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9. PŘÍLOHY  

Příloha č. 1: Mapa osad s českým kompaktním i smíšeným obyvatelstvem v Rumunsku 

Tato mapa byla převzata z přílohy, jak ji ke své studii přikládá Karas (1937), proto je 

na ní vyznačena Jugoslávie (dnešní Srbsko), je to ale jedna z mála dostupných map, na které 

jsou vyznačeny pouze vesnice s českou (a slovenskou) menšinou. 

 



 

 

Příloha č. 2: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých českých vesnicích 

(poznámky a zdroje k jednotlivým údajům jsou kvůli přehlednosti umístěny na následující straně) 

Z prostudované literatury jsem vytvořila tabulku, která zachycuje vývoj počtu obyvatel v českých vesnicích v Banátu od roku 1930 až do roku 

2012 (v Nové Ogradeně pouze do r. 1948, potom přestala být počítána za českou).  

 Pokud jsou v buňce uvedeny dvě hodnoty, první z nich je celkový počet obyvatel a pod ním v závorce počet obyvatel jiné národnosti než české 

(v případě, že je neuveden, tak v statistice zaznamenán nebyl). U každého roku, kdy bylo sčítání provedeno, je v poznámce uveden zdroj a případný 

komentář. Sloupce, které jsou napsány kurzívou, pocházejí ze zdrojů, jejichž měření bylo v literatuře zpochybněno. 
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1 Dle úředního výkazu. (Salzmann 1983: 7, Urban 1930: 15) 
2 Podle matrikálních záznamů gernické fary. (Urban 1930: 51) Počet obyvatel klesl, protože bylo 

mnohým dovoleno odstěhovat se do jiných míst. 
3 Aurehan, Jan, České osady v bývalých jižních Uhrách, Pokroková Revue, 1908/IV, citováno podle 

Secká (1995: 110). 
4 Podle Uherské statistické zprávy, její hodověrnost ale Urban (1930: 52) zpochybňuje. 
5 Opět dle matrikálních záznamů gernické fary. (Urban 1930: 51) 
6 Podle maďarského sčítání lidu. (Urban 1930: 52) 
7 Dle Klímy (1925: 124–128), neuvádí ale, odkud údaje čerpá a k jakému datu přesně, jsou zde jen 

pro srovnání. 
8 Dle rumunského sčítání lidu, které však bylo později zrušeno, protože se na jiných místech 

nepodařilo. Urban taktéž uvádí, že mnoho sčítacích archů nebylo vyzvednuto či vyplněno správně, 
proto reálný počet (viz sčítání starostů) je mnohem vyšší. (Urban 1930: 53-56) 

9 Soukromé sčítání, které prováděli starostové obcí. (Urban 1930: 56) 
10 Počet obvytel dle Karase (1937: 14, 21, 26, 31, 44 ), zdroj svých informací neuvádí, ale 

domnívám se, že plyne patrně z informace od matrikáře ve vesnicích, které v daném roce navštívil. 
11 Údaje jsou převzaty ze Secké (1995: 112), která cituje Františka Štědronského (Zpráva o situaci 

Čechů a Slováků a o provedení přesídlovací akce, Ondea 1947, cyklost. s 67), a dodává: „[Ú]daje jsou 
uváděny jako ‚před přesídlením‘, ale vycházejí ze sčítání lidu 25. 1. 1948, kdy již odjely dva 
transporty Čechů z Banátu do Československa. Proto také je u některých obcí zřetelný úbytek 
obyvatel“.  

12 Údaje jsou převzaty ze Heroldové, (1986: 45), která cituje Špoulovu diplomovou práci na KE FF 
UK (Příspěvek k problematice české menšiny v rumunském Banátě, Praha.s. 8) 

13 Jedná se o část „výsledku výzkumu Sdružení pro pomoc krajanům v Rumunsku [...] v roce 1991. 
Údaje o počtu Čechů v jednotlivých lokalitách jsou získány přímo od zástupců krajanů v uvedených 
městech a vesnicích“ (Viková 1994: 78). 

14 Podle posledního sčítání lidu v Rumunsku. (clovekvtisni.cz) 
15 Jedná se o neoficiální údaje (ofic. sčítání proběhlo v Rumunsku v roce 2011, ale nejsou ještě 

známy výsledky) pocházející z údajů od jednotlivých předsedů Demokratického svazu Slováků a 
Čechů v Rumunsku, které mi poskytl Fr. Draxel. (písemné sdělení) 

16 Velmi výrazný rozdíl v počtu obyvatel je dán tím, že hornická kolonie Noua Bania, která 
v dřívejších dobách patřila Eibentalu, získala samostatnost. (Karas 1937: 46) 

17 Nečekaný vzestup počtu obyvatel je dán tím, že se ještě roku 1856 do Šumice přistěhovalo 
několik českých rodin. (Urban 1930: 57) 
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Příloha č. 3: Ukázky přepisů nahrávek 

 Textový výstup přepisů částí nahrávek (č. 03, 09 a 14) z programu Transcriber, které 

byly použity pro vytvoření korpusu BANÁT. 

 

CZ-F21: [to je pošta?] 

03-F76: no, to je ten její ... 

02-F79: ... vňuk. 

03-F76: ... vňuk. no, my to řikáme vňuk, to je nepot. 

02-F79: no, rumunsky je to nepot. vňuk je to česky. 

03-F76: vňuk, vňuk, vňuk vidíš, já sem spletená. a mně taky, ale už jako. to vidíš. 

02-F79: copak máte to nahóře tady? 

03-F76: ne, ňákou, ne, ňákou stuhu nebo co. tam je, tam je to ze stolu a von couvne do dvora. 

tady, tady to, to stavínko je jeho koupený, taky. potom toto, jak vidíte, ty vokna modrý, to 

sem já a hned vedle mně ... 

 

06-F75: napřed, Matyldo, sme si nasháněli, že sme si neměli, co vobout a co voblíknout. 

04-F76: jo, jo, jo. 

06-F75: nebyly hadry, nebylo vobutí. 

04-F76: a pást sem pásla vod šesti let dobytek. 

06-F75: mokrá. no jo. 

04-F76: a ráno nebyly boty nebo něco. 

06-F75: z sviňský kůže vopánce, to sme měli. 

 

05-F76: no, já. tatínek umřel, měla sem štrnáct let. a my sme póle neměli, protože babi* 

tatínek měl jedenáct bratrůch. babička jim neměla vodkaď dát tolik póle všem, ne. 

17-F52: hmm. 

05-F76: a tatínek umřel a já sem měla štrnáct let. můj bratr, co umřel v Čechách, Franta, ten 

měl vo tři leta mladší byl. a Jóži měl pět let a Jáni měl rok a sedum měsíců, když tatínek 

umřel. a maminka nahůře neměla živnost ... 

17-F52: ... a penzi žádnou. 

05-F76: ... a penzi pěníze žádný, nic. plaka, kedy chodila. ale měli sme dvě krávy a pět 
vovcich, víš. no, tak sme byli živi vo sejru. sme chodili s Frantou na práci po štréce s 
Cigánama dělat, s Valachama. a dycky nám maminka udělala kus sladkýho sejra a to sme si 
vzali sebouch. 


