
Abstrakt 

 
 Tato práce si klade za cíl objasnit důvody českého vystěhovalectví do 

Spojených států a s tím související způsoby majoritního rozvoje emigrace po roce 

1848. V textu jsou taktéž zohledněny kroky a procesy, které byly nutné k uskutečnění 

cesty za oceán. Hlavním předmětem této práce jsou čeští vystěhovalci, kteří se usadili 

v Minnesotě, nicméně úvodní část se zabývá problematikou, která je společná pro 

české vystěhovalectví do Ameriky obecně a zároveň kritickým zhodnocením použitých 

zdrojů. 

 

 První část této práce zmiňuje konkrétní politické a společenské okolnosti, které 

stojí za vzestupem vystěhovalectví z Čech (obdobně jako z většiny evropských zemí) 

probíhající v druhé polovině 19. století. Dále ozřejmuje způsoby, jakými se lidé 

dozvídali o životě v Americe a také o tom, jak by se tam mohli dostat. První část poté 

nastiňuje cestu z Čech do německých přístavů a stejně tak i nebezpečí, které 

vystěhovalce v těchto místech očekávalo. 

 

 Kapitola Emigration after 1848 vysvětluje jak obrovský vliv měl technický 

pokrok v lodní dopravě (přechod k parnímu pohonu od plachetnic) na prudký vzestup 

přistěhovalců přicházejících do Spojených států. Tato kapitola se dále zaměřuje na 

obecné těžkosti, kterým museli čelit všichni noví přistěhovalci, jakmile se ocitli na 

americké pevnině. Jsou zde nastíněny komplikace, kterým byli vystavováni v polovině 

století v zařízení Castle Garden či na konci století na Ellisově ostrově. V kapitole jsou 

dále uvedeny vzorce, podle kterých se přistěhovalci pokoušeli uspět v novém světě 

poté, co se dostali do přístavu (což byl ve většině případů New York) – práce ve 

městech, obdělávání země, zakládání farem a osidlování nových oblastí a posouvání 

západní hranice země. 

 

 Kapitola Minnesota předkládá stručnou historii českého osídlení v Minnesotě 

a uvádí české osadníky, kteří byli průkopníky osidlování v tomto státě. První čeští 

farmáři, kteří přijeli na místo, kde bylo později založeno město New Prague, zápolili 

s mnohými nepříjemnostmi při zakládání farem zejména z toho důvodu, že značná 

část Minnesoty byla pokryta lesy. Poté, co byly překonány nástrahy prvních těžkých 



let a podařilo se založit první české osady, počet vystěhovalců z Čech do tohoto státu 

začal rapidně narůstat. Tento jev bývá nazýván řetězovou migrací, protože druhá vlna 

přistěhovalců se skládala z příbuzných a přátel původních osadníků. Jejich zájem o 

vystěhování býval často podpořen zprávami, které obdrželi z Ameriky. Kapitola 

Minnesota obsahuje seznam všech českých vesnic, osad a čtvrtí, které tam byly 

založeny. Kromě základních demografických údajů se práce zabývá tím, jak vypadalo 

první půlstoletí Čechů v Minnesotě z hlediska společenského, ekonomického, a také 

důrazem na instituce používající český jazyk (zejména církev, školy a divadlo). Závěr 

první části popisuje, jak přibližně vypadala tato komunita v letech, které předcházely 

první světové válce. 

 

 Druhá část obsahuje komentáře k nejdůležitějším zdrojům informací, které 

byly použity v tomto textu. Na jedné straně se tato kritická bibliografie zabývá 

relevancí zkoumaných materiálů ke studiu obecné problematiky českého 

vystěhovalectví do Spojených států. Na straně druhé zkoumá relevanci jednotlivých 

materiálů pro studium původních českých přistěhovalců do Minnesoty. 

 

 V závěru práce jsou uvedeny návrhy, jakým směrem by se další potenciální 

výzkum mohl ubírat a zároveň pojmenovává způsoby a nástroje, které by pro tuto 

vědeckou práci mohly být použity. 


