan 

Balík, Antonín Růžek, Jan Tůma a Josef Staněk.385 

Vnitřní život výše zmíněných spolků se na Vlašimsku ve většině případů odehrával 

v soukromých prostorách bytů jejich funkcionářů, ve školních budovách a v neposlední řadě i 

v místních hostincích. Čtenářský spolek, pěvecké sdružení Blaník, učitelská jednota Budeč či 

spolek Paní a dívek Karoliny Světlé hojně využívaly pro své potřeby prostory vlašimské 

měšťanské školy. 

Obecně ale můžeme konstatovat, že na Vlašimsku, resp. ve městě Vlašim se 

jednoznačně odehrával spolkový život v hostincích. Za zmínku stojí hostinec Na Drbce, 

hostinec U Karla IV. a hostinec Na Knížečí. Později svou významnou roli sehrál i hostinec Na 

Nové. Již z názvu některých z nich, tj. hostinec U Karla IV. a hostinec Na Knížecí je patrné, 

kdo a jaké spolky se v jejich prostorách objevovali, k jakým politickým myšlenkám se 

přikláněli či jaké politické ideje jim byli blízké. 

Je zcela přirozenou záležitostí, že vzájemné působení a soužití spolků a restaurací 

přinášelo prospěch obou stranám. Spolek se měl kde pravidelně scházet a hostinskému se 

3X4 1. PÁNEK, c. d., s. 72. 

m Významné působení spolku Blaník značí obětavou práci mladých studentů, budoucí inteligence národa. Působení ve 
spolku Blaník posloužilo některým aktérům, např. S. B. Hellerovi a Fr. A. Slavíkovi, za vděčné téma pro jejich literární 
tvorbu a vědeckou práci. 
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podle četnosti návštěv, z pronájmu a z útraty zvyšoval příjem. Většina spolků se totiž musela 

spolehnout právě na tento "azyl", neboť málokterý z nich měl k dispozici vlastní prostory. 

V místnosti či v místnostech, ve kterých se spolky na Vlašimsku scházely měly 

zpravidla umístěnou knihovnu spojenou s čítárnou nOVIn. Zde členové, povětšinou při 

neformálních setkáních, četli, bavili se a besedovali nad aktuálními událostmi a tématy 

z tisku. Převážná většina spolků jako např. T. J. Sokol, Spolek paní a dívek Karolina Světlá 

pro Vlašim a okolí, Spolek divadelních ochotníků, Spolek Beseda, Čtenářský spolek či Spolek 

pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi pravidelně odebírala periodika, jež vycházela 

v Praze. Uveďme časopis Lumír, Světozor, Květy, Ženské listy, Literární listy, Paleček a 

Zlatá Praha, které odebíral čtenářský spolek dále Archeologické a místopisné památky, které 

si předplatil Musejní sbor, nebo časopis Česká Thálie, kde se inspirovali členové 

ochotnického divadla. 

Spolkoví představitelé z těchto materiálů přebírali zkušenosti a čerpali inspiraci pro 

další činnost. Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi začal na základě 

periodika Krása našeho domova rozmísťovat a obnovovat ptačí budky ve městě Vlašim a 

okolí. Jiným příkladem ovlivňování regionu odebíraným tiskem zemského charakteru může 

být vznik Občanské záložny (obr. č. 29.) založené ve Vlašimi v roce 1858.386 

Spolková činnost, jež se na Vlašimsku rozvíjela od druhé poloviny 19. století, byla 

ovlivňována soudobým tiskem zemského charakteru. Jím se do regionu dostávaly myšlenky a 

ideje formující český národ ve druhé polovině 19. století. 

Dalším společným prvkem charakterizujícím vnitřní život spolků bylo více či méně 

pravidelné pořádání přednášek, besed a odborných diskusí pro vlastní členstvo. 

Přednášejícími byli většinou samotní členové, tj. ve většině případů učitelé, kulturní a političtí 

.w, Prameny a literatura zabývající se vznikem Občanské záložny ve Vlašimi výše. 
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činitelé, hospodářští pracovníci. Přednášky se týkaly všech oblastí, které zajímaly, či mohly 

zajímat posluchače. Setkáváme se především s přednáškami hospodářskými, politickými i 

kulturními, ovšem v různé míře a důrazu, podle toho čemu spolek přikládal v tom kterém 

období větší význam. Pramennou základnou při sledování tohoto typického aspektu vnitřního 

života spolků jsou pamětní knihy a protokoly ze schůzí, kde nacházíme bližší informace o 

v h v d ,vk / h 387 tec to pre nas ac . o 

Konečně zmiňme vliv socioprofesního prvku na vnitřní život spolků. Na spolkovém 

životě Vlašimska se ve druhé polovině 19. století podílela převážně vysokoškolsky vzdělaná 

elita388
, kterou představovali právníci, lékaři, architekti a faráři. Mezi vlašimskou honoraci 

jednoznačně patřil advokát JUDr. Josef Balík, chirurg a magistr porodnictví MUDr. Bedřich 

Hellmuth a jeho bratr MUDr. Karel Hellmuth, který působil do roku 1873, než se trvale usadil 

ve Vlašimi, na lékařské fakultě v Praze. Dále i páter Antonín Norbert Vlasák, jenž se 

intenzivně zabýval historií regionu či jeho kolega páter Augustin Kaplický, jenž publikoval 

své básně v časopisech Svatobor, Šumavan či v brněnském Obzoru. Nelze opomenout ani 

architekta Saturnina Hellera, autora plánů vlašimské záložny a školy, či jeho kolegu Kamila 

Roškota (obr. č. 30.), který je tvůrcem plánů vlašimské sokolovny, divadla v Ústí nad Orlicí 

apod. 389 

Převážná většina těchto osobností veřejného společenského života získala své 

vysokoškolské vzdělání na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze či pražské polytechnice. 

Během studijních let na ně bezesporu zapůsobil aktivní společenský život a ruch města Prahy. 

Poté, co se většina z nich vrátila zpět do rodného města, se zcela přirozeně snažila vžité 

společenské zkušenosti přenést do zdejších podmínek. Příkladem uvědomělého působení ve 

.lX7 Viz jednotlivé kapitoly věnující se konkrétním spolkům. 

JXX J. ŠTAIF. c. do. Praha 2005 . 

.lXY FR. AUG. SLAVÍK. c. d .. s. 359, 361, 362-363, 365-366. 
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prospěch rodného kraje může být založení spolku Blaník v šedesátých letech 19. století jako 

studentského spolku vysokoškoláků (viz výše).390 

Byli to právě vysokoškolsky vzdělaní lidé, jež přišli s myšlenkami na založení spolků 

na Vlašimsku, které měly v různých směrech pozvednout poněkud strnulé a uzavřené 

prostředí, jímž bezesporu oblast Vlašimska byla. A tak zcela přirozeně tyto spolky vedli a 

zastávali v nich nejvyšší funkce. Pro příklad uveďme, že předsedou čtenářského spolku byl 

páter Josef Kolros, předsedou Krejcarového spolku byl páter Stanislav Rýgl, funkci předsedy 

spolku Beseda vykonával MUDr. Karel Hellmuth a JUDr. Václav Pittermann (obr. č. 32.) 

předsedal spolku T. J. Sokol apod. 

Forma spolkového života se stala ve druhé polovině 19. století součástí společenského 

života a otázkou cti. Převážná většina osob působila v jednom, nanejvýš ve dvou spolcích, ale 

našli se zde jedinci, kteří vyvíjeli činnost hned v několika spolcích najednou. Jmenujme např. 

Jana Vondráčka, jenž působil zároveň ve Čtenářském spolku, v Musejním sboru, v Pěveckém 

sdružení Blaník a ve spolku divadelních ochotníků. Dále i Františka Neubauera, který se 

angažoval ve spolku dobrovolných hasičů, v Krejcarovém spolku Lidumil, v Pěveckém 

sdružení Blaník a ve Čtenářském spolku nebo Antonína Chalupu, jenž byl členem Musejního 

sboru, učitelské jednoty Budeč, krejcarového spolku Lidumil i tělovýchovné jednoty Sokol. I 

spousta dalších vlašimských rodáků se realizovala v několika spolcích najednou, mj. Vilém 

Rychlík, František Půlpán, Karel Hellmuth, Václav Pitermann, Karel Roštík, Bedřich 

Vošahlík, Jan Neubauer, Antonín Šavrda, Karel Navarra, Stanislav Rýgl, Rudolf Macháček, 

Karel Muzika. 391 

390 Pro připomenutí zmiňme, že jeho členové František Augustin Slavík, Servác Heller (obr. č. 31.), Jan Balík či Josef Staněk, 
pozdější hlavní aktéři společenského a spolkového života na Vlašimsku. O působení a kulturních aktivitách spolku Blaník viz 
kapitola 2.1. 

391 Podrobnější informace o jednotlivcích působících v konkrétních spolcích viz kapitola 2.2 a 2.3. 
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Zajímavá je rovněž otázka účasti žen na spolkovém životě. Podle spolkového zákona 

z roku 1867 měly ženy zakázáno angažovat se v politických spolcích, do ostatních měly 

povolen přístup pouze formální, tj. mohly být přizvány ke spolkovým zábavám. Jediná oblast, 

kde mohly ženy samostatně působit, byla dobročinnost. Čistě ženským spolkem se stal spolek 

Paní a dívek Karoliny Světlé. Nicméně kulturní scéna na Vlašimsku se bez ženského prvku 

zdaleka neobešla. Ženy vystupovaly v divadle, spoluúčinkovaly na koncertech, pomáhaly 

organizovat výstavy, bylo-li třeba obstarávaly mužům kroje apod. V rámci Pěveckého 

sdružení Blaník se v roce 1871 utvořila ženská skupina. Dalším příkladem může být ženské 

křídlo ve spolku T. J. Sokol, které vzniklo v roce 1899.392 

Naopak pokud bychom hovořili o vnějším životě jednotlivých spolků, je třeba 

konstatovat, že spolek nebyl uzavřená kulturní jednotka žijící si vlastním životem. Každý ze 

sledovaných spolků předně komunikoval se svým okolím. Prostřednictvím této komunikace 

ovlivňovat život obce, města či regionu, ve kterém působil. Účelem komunikace byla 

především tvorba a rozvoj českého národního vědomí. 

Ze stanov každého spolku je patrné, že oprávněně zastupovat spolek navenek mohl 

výbor. Byly jimi obvykle výbory navrhované a volené povětšinou na každoroční valné 

hromadě, jež se scházela obvykle na počátku každého roku. V čele každého výboru pak 

zpravidla stál starosta či předseda spolku, jenž byl volený nadpoloviční většinou hlasů členů 

valné hromady. Post předsedy doplňoval zástupce či náměstek, který jej v případě 

nepřítomnosti na každé schůzi výboru či při jednání s orgány města, resp. obecní 

samosprávou či jinými institucemi, mohl zastupovat. Z výboru byli pak v některých případech 

voleni jeho nadpoloviční většinou další případní funkcionáři jako účetní, knihovník, 

zapisovatel apod. Ti se zabývali především dílčími záležitostmi spolku.393 

m o založení ženských skupin, jejich složení a počinech uvnitř jednotlivých spolků viz kapitola 2.2. 

m Blíže jednotlivé kapitoly zabývající se konkrétními spolky. 
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S reprezentací spolků souvisel i další charakteristický rys, tj. vnější aktivita zaměřená 

na prezentování stanovisek, postojů a názorů daného spolku, jakož i upoutání pozornosti 

široké veřejnosti ke spolku samému ve snaze získat nové členy, příznivce a případně donátory 

k posílení a utužení dosavadního postavení. Při sledování vnější komunikace je samozřejmé, 

že spolek, který byl obklopen českým či alespoň většinově českým prostředím, což se 

jednoznačně týkalo spolků druhé poloviny 19. století na Vlašimsku, nebyl vystaven silnému 

vnějšímu tlaku a opozici, kterému byl vystaven spolek, jež působil v prostředí se silnou 

německou menšinou či dokonce většinou. 

Pole vnějšího působení lze spatřovat i v aktivitách a formě komunikace s okolím, 

formě realizace a reprezentace spolků samých, a ve všech zásadních podobách a tváří 

vnějšího spolkového života. Mezi základní formy a aktivity při tvorbě a posilování vnějšího 

života a sebereprezentace spolků patří sebevymezení spolku vnějšími atributy (prapory, kroje 

atd.), dále i podpůrná činnost, pomoc a spolupráce s jinými spolky, tvorba a rozvoj 

společenského života (plesy, zábavy, šibřinky, koncerty apod.) či aktivistické festivity a 

slavnosti zaměřené obranně?94 

Pořádání zábav pro širokou veřejnost byla jedna z mnoha činností, kterými spolky 

obohacovaly kulturní život místní entity. Jejich cílem bylo nejen poskytnout zábavu, ale 

především zaujmout a prezentovat názory a postoje toho kterého spolku. Šlo tak o 

reprezentaci samotného sdružení, o upoutání pozornosti k jeho činnosti a získání nových 

příznivců či dokonce členů. 

Rozmanitost těchto zábav spočívala v rozmanitosti a odlišnosti spolků, které je 

pořádaly. Lokální, masově zaměřené spolky pořádaly spíše drobné, ne tak reprezentativní 

slavnosti, orientovaly se spíše na udržování a podporování dosavadních lidových folklórních 

J94 o pořádání plesů, zábav, výstav, šibřinek viz kapitola 2.2 a 2.3. 
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zvyklostí, které přetransformovávaly v lidové veselice svého druhu. Oproti tomu honorační, 

reprezentativní sdružení se orientovaly na pořádání reprezentativních slavností typu plesy, 

koncerty, šibřinky či silvestry, kterých se účastnila česká elita regionu Vlašimska?95 

Rozdíl mezi honoračními a masovými spolky v tomto ohledu spočíval jednak v šíři 

finančního zázemí, které spolky na tyto aktivity mohly uvolnit, a jednak v úkolu, který si ten 

který spolek před pořádáním podobné akce stanovil. Pokud se spolku jednalo především o 

prezentaci spolku vůči svému nejbližšímu okolí a získání jeho podpory, spoléhal se většinou 

na drobné, místně orientované slavnosti, resp. zábavy. Pokud však spolek zastupoval a bral na 

sebe úlohu zastoupení místních honoračních elit, tj. kulturních, profesních i politických, pak 

spolek a názory jím zastávané prezentoval pomocí okázalých slavností. 

Spolkový prvek s sebou přinášel komunikaci mezi samotnými spolky, dále mezi 

spolky a obecní samosprávou a v neposlední řadě i spolupráci a podporu meZI spolky a 

jednotlivými občany města a jeho nejbližšího okolí. Ve druhé polovině 19. století vedle sebe 

působily spolky a město, které poskytovalo spolkové činnosti dostatečný prostor pro vlastní 

seberealizaci. 

Evidentní spolupráce mezi vlašimskými spolky a organizacemi na jedné straně a 

městem na straně druhé proběhla v souvislosti se zřízením první vlašimské mateřské školky. 

Spolek paní a dívek Karolina Světlá od svého založení396 uvažoval o zřízení městské 

opatrovny, tj. mateřské školky pro malé děti, aby tak místní ženy mohly pracovat aniž by 

měly obavy o své potomky. Za zmiňovaným účelem podnikaly různé společenské akce a 

m Blíže kapitoly popisující aktivity jednotlivých spolků. 

3% Spolek paní a dívek Karolina Světlá byl založen v roce 1899. 
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přednášky, aby přesvědčily město a jeho obyvatele o potřebě školky, a tak získaly dostatečné 

f · Y / Y dk 197 mancm prostre y: 

Spolky se stal y od druhé poloviny 19. století i řešitelem sociální situace na Vlašimsku. 

Za přispění obyvatel města Vlašim vznikl v roce 1881 Krejcarový spolek Lidumil398, jehož 

hlavní činností byla dobročinnost, tj. charitativní činnost spočívající v získávání finančních 

prostředků pro nákup školních potřeb, dále obstarávaly a zajišťovaly teplou stravu v podobě 

polévky pro sociálně nejslabší žáky.399 Na charitativní činnosti se podílel i Spolek paní a 

dívek Karolina Světlá.4oO 

o kulturní obohacení regionu Vlašimska se podílel vedle Čtenářského spolku, jenž 

nabízel obyvatelům města a okolí aktuální literaturu a periodický tisk, pořádal rozličné 

odborné přednášky o historii regionu, i Spolek divadelních ochotníků. Obyvatelé byli 

prostřednictvím divadelních představení seznamováni s obsahem děl českých spisovatelů. 

V období dvaceti osmi let nastudoval a uskutečnil ochotnický spolek kolem 65 představení, 

mezi nimiž nechyběly veselohry, komedie, frašky, dramata aj. Režiséři vlašimskému publiku 

představili díla Ladislava Stroupežnického, Josefa Štolby, Josefa Kajetána Tyla, Aloise 

Jiráska apod. 

m Při slavnostním otevření mateřské školky konané v roce 1902, slíbil pravidelný roční příspěvek kníže Karel Auersperk, 
město Vlašim, Tělovýchovná jednota Sokol, továrna na výrobu obuvi D. H. Pollaka a Dr. Alois Balík. Spolek paní a dívek 
Karolina Světlá sice převzal hlavní správu nad provozem školky, ale za výrazné finanční spolupráce jednotlivců, spolků a 
města Vlašim. Další příklad poukazující na vzájemnou spolupráci spolků a města se uskutečnil v roce 1911, kdy Okrašlovací 
spolek zahájil za spolupráce města jednání s neoblomným občanem města Vojtěchem Toulou o částečné zpřístupnění jeho 
louky k budoucímu městskému koupališti. SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Okrašlovací spolek Vlašim, Zápisník 
Okrašlovacího spolku ve Vlašimi z let 1889-1948, kart. I, zápis z výborové schůze konané dne 28. března 1912; Hlasy od 
Blaníka 16,1901, Č. 14., s. 5; Hlasy od Blaníka 16, 1901, č. 28., s. 4. 

m O vzniku a účelu spolku Lidumil viz FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 359, 377. Ostatní prameny a literatura zabývající se 
Krejcarovým spolkem Lidumil viz kapitola 2.2. 

399 Tamtéž . 

.lm) Jeho členky pravidelně během zimy obdarovávaly chudé děti teplým oblečením a obuví, v roce 1900 zakoupily 140,5 q 
uhlí pro 86 obyvatel města, koncem každého roku pořádaly Mikulášské zábavy, z jejichž výtěžku opatřovaly dárky a školní 
potřeby pro sociálně slabé děti apod. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek paní a dívek Karoliny Světlé ve 
Vlašimi, kart. I. 
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Naopak kulturní snahy spolků probudit ve svých spoluobčanech zájem o historii 

rodného kraje lze demonstrovat na následujících příkladech. Spolek Beseda po vzoru 

Čtenářského spolku mj. půjčoval místním obyvatelům knihy a periodika, uskutečnil několik 

přednášek o historii regionu, ale především uspořádal pro obyvatele Vlašimska v září roku 

1890 v prostorách hostince Na Knížecí výstavu 446 artefaktů dokládajících vývoj regionu.401 

o čtyři roky později, tj. v září roku 1894 se v tomtéž hostinci uskutečnila ve městě Vlašim 

další výstava vztahující se k historii Vlašimska. 

Jedním z nejaktivnějších spolků kromě čtenářského, Okrašlovacího spolku, Spolku 

paní a dívek Karolina Světlá a Spolku divadelních ochotníků byl na Vlašimsku bezesporu 

Sokol.402 Tělovýchovná jednota Sokol, se po překonání prvotního ne zcela aktivního 

spolkového života, stala jedním z nejvýznamnějších spolků Vlašimska.403 Z její iniciativy se 

začalo ve Vlašimi s výstavbou sokolovny, byla pořádána pravidelná cvičení a vycházky do 

blízkého okolí apod.404 

Zmiňme i Okrašlovací spolek, i když se přímo nepodílel ani na charitativní, am na 

kulturní činnosti spojené s regIOnem Vlašimska. Přesto z jeho činnosti vzešly nejvíce 

viditelné změny spočívající v úpravě městského prostředí, tj. začalo se s udržováním 

historických památek, s rozsáhlou a kvalitně provedenou přeměnou prašných silnic a ulic na 

dlážděné a rovněž byl spolek i iniciátorem pro ochranu místní fauny i flóry.405 

Z výše uvedené spolkové činnosti vyplývá, že se každý spolek snažil v rámci svých 

možností podporovat a spolupracovat i se svým, přátelsky naladěným okolím za účelem 

sjednocení a utužení spolkového fenoménu. Specifickou formou tomuto účelu napomáhalo i 

40! SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, Katalog výstavy (1890), i. Č. 10., kart. 1. 

402 SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond T. 1. Sokol ve Vlašimi, kart. 1. 

403 Sokolská jednota i v současné době pořádá přednášky, šibřinky, plesy, závody, a tak nadále představuje základní článek 
kulturního dědictví spolkové činnosti na Vlašimsku. 

404 Bližší činnost spolku popsána v kapitole 2.2. 

405 Prameny a literatura popisující činnost Okrašlovacího spolku viz kapitola 2.2. 
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vytváření bohatého kulturního a společenského života pro veřejnost pomocí různých, 

každoročně pořádaných folklórních slavností, zábava plesů. 

Zdánlivě idylický obraz výše nastíněného spolkového života, ať již vnitřního či 

vnějšího, dále i vzájemné spolupráce mezi obecní samosprávou a spolky či spolupráce mezi 

samotnými spolky, narušovaly menší i větší konflikty, spory a "žabomyší války" uvnitř těchto 

sdružení, i když se snažily navenek působit jednotně a spořádaně. Již první pohled do 

soudobých dokumentů týkajících se samotných spolků (viz předchozí kapitoly) prozradí, co 

se mnohdy na veřejnosti skrývalo, tj. nejednotnost, rozbroje a drobné konflikty, které se ve 

spolcích řešily a jimiž se spolky byly nuceny zabývat. Často se jednalo o záležitosti 

krátkodobé a malicherné, někdy se i však setkáváme s konflikty ohrožujícími samou podstatu 

daného spolku a jeho existenci. Skutečnost o rozbrojích mezi jednotlivými spolky souvisí 

s níže uvedeným, tj. většinou s rozdílným politickým smýšlením jednotlivých členů ve spolku 

či s vůdčím postavením těchto jednotlivců. 

Zásadní stránkou spojenou se spolkovou činností na Vlašimsku ve sledované době je 

otázka vlastní politizace či nepolitizace těchto převážně kulturních, nepoliticky vymezených 

dobrovolných spolků regionu. Onu nepolitičnost si ostatně spolky přímo vetkly do svých 

stanov. V nich se dokonce nachází přesná formulace o nepolitizaci ve znění "vyjma věcí 

politických, vyjma přednášky politické".406 Přesto však již od začátku jejich činnosti bylo 

jasné, že "politikum" každého spolku spočívá alespoň v obraně a rozvoji národních zájmů 

proti tlaku vnější, německé společnosti. 

Obecně můžeme konstatovat, že od samého začátku života každého spolku se k 

"politickému" vymezení začaly přidávat i další aspekty spočívající v příklonu k té či oné 

40ó Blíže stanovy jednotlivých spolků. 
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politické strategii, hnutí a straně štěpícího a rozdělujícího, jak město Vlašim a jeho okolí, tak i 

český politický život. 

Příklon k té či oné straně a rozdíl v intenzitě tohoto příklonu spočíval 

v socioprofesním složení spolků a též podstatnou roli v této otázce hrála doba jejich založení. 

Na počátku šedesátých let 19. století, kdy na Vlašimsku působily vedle sebe, Čtenářský 

spolek pro Vlašim a okolí, Pěvecké sdružení Blaník a Spolek divadelních ochotníků v 

Domašíně407 , měla výsadní a dominantní postavení v českém politickém životě Národní 

strana. Od sedmdesátých let 19. století pak započalo štěpení této strany, osamostatnilo se 

mladočeské hnutí v samostatnou Národní stranou svobodomyslnou a vznikla celorakouská 

sociálně demokratická strana. 

V osmdesátých letech, kdy vznikla většina zkoumaných spolků, tj. především 

hasičské jednotky pak dochází, na základě zájmových i ideových rozdílů v obou jmenovaných 

stranách, jakož i vznikem nových politických směrů, k zakládání řady nových politických 

stran. Jednou z nich bylo i hnutí dělníků, pozdější strana sociálně demokratická vzniknuvší ve 

Vlašimi v roce 1904, jejímiž zakládajícími členy se staly členové vzdělávacího spolku 

Komenský. 

Pro ilustraci znovu zmiňme významnou roli vlašimských hostinců na pozadí spolkové 

a veřejně politické činnosti. Pro spolkovou činnost druhé poloviny 19. století představoval 

důležitou roli vlašimský hostinec Na Knížecí nazývaný též U Kozla.408 Jednalo se o 

dvoupatrovou budovu, jejíž prostory sloužily spolkům pro rozličné aktivity. V sále prvního 

patra se často pořádaly přednášky Čtenářského spolku, koncerty Zpěváckého spolku, 

divadelní představení ochotníků, bály a výstavy. 

407 Blíže kapitoly o jednotlivých spolcích. 

411S Dnes hostinec Blaník. Blíže J. MOUDRÝ, J. SVOBODA, c. d., s. 76-77, 88; 1. POUZAR, c. d., s. 75, 85. Úloha hostinců 
viz K. ALTMAN, Podíl působení hostinnl na rozvoji české národní společnosti v Brně od poloviny 19. století, in: Český lid 
81, 1994, s. 295 - 304. 
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Právě v tomto hostinci se utvořilo ve druhé polovině 19. století tzv. úřednické kasino, 

kde se scházela uzavřená společnost zdejších úředníků.409 Pravidelnými návštěvníky 

vlašimského kasina byli Antonín Doležal, Tomáš Cirman, Vojtěch Suk, Antonín Šavrda či 

Bedřich Vošahlík, tj. pánové, kteří byli představitelé jak spolkového, tak i veřejně politického 

života. 

Jeden z nejvýznamnějších členů kasina, resp. jeden z jeho pravidelných návštěvníků, 

byl JUDr. František Augustin Brauner (1810-1880). JUDr. Brauner je mj. spojen s městem 

Vlašimí i tím, že do roku 1845 byl hlavním správcem auersperkského panství.41O 

Pravděpodobně na základě zkušeností nabytých při správě zdejšího knížecího panství usiloval 

1848 v' b 'h . ,411 
V roce o zrusem ro otmc povmnostI. 

S určitostí můžeme tvrdit, že se návštěvy v městském úřednickém kasinu neobešly bez 

politických diskusí. Zajisté byl František Brauner považován za jedinečného 

zprostředkovatele pražského politického ovzduší, které přenášel mezi své kolegy z Vlašimi. 

Právě v šedesátých letech 19. století, tedy v době působení vlašimského kasina, se 

v habsburské monarchii postupně začaly znovu obnovovat parlamentní instituce. Po desetileté 

přestávce zahájila opět svou činnost i česká Národní strana. Strana se znovu ujala hájení 

politických zájmů českého národa.Význačným členem právě této strany byl jmenovaný JUDr. 

František Brauner, který se spolu s hlavními politickými aktéry Národní strany Františkem 

Palackým a Františkem Ladislavem Riegrem stal spoluautorem zásadních programových 

·HlY O vzniku kasin viz J. NOVOTNÝ, Kasino a pražské německé elity do první světové války, in: Národnostní menšiny a 
cizinci ve městech. Documenta Pragensia XIX., Praha 2001, s. 135-146. 

4111 J POUZAR, c. d., s. 90-91. 

411 JUDr. František Augustin Brauner, státní a vrchnostenský úředník, od roku 1849 advokát v Praze, poslanec ústavodárného 
sněmu v letech 1848-1849, poslanec českého sněmu a říšské rady v letech 1861-1880) byl hlavním aktérem zrušení robotních 
povinností. Braunerův návrh "O robotě a vykoupení z ní", který ve 12 bodech shrnoval základní státoprávní, národnostní a 
sociálně-politické požadavky, vyvolal bouřlivé diskuse. Dne 19. března 1848 přinesly Pražské noviny obsah petice populárně 
ztvárněné Karlem Havlíčkem (1821-1856). Události nakonec vedly ke zrušení roboty, k němuž došlo 7. září 1848. Blíže O. 
URBAN, c. d., s. 25, 31; FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 312. 
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dokumentů z šedesátých let 19. století.412 Do jisté míry se dá spekulovat o tom, že některé 

prvky z volebních prohlášení se mohly stát inspirací pro zdejší politické proudy. 

Dalším významným návštěvníkem kasina byl skladatel Bedřich Smetana (1824-1884), 

rodák z Růžkových Lhotic, jenž se znal s Františkem Braunerem z Litomyšle, a kterého vždy 

lákaly a přitahovaly besedy či různé společenské hovory.413 Pro Bedřicha Smetanu se staly 

diskuse inspirací. Jejich odkazy lze spatřit v některých jeho dílech, např. v opeře Tajemství. 

V městském kasinu se setkávali představitelé kulturního, společenského i politického 

života. Kasino bylo místem, kde docházelo k propojení kultury na jedné straně, kterou na 

Vlašimsku ve druhé polovině 19. století představovaly jednoznačně spolky, a politiky na 

straně druhé. 

Výše nastíněné umožňuje rámcově demonstrovat prvotní spolkové kroky vedoucí 

k politizaci spolkové činnosti ve městě a jeho okolí. O počátcích formování politických 

seskupení na Vlašimsku od čtyřicátých let 19. století podávají písemné zprávy vlašimští 

rodáci, tj. František Augustin Slavík414 či Josef Němeček.415 O občasném nesouladu 

maloměstské obecní a knížecí strany vypovídá i roztržka z roku 1872, kdy knížecí strana za 

spolupráce dosavadního protektora Občanské záložny kníže Karla Auersperka založila ke dni 

m Do vlašimského kasina se tak mohly dostat bezprostřední informace o zrodu "Protestu 81 národních poslanců na českém 
zemském sněmu", o "Ohrazení českých říšských poslanců", o "Pamětním spise českých poslanců císaři". Není pochyb o 
tom, že v tamní společnosti bylo probíráno i " Volební prohlášení Národní strany v Čechách ". V prohlášení je zmíněno, jaké 
kandidáty mají voliči upřednostňovat: " ... ProtoŽ volte především muže poctivé, kteří přesvědčení své za žádnou cenu 
neprodají; volte muže statečné, kteří mínění své bez ohledu na milost a nemilost panskou zastávati budou; volte muže milující 
upřímně vlast a národ svůj ... ; volte muže znající historii ... ; ... muŽe svobodomyslné ... ; volte konečně muže vzdělané. "Vlastní 
obsah zmíněných programových dokumentů viz edice P. CIBULKY, Politické programy českých národních stran 1860-
1890, Praha 2000. 

m FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 312, 333, 336-337. 

m Fr. Aug. Slavík ve svém díle popisující soudobé dějiny města Vlašimě roku 1848 hovoří o skutečnostech, že: "Nebylo 
stran; av§ak utvohly se tll hned, když nastal vůbec onen nepříznivý obrat mě§(anská čili národní a knížecí strana jako 
v IIlllohých podobn.Vch městec/I. ledna proti druhé ob čas vystupovala v životě obecním a společenském, usilujíc dostati 
správu obecní a okresní do svých rukou. Blíže FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 340. 

415 Podobně situaci popisuje i Josef Němeček v Pamětním listě Sokola, kde se můžeme dočíst následující: "A jak tomu bývá 
pravidlem, viditelným symbolem těchto bojů byl hostinec Na Knížecí a U Karla IV. Na Knížecí v tak zvaném kasině hojně se 
němčilo. Společnost obou hostinců byla tak výlučná, že navštěvovatel jednoho, nevkročil do druhého a již z pouhé návštěvy 
Jednoho neb druhého soudilo se na přiznání barvy navštěvovatele." Blíže viz Pamětní list Sokola, s. 10. O těchto úvahách 
v globálním měřítku viz 1. MALÍŘ, Od spolků k moderním politickým stranám. vývoj politických stran na Moravě v letech 
1848-1914, Brno 1996. 
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13. července 1872 , , S V' I 416 mlstm ponte nu. K dalšímu rozbroji mezI ještě neúplně 

diferenciovanými politickými proudy ve městě Vlašim proběhl v roce 1890 i v souvislosti se 

jmenování prof. Fr. Aug. Slavíka čestným členem Čtenářského spolku.417 Nálada mezi 

znepřátelenými tábory se odrazila rovněž v polemice o správnost některých pasáží ve 

Slavíkových Dějinách města Vlašimě, které nakonec straníky měštanské strany seskupené 

kolem starosty MUDr. Morice Schidloffa vedly k vydání Opravy a kritiky IV. oddílu Dějin 

města Vlašimě.418 

V archivních materiálech se ve Státním okresním archivu v Benešově dochoval i 

patnáctistránkový dopis419 purkmistra MUDr. Morice Schidloffa ze dne 19. září 1890 

adresovaný okresnímu hejtmanství v Benešově snad nejlépe demonstrující vztah a soužití 

dvou stran ve městě Vlašim.420 

.J16 Spořitelna sice konkurovala stávající a už prosperující Vlašimské záložně, "ale byla to zdravá konkurence, neboť se stala 
životodárnou studnicí pro politickou stranu hořejší, knížecí, konzervativní, bez níž (tj. spořitelny - H.N.) nemůže politická 
strana jako taková vůbec existovat, tak jako byla záložna pro stranu dolejší, městskou, národní." Záložna působila v prvním 
patře v hostinci Na KnížecÍ. Jejím prvním předsedou byl František Balík, mluvčím Antonín Šavrda a vůdčím duchem obecní 
tajemník Josef Aschenbrecher. Blíže J. MOUDRÝ, J. SVOBODA, c. d., s. 76-77, 104,88. Srov. FR. AUG. SLAVÍK, c. d., s. 
353. Stanovy občanské záložny viz NA, Fond ČM 1856-1883, sign. 30/6/3600, kart. l391. 

.J17 Spor vyvrcholil kvůli knize Dějiny města Vlašimě. Příznivci strany obecní, tj. MUDr. Morice Schidloffa se nehodlali 
podílet na Slavíkově jmenování čestným členem, a tak na popud JUDr. Václava Pittermanna vystoupili z Čtenářského spolku 
a ještě téhož roku založili spolek Besedu. SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Spolek Beseda ve Vlašimi, Kniha zápisů ze 
schllzí a valných hromad (1890-/900), kart. I, jednatelská zpráva za první desetiletí Besedy ve Vlašimi (od 22. února 1890 
do 22. dubna 1900) ze dne 22. března 1900; J. POUZAR, Beseda ve Vlašimi, in: SVPP 15, 1974, s. 259-260. 

m V přepracovaných pasážích se projevila snaha odvést pozornost od palčivých problémů městské správy a od peněžních 
machinací, jimiž se starosta obohacoval na úkor města. Odpovědí na útoky byly Doklady k dějinám města Vlašimě, v nichž 
byla na základě publikovaných pramenů odhalena skutečná úloha MUDr. Morice Schidloffa v městské správě. 

m SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašimi, Volba obecního zastupitelstva a obecních orgánů (1850-/870), 
i. Č. 727., kart. Č. 33 . 

.J20 "Jak slavnému c. k. okresnímu hejtmanství ze zkušenosti dobře známo jest, jsou ve Vlašimi dvě strany a sice jedna tak 
zvaná městská, druhá tak zvaná knížecí. Strana knížecí sestává z úředníků velkostatku Vlašimského, z některých obchodníků a 
I'emeslníků, kteří své zboří neb v:vrobky správě velkostatku dodávají a konečně z lidu dělného, který svou obživou na statku 
zál'isl);m jest. Strana městská sestává po nejvíce ze středního stavu měšťanského a z lidu na velkostatku Vlašimském 
nezávislého. O straně knížecí lze říci, že jest zámožnější strany městské a že jí jsou k disposici hmotné prostředky v poměru 
daleko rozsáhlejším než straně městské. Právě tedy proto, že se zde nalézají strany dvě, nebylo nikdy o třenice nouze, však jak 
nás skutečnost má, nevyvolávala třenice ty nikdy strana městská, která vždy nalézala se v sebeobraně, nýbrž strana knížecí . .. 
V dopise dále purkmistr detailně dokládá časté případy "třenic" mezi stranami: "Když se obecní zastupitelstvo usneslo, aby 
byla ve Vlašimi zřízena měšťanská škola, tu strana knížecí proti usnesení tomu agitovala, tvrdíc lživě mezi lidem, jaké 
ohromné břemeno tím na sebe obec bere, hlavně se stavbou nové školní budovy, ačkoliv dobře věděla a věděti mohla, že tomu 
tak není, poněvadž jak známo na stavební náklad školy poplatnictvo zdejší ani krejcarem nepřispělo, nýbrž náklad ten 
obětavostí zdejší občanské záložny uhražen byl. .. Jiný příklad hovoří o ničení stromků ve Vlašimi: "Před drahným časem 
bylo zdejší obecenstvo rozhořčeno nad tím, že nemohl býti vypátrán pachatel, který stromky v obecních stromořadích lámal. 
Teprve po delším čase byl pachatel postižen a shledalo se, že to byl jakýs knížecí zřízenec, tuším hajný. " Purkmistr svá slova 
uzavírá následovně: "Z těchto několika obrázků patrno, že již odedávna strana knížecí snažila se, aby straně městské dle 
možností život Zllpčila ... VÝslovně zde musím poukázati, že v každé záležitosti předbíhá správa velkostatku a správa knížecí 
rozhodnutí úřadzl, zaváděje v městě živnou agitaci a sbírání podpisů na petice a stížnosti, aby tak spzlsobem co 
nejkřiklavějším na rozhodnutí vliv měla. Poněvadž ale páni pohlaváři nechtí pouze sami agitovat a lidi štvát, tu třeba, aby 
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Ze soudobých písemných pramenů se zároveň dozvídáme i prvotní informace o 

konkrétních sympatiích veřejných činitelů soudního okresu Vlašim k tomu či onomu 

politickému proudu - straně. V celém sledovaném období je možné vidět hlavně diferenciaci 

dvou politických stran. Jednu z nich tvořily přívrženci a stoupenci "strany Františka 

Ladislava Riegra", tj. strany staročeské, mezi které patřili stavitel František Neubauer, jeho 

synovec Jan Neubauer, MUDr. Karel Hellmuth, JUDr. Václav PiUermann, František Bejček, 

Antonín Paik, Antonín Doležal, Ferdinand Skřivánek či Jan Vondráček. Opozici této straně 

tvořili příznivci strany mladočeské, jejíž vůdčí osobností byl ve Vlašimi MUDr. Moric 

Schidloff, radní Antonín Šavrda, profesor Jan Barda či advokát Emil Novák. 

Budeme-li věnovat pozornost poměrně jasně diferenciovanému postoji vlašimských 

hostinců ve vztahu ke vznikajícím politickým stranám a jejich návštěvníkům, tak dojdeme i 

poNdi/i sobě stvúry. které by v každém pNpadu jim pomocný byly a agitaci a štvaní až do nezákonnosti provedly. Takových 
najmlttvch agitátorzl je zde celá řada a to jsou: Antonín Paik písař v notářské kanceláři, Josef Jánský obuvnický pomocník, 
Ferdinand Skřivánek zednický pomocník, Antonín Pn/cha, stávkář, bratři Láskošové, hodinář a syn panského šafáře, Josef 
Havlík panskv truhlář aul. aul." Většině zmíněným agitátorům byl za tyto akce přislíben jistý prospěch. Antonínu Paikovi 
bylo za vydatnou agitaci pro knížeCÍ stranu slíbeno, že pokud strana vyhraje v obecních volbách, "že jej udělá při obecním 
úřadu kancelistou. " O Josefu Jánském se dozvídáme: "Josef Jánský obuvnický pomocník, který mimochodem řečeno jest mi 
díky zavázán, že jsem jej po dvakrát ze smrtelné nemoci vyléčil, byl proti mně a městské straně poštván hned při posledních 
\'olbách do honebního výboru, kdy mu slíbeno bylo, že se stane knížecím hajným. " Ferdinand Skřivánek se měl stát městským 
hlídačem. "Ostatní zmínění agitátoři dostávají od knížecí strany buď odměny peněžité, nebo dříví anebo stálou práci. " 
KnížeCÍ strana podle zmínky v dopise dokonce vedla agitaci za sesazení starosty Schidloffa z funkce: "Jak slavnému c. k. 
okr. hejtmanství známo učinil již slavnv okresní výbor zdejší jednou návrh k veleslavnému c. k. místodržitelství, na mé 
sesazení. Návrh tento setkal se jak známo s úplným fiaskem, neboť veleslavné c. k. místodržitelství shledalo, že příčiny udané 
jsou úplně bezdúvodné." DalŠÍ příklady zášti strany knížeCÍ proti purkmistrovi Schidloffovi jsou v dopise zmíněny 
následovně: "Že moje vvvody, že ustavičné štvaní knížecí strany proti mé osobě a proti celé městské straně nemúže zústat bez 
demoralizujícího účinku o tom pádný dt/kaz podán byl v noci ze 7. na 8. záN t.r. (tj. rok 1890 - H.N.). Dne 7. t. r. slaveno 
bylo totiž ve Vlašimi posvícení, při kteréž příležitosti pozval jsem si některé pány k obědu. Stolovali jsme v tak zvaném salonu 
(tj. zmíněný salon se nacházel v prvním patře domu občanské záložny necelých 20 m od vrchnostenského zámku a parku -
H.N.) až pozdě do noci. NěkteN páni odešli as kolem 9 hodiny večer, kdežto pánové Jan Barda c. k. gymnaziální profesor a 
JUDr. Emil Novák advokátní koncipient zústali společně s mou rodinou ještě déle za stolem seděti ... Bylo as ~ na 11 hod. 
I' noci když náhle kdos zvenčí s velikou prudkostí vrhl kamen ze štěrkových hromádek do zmíněného mého salonu a kamen ten 
bvl s takovou prudkostí hozen, že proraziv tabule v dvojitém oknu fičel kolem hlavy vychovatelky mých dětí slečny ldy 
Vranvch, které jakás tNska bezpochyby z vyraženého skla nepatrně obličej pohmoždila." Útočník po chvíli vhodil do 
místnosti ještě dva kameny, které sice nikoho nezranily, ale umocnily chaos, paniku a strach uvnitř budovy. MUDr. Moric 
Schidloťť jako další důkaz zášti proti působení své osoby v čele města na postu starosty uvádí konkrétně rivalitu lékařského 
kolegy MUDr. Karla Hellmutha o němž píše: "Známé jsou jeho agitace, které proti mé osobě vedl, že jsem se já a nikoliv on 
sta/lékařem okresní pokladny a podati důkazy o jeho sebelásce, žistnosti a jednání. Také místo městského zdravotního lékaře 
nedá mu dobře spáti ... " Dopis je zakončený obecnou děkovnou formulí a předběžným poděkováním za přešetření celé 
záležitosti, aby ve městě Vlašim zavládly "poměry, jaké jednotlivcům i celku ku cti a prospěchu by sloužili." O tom, že 
sváry mezi dvěma stranami neutichaly ani v pozdějších letech, dokládá i v archivních materiálech uložený tištěný volební 
leták strany knížecí z července roku 1893, ve kterém autoři, tj. pánové MUDr. Karel Hellmuth, Stanislav Rýgl a Antonín 
Vopálka lákají občany města Vlašimi k podpoře a volbě svých zástupců. Blíže SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv 
města Vlašimi, Volba obecního zastupitelstva a obecních orgánů (1850-1870), i. č. 727., kart. č. 33; SOA v Praze, SOkA 
Benešov, FOlld Archiv města Vlašimi, Volba obecního zastupitelstva a obecních orgánú (1874-1912), i. č. 724., kart. Č. 34. 
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k jasně vymezenému profilaci spolků k politickým stranám. Přesněji řečeno se dá spekulovat 

o vlivu politického ovzduší v hostincích na spolky, které v tamních prostorách trávily čas. 

Pro připomenutí zmiňme, že v hostinci U Karla IV. se scházeli především příznivci 

strany mladočeské. Naopak hostinec Na Knížecí se stal hlavním působištěm strany staročeské. 

V kapitolách popisujících život jednotlivých spolků (viz výše), vzniklých na Vlašimsku ve 

druhé polovině 19. století je zmíněno, kde měly spolky své "spolkové místnosti", a kde se 

scházely k pravidelným schůzkách. Z toho se dá vyčíst, že spolky jako byly zábavní spolek 

Ratolest', Okrašlovací spolek či spolek ochotnický se scházely v hostinci U Karla IV. 

Můžeme tedy hovořit o tom, že do jisté míry podléhaly vlivu mladočeské strany. Naopak T. J. 

Sokol či spolek Beseda působily v hostinci Na Knížecí. Celou sledovanou dobu ovlivňovaly i 

dva hlavní finanční domy ve městě Vlašim. Každá z politických stran měla svou vlastní. Za 

stranou knížecí stála vlašimská spořitelna mající sídlo v hostinci Na Knížecí a za stranou 

městskou stála městská záložna se sídlem v hostinci U Karla IV. 

Na závěr dodejme, že téměř všechny sledované nepolitické, kulturně orientované 

spolky vlašimského regionu byly vystaveny vlivu politických stran, resp. vlivu jednotlivých 

politických proudů vzniklých ve městě Vlašim a jeho nejbližším okolí, tj. projevovaly se zde 

české, pražské politické vlivy. Rozdíl mezi nimi byl jen v síle a intenzitě ovlivnění, jakož i 

v socioprofesním složení toho kterého spolku, který následně vymezoval sounáležitost k té či 

oné politické straně. 

Na spolkovou činnost rodící se ve druhé polovině 19. století na území soudního okresu 

Vlašim je nutné pohlížet rovněž jako na prvotní novodobé snahy o organizování veřejného 

života v obci a jeho okolí. Jednoznačně se na základě dochovaného archivního materiálu 

prokázalo, že hlavní aktéři spolkového života se prosazovali v politickém životě města, ať již 

máme ve sledované době, tj. druhá polovina 19. století až počátky první republiky na mysli 
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veřejnou obecní samosprávu či později vzniknuvší organizované politické strany. Jako příklad 

uveďme jména hlavních aktérů spolkového života, kteří byli i zároveň hlavními představiteli 

městské samosprávy, tj. František Růžek, František Šavrda, František Balík, Jan Bubník, 

Antonín Vondrák aj.421 Všem těmto jedincům posloužili spolky jako "odrazový můstek" pro 

dalŠÍ kariéru. 

S tímto šly ruku v ruce i osobní zájmy zmíněných jedinců. Poukažme na vlašimského 

stavitele Františka Neubauera (1861-1863, 1870-1883, 1894-1898), který řadu let působil 

jako starosta města Vlašim, a který zajisté dokázal ve svůj prospěch obrátit řadu veřejně 

vyhlášených zakázek. Jistý prospěch z funkce starosty města měl jistě i MUDr. Moric 

Schidloff (1884-1892). Nejenže zastávání veřejné funkce bylo pro lékaře velice atraktivní, ale 

samozřejmě později se léta strávená v čele města pozitivně projevila v návštěvnosti jeho 

ordinace. Rovněž další vlašimský představitel veřejného života a zároveň starosta města Jan 

Němeček (1898-1919) využíval jako majitel hostince U Karla IV. svého vlivu ve prospěch 

fungování hostince. 

Spolky a spolková činnost vyvíjející se na Vlašimsku od druhé poloviny 19. století 

byla výsledkem předchozího společenského soužití všech jedinců regionu. Spolky 

představovaly pro tuto oblast jednoznačně modernizační a integrující prvek, i když se 

v archivních materiálech dochovaly jisté zmínky dokládající rozličné neshody. 

Spolky byly bezpochyby jedním z pozitiv, které přinesla druhá polovina 19. století 

regIonu. Každý ze zde vzniklých spolků ovlivňoval své bezprostřední okolí podle účelu 

.)21 Jména představitelů veřejného života ve Vlašimi viz SOA v Praze, SOkA Benešov, Fond Archiv města Vlašimi, Volba 
obecního zastupitelstva a obecních orgánů (1850-1870), i. Č. 727., kart. Č. 33; Tamtéž, Fond Archiv města Vlašimi, Volba 
obecního zastupitelstva a obecních orgánů (1874-1912), i. Č. 727., kart. Č. 34; Tamtéž, Fond Archiv města Vlašimi, Volby 
okresního zastupitelstva (1865-1912), i. Č. 739., kart. Č. 37. 
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vlastního zaměřenÍ. Spolky se podílely na vzdělávání obyvatelstva regionu, za jejich působení 

se do jisté míry změnila podoba města a okolí, představitelé spolků pořádali nesčetné kulturní 

akce apod. Některým občanům umožnily spolky začít osobní kariéru, jiným pomohly při 

provozování podnikatelské činnosti. 

Spolková problematika na Vlašimsku, jež se v regionu utvářela od druhé poloviny 19. 

století, nám umožňuje poznat, jaké hodnoty měly v soudobé společnosti nejdůležitější místo. 

Z konkrétní činnosti jednotlivých spolků pak můžeme vyčíst mnoho nejen o zájmech občanů 

žijících ve druhé polovině 19. století, ale i o životě celé tehdejší společnosti. 
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ZÁVĚR 

Spolková činnost rozvíjející se od druhé poloviny 19. století byla jedním ze základních 

projevů emancipující se občanské společnosti. Spolčování zasahovalo do všech složek 

společenského života. Na spolkové bázi se lidé scházeli za účely dobročinnými a podpůrnými, 

na základě spolčování se sdružovali průmyslníci, podnikatelé, finančníci apod. Nedílnou 

součást života každého města či obce druhé poloviny 19. století představovaly spolky, a to 

zejména kulturní, vzdělávací, dobročinné, okrašlovací, zábavné, tělovýchovné, hasičské či 

hospodářské spolky. 

Spolky se staly jednoznačně významným společenským fenoménem. Spolek byl 

samostatně fungující organizací, jenž na základě dobrovolného členství sdružoval okruh 

občanů spjatých společnými cíli, zájmy a potřebami. Spolky zasahovaly do vývoje 

společnosti od druhé poloviny 19. století a staly se důležitým činitelem při získávání 

národního vědomí, posilovaly kulturní tradice, podporovaly hospodářství a podnikání 

v českých zemích, byly předchůdci politických stran apod. 

Hlavním cílem rigorózní práce bylo postihnout rozvíjející se spolkovou činnost na 

území zemědělského regionu Vlašimska a přinést doposud chybějící analýzu tohoto 

společenského fenoménu pro období 1848 až 1918. 

Na základě vytyčených požadavků se práce snažila přinést kompletní katalogové 

zpracování spolků na Vlašimsku a základní faktografické údaje o jejich činnosti pro 

stanovené období. Kapitolu "Spolky, modernizační prvek regionu H, která detailně rozebírá 

vnější a vnitřní spolkový život, zabývá se rozborem spolkového soužití, socioprofesním 

složením členstva, zohledňuje kariérní vzestupy jednotlivých spolkových činovníků, lze 

považovat za hlavní vyústění celé práce. Součástí zmíněné kapitoly je i nástin národně-
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politické situace na území vymezeného regIOnu a spolková činnost kloubící se s veřejně

politickým životem města ajeho okolí. 

V rámci rigorózní práce se podařilo přinést především následující zjištění. Aktivní 

společenský život Vlašimska ve sledované době přinášely jednoznačně spolky, přestože se 

soudní okres Vlašim v tomto období projevil jako region, kam se zásadní ohlasy politického, 

veřejného a kulturního dění dostávaly s časovým odstupem. 

Pro oblast Vlašimska znamenaly spolky modernizační a stmelující prvek. Tato 

společenství poskytovala svým členům kromě kulturního vyžití a sebevzdělávání také 

potřebný pocit sounáležitosti s určitou skupinou osob, které pojily společné zájmy a zaujetí 

pro stejnou věc. Spolkový život s sebou přinesl i nevyhnutelné změny v mentalitě těchto 

jedinců. Obyvatelé regionu Vlašimska začali svůj volný čas věnovat rozličným aktivitám, 

které je odvedly v některých případech od osobních problémů a na oplátku jim přinesly pocit 

spokojenosti. 

Přirozeným centrem spolkové činnosti, snadno dostupným pro okolní vesnice, se pro 

oblast Vlašimska, stalo město Vlašim. Na jeho území vzniklo ve sledované době dvanáct 

spolků, mimo hranice města bylo naopak založeno spolků devět a v drtivé většině se jednalo o 

"živořící" sbory dobrovolných hasičů. Spolky žijící na území města Vlašim vedly oproti 

ostatním spolkům velmi aktivní život, což dokládá i dochovaný archivní materiál. Tyto 

spolky, resp. některé spolky založené ve druhé polovině 19. století s určitými přestávkami ve 

své činnosti působí ve městě dodnes. 

Na území Vlašimska ve sledované době vzniklo celkem dvacet jedna spolků. Mezi 

mmI nalezneme zástupce spolku kulturního, okrašlovacího, dobročinného, tělocvičného a 

hasičského. K nejstarším založeným spolkům patří Čtenářský spolek, jenž byl až do 

šedesátých let 19. století jediným působícím spolkem na Vlašimsku. V šedesátých letech 19. 
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století vzniklo Pěvecké sdružení Blaník a Spolek divadelních ochotníků v Domašíně. 

V následujícím desetiletí se řada spolků rozrostla o učitelskou jednotu Budeč, o Sbor 

dobrovolných hasičů Divišova o Sbor dobrovolných hasičů Křivsoudov. 

Osmdesátá léta 19. století představovala na Vlašimsku největší rozvoj spolkové 

činnosti, který se projevil především nárůstem sborů dobrovolných hasičů, jež tvořily 57% 

všech vzniklých spolků na soudním okrese Vlašim. Mezi ně patří hasičské jednoty 

v Domašíně, Načeradci, Trhovém Štěpánově a ve Zdislavicích. Kromě zmíněných jednot 

vznikl v osmdesátých letech 19. století ještě Krejcarový spolek Lidumil a Spolek divadelních 

ochotníků ve Vlašimi. 

Do konce 19. století byl na Vlašimsku založen Musejní sbor a Tělovýchovná jednota 

Sokol. Posledními spolky, které vznikly na území Vlašimska ve sledovaném horizontu 19. 

století, byl Spolek paní a dívek Karolina Světlá ve Vlašimi a Spolek pro okrašlování a 

ochranu domoviny pro Vlašim a okolí. 

V návaznosti na přehled vzniklých spolků na Vlašimsku ve druhé polovině 19. století 

Je třeba upozornit na chronologický posun v jejich vznikání oproti jiným oblastem, resp. 

městu Praze. Ze statistik je možné odvodit, že až šedesátá léta 19. století v souvislosti se 

spolkovým zákonem ze dne 15. listopadu 1867 "O právě spolčovacím", znamenala oproti 

dosavadnímu vývoji boom spolkové činnosti. Během tohoto desetiletí vzniklo v Praze kolem 

dvaceti spolků. Přestože se Vlašimsko nachází necelých padesát kilometrů od města Prahy, 

jež představovalo ve druhé polovině 19. století centrum společenského života v Čechách, 

spolkový život se ve zdejších podmínkách rozvíjel pomaleji. V téže době byly na Vlašimsku 

založeny pouze dva spolky - v roce 1863 Zpěvácký spolek ve Vlašimi a v roce 1867 Spolek 

divadelních ochotníků v Domašíně. Největší rozvoj spolkové činnosti na Vlašimsku proběhl 

až v osmdesátých letech 19. století. 
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Spolkový život přinesl městu a jeho okolí hned několik pozitiv. Obyvatelům nabídl 

možnost aktivně trávit volný čas, umožnil jim se spolupodílet podle zaměření každého 

jednotlivého spolku na formování tváře městského prostředí a jeho nejbližšího okolí. Spolky 

se staly nositeli kulturního dědictví, pro své členy a pro veřejnost pořádaly divadelní 

představení, přednášky, výstavy, plesy, karnevaly či šibřinky. Dokázaly bojovat a spojit síly 

pro uskutečnění dobré myšlenky, tj. založení mateřské školky, zřízení kamenných chodníků 

ve městě, vysazení stromořadí apod. Spolky si vzájemně vypomáhaly při organizování 

dobročinných akcí, při pořádání dobrovolných sbírek apod. To vše za jediným účelem, tj. 

pomoci sociálně slabším či nemohoucím spoluobčanům. Za zmínku stojí nákup uhlí pro starší 

spoluobčany, rozdávání polévky v období zimy, nákup vlny a následné pletení teplého 

oblečení pro městské obyvatelstvo či nákup školních pomůcek pro sociálně slabé žáky 

zdejších škol. 

Se spolkovým životem souvisí i osobní prestiž a osobní prospěch plynoucí 

z vykonávání vyšších spolkových funkcí, tj. předsedy spolku, místopředsedy apod. Na 

Vlašimsku posloužila spolková činnost některým jednotlivcům jako můstek pro další veřejně 

politickou, kulturní a další osobní kariéru. Uveďme vlašimského stavitele Františka 

Neubauera, který jako starosta města dokázal ve svůj prospěch obrátit řadu veřejně 

vyhlášených zakázek či Jana Němečka, jenž své působení ve veřejné funkci zhodnotil v rámci 

fungování vlastního hostince. 

Spolky byly vedle mužského elementu rovněž ovlivňovány ženským prvkem. Ženské 

spolčování se především soustředilo na sociální oblast. Kromě působení v ryze "ženském" 

Spolku paní a dívek Karoliny Světlé se dámy angažovaly při různých doprovodných akcí 

spolků, v nichž působili jejich manželé, pomáhaly s organizací různých akcí, vystupovaly 
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v divadle, zpěvem doprovázely vystoupení. Často se také podílely na výrobě či úpravě 

atributů charakterizující ten či onen spolek, ať již máme na mysli prapory, vlajky, kroje apod. 

V předchozích kapitolách je na několika příkladech demonstrováno, že hlavními 

zakladateli spolků na Vlašimsku ve sledované době byli vysokoškolsky vzdělaní lidé. Ti stály 

u zrodu spolků, byli autory spolkových stanov, často udržovali spolek při aktivním životě a 

v drtivé většině zastávali i vedoucí funkce. Na základě uvedené členské základny konkrétních 

spolků je zřejmé, jak poměrně početná skupina jednotlivců byla členy i několika spolků 

najednou. Legislativně totiž nebylo upraveno, že občan může být pouze členem jednoho 

spolku. Spolkový život devatenáctého a dvacátého století tak dával možnost obyvatelům 

regionu realizovat se podle potřeby a vlastního uvážení. 

Více než závažnou úlohu ve společenském a tedy i spolkovém životě na Vlašimsku ve 

sledované době sehrály zdejší hostince, resp. hostince města Vlašim Na Knížecí, U Karla IV. 

a Na Nové. Prostory zmíněných budov se staly přímými účastníky hlavních událostí, jež 

ovlivňovaly veřejně-společenský život města a jeho okolí. Několika spolkům posloužily tyto 

místnosti jako hlavní útočiště, kde spolky pořádaly pravidelné schůzky, kde docházelo 

k volbě hlavních spolkových představitelů, kde se popř. pořádala kulturní představení, 

odborně-vzdělávací přednášky, výstavy apod. 

Na spolky a spolkovou činnost rozvíjející se na Vlašimsku ve sledované době, tj. 1848 

až 1918, můžeme pohlížet jako na živnou půdu, která do jisté míry posloužila k budoucímu 

konstituování pevně organizovaných politických stran. Již od druhé poloviny čtyřicátých let 

19. století se dochovaly v pramenech zmínky o postupném diferencování politických proudů. 

Až do roku 1904, kdy byla ve Vlašimi založena jako nástupkyně dělnického vzdělávacího 

spolku Komenský první politická stana, tj. Sociálně demokratická strana, existovaly na území 

města vedle sebe dvě politická seskupení. Na jedné straně to byli přívrženci a sympatizanti 
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knížete Auersperka a jeho velkostatku přestavující "stranu knížecí". Její opozici tvořila 

"strana městská". 

V archivních pramenech se dochovalo nespočet různorodých informací dokládajících 

nevraživost panující mezi oběma stranami, tj. stranou staročeskou a mladočeskou. Zmiňme 

snad nejdůležitější a nejrozsáhlejší z nich, jímž je dopis vlašimského purkmistra MUDr. 

Morice Schidloffa adresovaný c. k. okresnímu hejtmanství pocházející z roku 1890. Ve 

zprávě je detailně vylíčeno několik příkladů, na jejichž základě se dá demonstrovat vztah 

jednotlivců působících v těchto prvotních politických seskupení na Vlašimsku. 

Z dochovaného archivního materiálu, obecné i konkrétní odborné literatury a 

periodického regionálního tisku se nepodařilo zjistit jiné informace, jež by jednoznačně 

podpořily hypotézu spolků jako předchůdců politických stran. Ve sledovaném období je sice 

na území Vlašimska povědomí o dvou politických seskupení a jedné politické straně, ale 

kromě uvedených konkrét se nepodařilo vybádat žádné jiné skutečnosti. O Vlašimsku tak 

můžeme hovořit jako o území s poměrně rozsáhlou spolkovou základnou, nicméně nelze na 

základě jednoho příkladu striktně tvrdit, že spolky byly jednoznačně předchůdci politických 

stran. 

Závěrem můžeme konstatovat, že spolková činnost etablující se v průběhu 19. století 

patří k jednomu ze základních pilířů moderní demokratické společnosti. Spolky přinášely 

jednu z mála možností, jak se alespoň částečně angažovat v politických záležitostech, které 

ústava a volební systém vymezily v plné míře jen pro úzký okruh obyvatel habsburské 

monarchie. S tímto na poli regionálním souvisí otázka konkrétní účasti na veřejném životě 

příslušné obce, která byla u mnohých i úzce svázána s politickou činností v komunální 

samosprávě. Lidé participující na veřejném životě tak pomohli vytvořit a zavést moderní 
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společenský systém, který přetrvává dodnes. Některé z nich dokonce měly primárně sociální 

úlohu. Ve spolkové činnosti je také třeba vidět počátek historie moderních politických stran. 

Studium spolků a spolkového vývoje se ukázalo jako jeden z nejdůležitějších elementů 

postihující a mající vypovídací hodnotu o vývoji společnosti našich předků. Sledovaná oblast 

českého spolkového života na Vlašimsku v období 1848 až 1918 poskytuje při hlubším a 

podrobnějším výzkumu velmi zajímavý, pestrý, do jisté míry i ucelený a mnohdy překvapující 

obraz každodenního života těchto zájmově působících subjektů, které se významnou měrou 

podílely na utváření a upevňování rázu města Vlašim i jeho širšího okolí. 
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Obr. Č. 2. 
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Obr. č. 3. 

Obr. č. 4. 
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Obr. č. S . 
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Obr. Č. 6. 
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Obr. č. 7. 
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Obr. č. 8. 
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Obr. Č. 9. 
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Obr. č.l0. 
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Obr. č.ll. 
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Obr. č.12. 

Obr. č. 13. 
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Obr. č. 14. 

Obr. č. 15. 
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Obr. č.16. 
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Obr. č. 17. 

Obr. č. 18. 
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Obr. č. 19. 
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Obr. č. 20. 
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Obr. č. 21. 

Obr. č. 22. 
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Obr. č. 23. 

Hana Novotná 

p. T· 
j!onáme radostnou povinnosť, sdělujíce 

s Vámi, že dosažen iest eH snaicní našeho, 
.ieho~ xdar:u i v budoucnosti všecky sily své 
obětovati hodláme. 

J\oxpomÍnaiíee se vděčně na ,.;-á!em Ya~ 
šeho )3larroFodi Í na úěinrwu pomoc, kterou 
Jste práci naší podpor:ovaI, dovoluicme si 
zváti Yás 

k slavnosti 
posvěcení 'škol'( lna teřské) 

ktCHiilo v neděli dne 8. ěCJTvna 1902 o 10. 
hod. dopokdní konána bude. 

Ve Vfašimi. v měsíci čerYl1u 1902. 
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Obr. č. 24. 

Obr. č. 25. 
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Obr. č. 26. 

Obr. č. 27. 
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Obr. č. 28. a) 

Obr. č. 28. b) 
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Obr. Č. 29. 
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Obr. č. 30. 

215 



Rigorózní práce Hana Novotná 

Obr. Č. 31. 
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Obr. Č. 32. 
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Příloha č. 1. 

Jiné posměšky: 

1. Bylajedna babka, 

prodávala jabka, 

šlupky, lupky, vejlupky, 

byly trpky. 

2. Poprchává, poprchává, 

dědek bábu zakopává. 

3. Měla babka štyry jabka, 

a dědoušek jen dvě; 

dej ně babko, jedno jabko, 

budeme mít stejně . 

4. Dráteničku slyš, 

máš v kloboučku myš; 

dráteníček neslyší, 

má v kloboučku pět myší. 

5. Pekař peče housky, 

Uštipuje kousky. 

6. Hárum, bárum, mik, mik, mik, 

voženil se kominik, 

vzal si ženu maličkou, 

uhodil ji paličkou; 

ona vzala sekáček, 

usekla mu frňáček 

7. skákala bába přes Vlašim, 

přeskočila Domašin. 

Hana Novotná 
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Příloha č. 2. 

Říkadla, jež spojena s hrami: 

Když dítě umí seděti, posadí si je matka neb chůva na klín, vezme jeho ručičky do 
svých rukou a čundajíc jimi říká: 

"Činči, činči, činčičky, 

táta koupil botičky 

a maminka pásek 

za myší vocásek." 

Jiná hra. Matka říká: "Beran, beran, duc"; při posledním slově narazí zlehka čelem 
svým do čela dítěte, čímž ho rozesměje. 

Točí se dítěti ručičkama jednou přes druhou, přičemž se říká: "Šiju boty do roboty, 
aby byly do soboty!" - tu se ručky od sebe rychle roztáhnou, jako dělá švec, když šije 
dratvemi. 

Dítku přebírají se prstéčky a jmenují se těmito jmény: "Malíček, bratříček, kluk 
židovská, hrnce lízá, vši bije." 
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Příloha č. 3. 

Pověry a zvyky vychovatelské: 

1. Položí-li se nůž ostřím vzhůru obrácený na stůl, volá se do domu bída. Patrno, co 
tím chce se zameziti . 

2. Bída volá se též do stavení, bubnuje-li se rukou a prsty do stolu. 

3. Šlápne-li se na drobeček chleba, zabolí to dušičku v očistci; šlape-li se po 
rozházeném hrachu, šlape se po hlavě Pána Ježíše. 

4. Které dítě má okolo úst strupy prozrazuje, že jedlo tajně voškvarky. 

5. Dětem se říká, aby po klekání byly doma, neboť venku chodí prý klekánice a béře 
děti. 

6. Kdo v posteli (vůbec po večerní modlitbě) ještě něco jí, tomu žába nebo smrt' olíže 
hubu. 

7. Chodí-li dítě pozpátku, kopá tatínkovi neb mamince hrob; téhož se dopouští, když 
sedí na lavici neb židli s klátí nohama. 

8. Kdo se dívá dlouho do zrcadla, tomu se ukáže čert; hledí-li do slunce, oslepne. 

9. Oslepnutí hrozí také tomu, kdo požívá příliš mastných pokrmů. 

10. Lháři změkne nos; proto pochybujeme-li o něčí výpovědi, říkáme: "Ukaž, já ti 
sáhnu na nos, jestli nelžeš." 

11. Plivne-li někdo do čisté vody nebo hází-li tam nečistotu vůbec, tedy čert se směje a 
Panenka Marie pláče. Plivne-li na zdechlou žábu, vyroste mu tato na jazyku. 

12. Kdo míří najiného otevřeným nožem, bambitkou anebo podobně - třeba ze žertu
k něčemu nebezpečnému se připravuje, říká se mu: "Přestaň, sice ti čerti přistrčí a 
uděláš to." 

13. Kdo se ošklíbá, zůstane mu obličej tak a kdo se dívá na špičku nosu, bude šilhati. 

14. Když se jinému posmíváš, budeš sám takovým. 

15. Roku a dne nedočká, kdo křivě přisáhá. 

16. Zle pochodí také, kdo všetečně v noci na hřbitov chodí. 

17. Kdo si peníze nespravedlivým způsobem přivlastní, budou jej na věčnosti páliti na 
duši jako rozžhavené železo. 
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