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ABSTRAKT  

 

Předkládaná práce se ve své  teoretické části zabývá analýzou reflexe historické 

skutečnosti s akcentem na historické vědomí, resp. regionální historické vědomí a 

faktory, které ovlivňují kontinuitu jeho uchování. V návaznosti na toto východisko 

je dále diskutována otázka možných hledisek vymezení a studia regionu a následně 

také konkretizace těchto hledisek na příkladu karlovarského regionu. Analýza 

regionálního momentu dějin a jeho podílu na formování samotného historického 

vědomí a regionální identity pak tuto teoretickou část uzavírá. Nedílnou součástí 

teoretických východisek je diskutovaný edukační rozměr dílčích teoretických 

hledisek a jeho význam pro veřejný prostor jako takový. Analytická část této studie 

nejprve sumarizuje výsledky dvou rámcových šetření regionální identity vybrané 

části obyvatelstva karlovarského regionu, resp. jeho samotného centra Karlových 

Varů a jejich nejbližšího okolí. Aplikaci teoretických východisek a výsledků 

rámcových šetření pak představují vybrané exkurzy z regionálních dějin, 

zabývajících se soužitím německého, českého a židovského etnika v 19. – 20. století 

na Karlovarsku. Samotné exkurzy jsou pokusem o konkretizaci možného 

edukačního využití regionální problematiky ve veřejném prostoru, a to s poukazem 

na proměnu sociokulturních vztahů těchto jednotlivých etnik v kontextu obecného 

historického vývoje. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

historické vědomí – region – regionální moment – regionální identita - regionální 

dějiny Němci – Židé - Češi 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis in its theoretical part deals with the analysis of the reflection on the 

historical facts with an emphasis on historical consciousness or more precisely 

regional historical consciousness and the factors that affect the continuity of its 

preservation. In response to this starting point the question of the possible aspects of 

the definition and study of the region and consequently the specification of the 

following aspects of Karlovy Vary region as an example is further discussed. 

Analysis of regional moment of history and its share in the formation of the 

historical consciousness itself and regional identity concludes this theoretical 

portion afterwards. An integral part of the theoretical background is the discussed 

educational dimension of the partial theoretical aspects and its significance for 

public area as a whole. First, the analytical part of this study summarizes the results 

of two surveys within the framework of regional identity of the selected parts of the 

population of Karlovy Vary region or more precisely the very centre of Karlovy 

Vary and its immediate surroundings. Selected digressions of regional history 

(dealing with the co-existence of the German, Czech and Jewish ethnicity in the 19
th

 

and 20
th

 century in Karlovy Vary region) are the application of the theoretical basis 

and general investigation results. These digressions are an attempt to specify the 

potential educational use of regional issues in the public space with reference to the 

transformation of the socio-cultural relations of these individual ethnic groups in the 

context of the general historical development. 
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ÚVOD 

 

     Jsou místa, která člověk míjí dennodenně, a vůbec si jich ani nevšimne. Tvoří 

pouze němou kulisu jeho každodenního putování. Nemají pro něho žádný význam.  

Důvodem našeho „nezájmu“ je většinou fakt, že o těchto místech nic nevíme.  

Nedokážeme si je spojit například s konkrétní událostí, osobou. Teprve v momentě, 

kdy se dané místo pro jedince stane významným, v momentě, kdy tento prostor 

vystoupí z anonymity díky zprostředkování informací o něm samotném a zároveň i 

sociokulturních vazbách, se kterými se pojí, stane se místem, které může rozvíjet 

lidskou fantazii, představivost, může se stát měřítkem při porovnávání „ostatních 

míst.“ Místo je pak součástí našeho žitého prostoru, který tvoří neoddělitelnou 

součást života každého jedince. Samotný proces vytváření si osobního vztahu 

k žitému prostoru je nezbytným předpokladem pro formování regionální identity 

jako základního předpokladu přenosu vědomí kontinuity historického, resp. 

regionálního vývoje. Vstupním předpokladem v tomto formativním procesu jsou 

„nezbytné, příjemné a užitečné informace“
1
, které jedinci pomohou tento proces 

realizovat. 

     Žitý prostor pak není jen teritoriem pro projekci současných plánů a projektů, ale 

také v neposlední řadě souborem prvků tvořených historickou pamětí a pamětí 

krajiny
2
, zdrojem těchto „nezbytných, příjemných a užitečných informací“.  

Sociokulturní rámce formují jednotlivé roviny vědomí dané society, předně rovinu 

vědomí historicity, časovosti a prostoru. Takto pojatá historická paměť může ve 

svém důsledku přispět k utvrzení identity konkrétní society a zároveň může naznačit 

cestu k pochopení a akceptaci ostatních societ, které tvořily nebo i v současnosti 

tvoří nedílnou součást společenských, resp. regionálních struktur a zároveň se 

podílely nebo podílejí na jejich formování a rozvoji, stejně tak participovaly nebo 

participují na podobě kulturního potenciálu daného žitého prostoru.  

 

                                                 
1
 in KLEMM 1903: předmluva 

2
 Historickou pamětí v kontextu této práce rozumím „nejvýznamnější podobou aktualizace historického 

vědomí, jeho společenské funkce.“ (HROCH in ŠUBRT 2010: 32) 
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VYMEZENÍ TÉMATU 

 

     Předkládaná studie z regionálních dějin se zabývá vybranými aspekty 

vzájemného soužití tří etnik, tj. Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji     v  

devatenáctém a dvacátém  století. Jedná se aplikaci teoretických východisek a 

výsledků rámcových šetření regionální identity vybrané skupiny respondentů  

v jednotlivých exkurzech z regionálních dějin. Samotné exkurzy jsou pokusem o 

konkretizaci možného edukačního využití regionální problematiky ve veřejném 

prostoru, a to s poukazem na proměnu sociokulturních vztahů těchto jednotlivých 

etnik v kontextu obecného historického vývoje. Jejich tematické vymezení vychází 

z koncepce česko-německých vztahů ve sledovaném období a z ní vycházejících 

klíčových mezníků soužití německého a českého etnika v daném prostoru. V rámci 

této studie byly vybrány pouze některé mezníky, které jsou, podle mého názoru, 

klíčové, a zároveň také umožňují nejlépe poukázat na regionální moment jako na 

významný faktor k pochopení mnohovrstevnatosti sledované problematiky. Díky 

regionálnímu momentu je v rámci těchto exkurzů také poukázáno na 

nezastupitelnou roli židovského etnika při formování a utváření moderní společnosti 

a její kultury. Nezastupitelnou roli regionálního momentu při zasazení dějin 

židovského etnika do obecného kontextu vidím především v tom, že díky 

konkretizaci, resp. využití regionálních reálií, může takto pojatá edukace vést 

k zřetelnější akcentaci jednotlivých momentů historického vývoje s nimi spojených 

a v neposlední řadě také poukázání ne jejich nezastupitelnou roli při modernizaci a 

rozvoji mimo jiné i samotného regionu.  Samotné dějiny Židů v českých zemích tak 

mohou přestat být vnímány díky regionálnímu momentu pouze jako dějiny násilí a 

„konfliktního“ soužití s jejich okolím, ale Židé se zde z pozice „oběti“ mohou stát 

samotným aktérem těchto společných dějin a jejich sociokulturních procesů. Takto 

aplikovaný postup, podle mého názoru, umožní pochopení jejich nezastupitelné role 

v tomto formativním procesu, a to jak v obecné rovině, tak především v rovině 

regionální, což je také jedním z cílů této práce. 
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STRUKTURA PRÁCE 

 

     Předkládaná studie je členěna do dvou hlavních částí a dále do dílčích 

tematických kapitol. V části věnované teoretickým východiskům je tematizována 

reflexe historické skutečnosti, dále regionu a přístupu při jeho studiu. Následně jsou 

pak diskutovány jednotlivé dimenze identity jako prostředku kontinuity 

historického, resp. regionálního historického vývoje. 

Součástí této teoretické části jsou také tři exkurzy, které se pokoušejí analyzovat 

zjištěná data o jednotlivých rovinách regionální identity. Jedná se jednak o analýzu 

některých faktorů formujících identitu regionu, tzn. jeho image (analýza vybraných 

aspektů lázeňských průvodců) a následně o rozbor faktorů,  prostřednictvím kterých 

se deklaruje regionální vědomí vybrané skupiny respondentů (metoda studentského 

průvodce a orientační dotazníkové šetření).  

     V dílčích kapitolách druhé části této práce zabývající se regionálními dějinami 

jako součásti historického vědomí je diskutována funkce a možnosti regionálních 

dějin a regionálního momentu ve veřejném prostoru. Zároveň je zde poukázáno na 

možnosti regionálního edukačního materiálu jako jednoho z možných nástrojů 

k systematičtějšímu posilování regionální identity jednotlivých regionálních 

struktur. Aplikací regionálního momentu se následně zabývají jednotlivé exkurzy 

z regionálních dějin, které akcentují prostřednictvím komparativního přístupu 

obecných a regionálních dějin jeden z možných úhlů pohledu na danou 

problematiku společného soužití Němců, Čechů a Židů v karlovarském regionu ve 

sledovaném období., přičemž je zde kladem právě důraz na to, že se jedná o jeden 

z možných přístupů, stejně tak i samotný výběr exkurzů je záměrně selektivní a 

nečiní si nárok na plné uchopení tohoto tématu, což ani není cílem této práce. Spíše 

než o vyčerpávající popis zde jde o nastínění možných dalších přístupů, které 

mohou tuto problematiku pomoci nahlížet z více úhlů pohledu, a tím i ovlivnit 

možné pochopení sledovaného problému. 
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CÍLE PRÁCE 

 

V návaznosti na teoretická východiska byly postulovány následující cíle této studie: 

    Prostřednictvím dílčích rámcových šetření získat orientační data k zmapování 

regionální identity vybrané skupiny respondentů jako prostředku k posilování 

vědomí kontinuity historického vývoje karlovarského regionu.  

V návaznosti na tato zjištění pak popsat stav a limity historického vědomí 

respondentů ve vztahu k etnické proměně karlovarského regionu, důvody tohoto 

stavu a okolnosti, které k němu přispěly. 

     Upozornit na některé dílčí faktory, které se podílejí na formování regionální 

identity, a to exkurzivní formou prostřednictvím analýzy regionálních průvodců. 

Cestovní průvodce totiž můžeme vnímat jako medium, které svým způsobem vedle 

svého informačního charakteru výrazným způsobem napomáhalo a napomáhá 

k vytváření určité fikce našeho vnímání konkrétního „cizího“ prostoru, a tím se i 

podílí na utváření jeho image, a to jak u samotných obyvatel regionu, tak i těch, 

kteří sem pouze přicházejí.   

     Na základě zjištěných dat poukázat prostřednictvím vybraných exkurzů na 

možné přístupy, které nabízí využití regionálního momentu jednak pro pochopení 

reflexe historické skutečnosti, ale zároveň i jeho podíl na formování regionální 

identity obyvatelstva. Ve vztahu k tematickému vymezení této studie se jedná 

především o nastínění možných přístupů k pochopení role multikulturní společnosti 

karlovarského regionu a jejího podílu na formování regionální identity ve 

sledovaném období. S tím také neodmyslitelně souvisí i otázka kontinuity či 

diskontinuity vývoje a důvodů, které k tomu vedly. Zde je, podle mého názoru, 

klíčový bod k pochopení vnímání vzájemného soužití Němců, Čechů a Židů 

v Čechách nejen jako konfliktního společenství, ale společenství, které se vzájemně 

proměňovalo, ovlivňovalo a v jehož rámci je vůči sobě jednotlivá etnika 

vymezovala pod vlivem proměny sociokulturních rámců. Tato perspektiva je možná 

právě díky aplikaci regionálního momentu jako jedné z možných rovin pohledu na 

historický vývoj jako takový. 
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     Tímto přístupem se pokusit poukázat na důležitost aktivního přístupu ke svému 

okolí, k žitému prostoru, k tomu, co minulé generace dokázaly vytvořit díky svému 

tvořivému přístupu. Toto dědictví se pak může stát jistým mezigeneračním pojítkem 

a zároveň cestou k vzájemnému pochopení a porozumění. 

 

APLIKOVANÉ METODY 

V rámci provedených šetření byly aplikované následující metody a přístupy. 

 

Metoda analýzy lázeňských průvodců z hlediska: 

 

dobového kontextu, tj. analýza průvodce jako media informačního, 

propagačního a inzertního,  

dobového cíle, tj. průvodce jako prostředek předávání potřebných informaci, 

k akcentaci výjimečnosti místa a jeho možností, které nabízí pro formování identity 

regionu, resp. image města.  

 

Metoda  studentského průvodce jako prostředek strategie šetření regionálního 

vědomí. 

 

      Pro dílčí šetření regionálního vědomí vybrané skupiny respondentů byla zvolena 

strategie průvodce. Vychází z konceptu projektové edukace, která umožňuje řešení 

komplexních teoretických i praktických problémů na základě samostatné aktivity 

vybraných řešitelů (v našem případě se jedná zároveň o cílovou skupinu 

respondentů),  a  to jak při výběru předmětu zpracování (v našem případě se jedná o 

výběr „pamětihodných lokalit), tak i při vlastním zpracování a prezentování svých 

závěrů. (VALENTA 1993:8, SINGULE 1992:20). Dále nutnost hierarchicky uspořádat 

empiricky zjištěné informace ve spojitosti s reálně prožívanou činností mobilizuje 

jedince k jeho účasti jednak na činnosti jako takové, ale zároveň vyžaduje nutnost 

vztahování se k předmětu šetření (v našem případě regionu, resp. jeho centru). 

Významnou rovinou zvolené strategie je také rovina motivační, přičemž tato 

motivace nehraje pouze roli vstupního stimulu k vlastní práci, nýbrž samotná 
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činnost a její výstupy by měly být předpokladem, tj. motivací, k následnému 

aktivnímu přístupu k předmětu zájmu, tj. regionu jako takovému.  

 

Dotazníkové šetření regionální identity 

 

     Jako metoda šetření byl zvolen dotazník a následný rozhovor s jednotlivými 

focus skupinami.  Realizované šetření nebylo koncipováno jako relevantní 

sociologický průzkum. Tento postup se ukázal jako výhodný především s ohledem 

na velikost jednotlivých skupina a možností cílenějšího zjištění jejich postojů ve 

vztahu ke zkoumané problematice. Sumarizace výsledků byla provedena 

v počítačovém programu Excel (tabulky, grafy).  Prezentace výsledků je pak 

strukturována s ohledem na jednotlivé formativní aspekty regionální identity 

v přehledové tabulce. 

     Z hlediska metodologie pedagogického výzkumu se jedná o kvalitativní výzkum, 

respektive kvalitativní orientační šetření. Limitujícím faktorem tohoto přístupu je 

subjektivnost jak respondentů, tak i osoby, která dané výstupy analyzuje. 

Reprezentativnost jak počtu respondentů, tak i výstupních informací je potřeba 

vnímat ve smyslu specifičnosti konkrétní skupiny obyvatelstva (v tomto případě se 

jedná o respondenty – studenty třetích ročníků). 

 

Exkurzy z regionálních dějin  

 

     Jednotlivé exkurzy z regionálních dějin jsou koncipované jako historicko- 

didaktický text, který doplňují formou příloh edukační materiály zaměřené na 

klíčové aspekty vybraných historických událostí. Základní linií těchto exkurzů jsou 

paralelně fungující časové osy jako základ bezprostřední konfrontace „velkých“  a  

„malých“ dějin. Takto pojatá konceptualizace tématu umožňuje, podle mého 

názoru, aplikaci edukačního materiálu ve veřejném prostoru obecně, přičemž jsou 

regionální reálie v obecných integrálně ukotvené, a to tak, že z něho vycházejí nebo 

jej doplňují, popřípadě ukazují jinou variantu interpretace historické skutečnosti 

s akcentací na regionální odlišnosti. 
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PRAMENY A LITERATURA 

 

     V obecné rovině diskutovaných teoretických východisek vycházím především 

pojetí reflexe historické skutečnosti v rámci českého historického diskurzu, který se 

mimo jiné opírá o závěry M. Hrocha (HROCH 1979), Z. Beneše (BENEŠ 1995) a J. 

Petráně (PETRÁŇ 1989). Při zkoumání problematiky historického vědomí a jeho 

pojetí v rámci historického a sociologického diskurzu vycházím především z prací 

J. Šubrta (ŠUBRT 2010) a J. Peškové (PEŠKOVÁ 1997). V pojetí kolektivní paměti 

v předkládané práci akceptuji koncepci sociálních rámců paměti, definované M. 

Halbwachsem (HALBWACHS 2009) a z něj vycházejícího především P. Nory s jeho 

koncepcí míst paměti. (NORA 1998, k tomu viz také např. CÍLEK 2002, 2004; HLAVAČKA 

2006).  Vymezení regionu a jednotlivých přístupů v rámci českého diskurzu 

předkládané práce vychází především z pojetí J. Vencálka (VENCÁLEK 1998), J. 

Vávry (VÁVRA 2010) a E. Semotamové (SEMOTAMOVÁ 2008). V souvislosti se studiem 

regionu z historického pohledu zde samozřejmě vyvstává otázka regionálního 

momentu a jeho úlohy pro formování historického vědomí jednotlivce. Zde je, 

podle mého názoru, stále aktuální koncepce Fr. Kutnara (KUTNAR 1965), ze které 

vycházím nejen při obecné diskusi o tomto jevu, ale také v následné aplikaci tohoto 

momentu jako prostředku edukace ve veřejném prostoru. Problematika identity 

v obecné rovině je v posledních letech vedle historické paměti jedním 

z nejdiskutovanějších problémů v rámci většiny humanitních disciplín. V rámci této 

práce jsou zohledněny především výstupy v publikacích V. Bačové (BAČOVÁ ed. 

1996), P. Bergera a T. Luckmanna (BERGER – LUCKMANN 1999), C. Csaló a I. Nosála 

(CSALÓ – NOSÁL 2003) a O. Roubala (ROUBAL 2006). Výchozím paradigmatem pro 

definování a aplikaci regionální identity je koncepce A. Paasiho, ze které v českém 

diskurzu vychází v současné době nové pojetí kulturní geografie. (PAASI 1986, též 

HEŘMANOVÁ- CHROMÝ 2009) 

     Blíže se k jednotlivým přístupům a závěrům věnuji v příslušných kapitolách této 

regionální studie, kde je také diskutována i další literatura. 

     Pramenná základna práce vychází především z archivních pramenů vztahujících 

se k tématu, uložených ve Státním okresním archivu v Karlových Varech, dále pak 
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z tištěných pramenů především úřední provenience, regionálního periodického tisku 

a specifických regionálních publikací, jakými jsou lázeňské průvodce, adresáře a 

kurlisty.
3
 Vzhledem k povaze práce však nelze vždy jasně definovat v některých 

případech, zda se jedná o pramen nebo literaturu. Předně proto, že především 

regionální syntézy (např. BERAN 2004; GROSS 1954; SEDLÁK 196 a další) jsou v práci 

využívány nejprve jako literatura, tj. zdroj sekundárních informací, a následně jsou 

pak v analytické části předmětem rozboru (např. z pohledu analýzy historicko-

didaktického funkce). V takových to případech jsou tyto publikace zařazené do 

seznamu literatury a na patřičném místě je na to upozorněno. Jako pramenného 

východiska bylo v této dizertaci také využito výstupů z vlastních rámcových šetření 

regionálního vědomí vybrané skupiny respondentů karlovarského regionu. 

     Vzhledem k širokému záběru českého historického diskurzu zabývajícího česko-

německými vztahy není možné provést komparaci všech jednotlivých pohledů a 

názorům na sledovanou problematiku. Na tomto místě bych chtěla pouze upozornit 

na pohledy a koncepce, které svým pojetím byly vybrány jako podklad pro 

komparaci obecného a regionálního momentu v dějinách v této studii a tím i 

odpovídají cílům této práce. Výchozím paradigmatem pro analýzu česko-

německých vztahů jsou závěry a stanoviska česko-německé komise historiků, které 

jsou obecně přijímané v rámci českého historického diskurzu (KONFLIKTNÍ 

SPOLEČENSTVÍ 1996). Z hlediska jednoho z cílů této studie, tj. snahy o 

konceptualizaci problematiky česko – německých vztahů ne pouze jako 

„konfliktního společenství“, ale poukázání na jiné úhly pohledu jako cesty 

k vzájemnému pochopení a porozumění, se pak opírám o studie J. Křena (KŘEN 

1990), V. Kurala  (KURAL 1993, 1994), V. Staňka (STANĚK 1991, 1992, 1993), J. W. 

Brügela (BRÜGEL 2006), F. Seibta (SEIBT 1996), J. L. Berana (BERAN 2009). V tomto 

úhlu pohledu pak v komparaci s regionálním momentem je možné také lépe, podle 

mého názoru, „zasadit“ problematiku židovského etnika v českých zemích ve 

sledovaném období. Výchozími studiemi jsou v této práci studie M. Frankla 

(FRANKL 2007), K. Čapkové (ČAPKOVÁ 2005) a M. Kárného (KÁRNÝ 1991).  Vzhledem 

                                                 
3
 Jedná se o knihy evidence lázeňských hostů. 
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k povaze těchto dílčích exkurzů je základní literatura vždy uvedena v poznámce 

k této látce, a pokud si to povaha exkurzu vyžaduje, je zde i diskutován odlišný 

pohled na konkrétní událost či problematiku v další literatuře. Edukační rozměr 

studovaného tématu v teoretické rovině vychází především z prací K. E. Jaismanna 

(JAISMANN 1990), a H. J. Pandela (PANDEL 1987), v rovině pojetí regionální historie a 

její aplikace ve veřejném prostoru pak z prací J. Bartoše (BARTOŠ 1972, 2000, 2004). 

     Forma citací pramenů a literatury byla zvolena jednak s ohledem na zachování 

celistvosti textu, jednak především s ohledem na přehlednost těchto citací. Tento 

způsob citací není v českém historickém prostředí obvyklý, nicméně osobně jej 

považuji za akceptovatelnou alternativu zohledňující především nárůst historické 

produkce za poslední období, a tím i potřebu jistého zpřehlednění citačního aparátu. 

Pokud je ve vlastním textu odkazováno na jeho zdroje, pak je citace vložena přímo 

do textu, kde je v závorce uveden autor, rok vydání díla a příslušná stránka. 

V ostatních případech včetně rozšiřujících nebo doplňujících informací, jsou tyto 

citované pod čarou s příslušným odkazem. Výjimkou jsou odkazy na zdroje 

informací z periodik. V tomto případě byla zvolena citace přímo pod čarou a to 

s ohledem na obsáhlost relevantního citačního aparátu. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

     1.1 VYMEZENÍ TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

     Vymezení základních teoretických východisek předkládané práce vychází z 

publikace s názvem Heimatkunde der Stadt Karlsbad
4
. Její první vydání vyšlo v 

roce 1903
5
 v karlovarském nakladatelství Rudolfa Henstenberga. Autorem je ředitel 

měšťanské školy Paul Klemm. Klemm se rozhodl vydat tuto knihu jako materiál 

určený především dospívající mládeži s cílem nabídnout této cílové skupině             

v přístupné formě všechny „nezbytné, užitečné a příjemné informace“ o její 

nejbližší vlasti.
6
 (KLEMM 1903: předmluva) Reagoval tak na opakované stížnosti 

ctihodných karlovarských měšťanů na to, že „ dospívající karlovarská mládež má 

značné, často hanebné neznalosti z karlovarské vlastivědy.“ (KLEMM 1903:předmluva)  

Klemmova vlastivěda obsahuje více jak polovinu svého obsahu informací z historie 

Karlových Varů a jejich nejbližšího okolí.   Podle mého názoru se dá z této 

skutečnosti usuzovat, že vedle geograficko- přírodovědných informací přikládal 

důležitou roli také informacím historickým, a že právě ty měly tvořit podstatnou 

část oněch užitečných a příjemných informací, které chtěl ve  své  publikací 

zprostředkovat nejen svým svěřencům, ale i širší karlovarské veřejnosti
7
.  Autor 

sám neuvádí konkrétní důvody, proč, resp. v čem by měly být pro školní mládež 

tyto informace jako celek nezbytné a užitečné. Možná, že ani neviděl důvod tuto 

                                                 
4
 KLEMM, P., Heimatkunde der Stadt Karlsbad, Karlsbad: Verlag Rudolf Hengstenberg,1903, předmluva 

5
Následovala další vydání a to v  roce 1904 a 1907. 3. vydání v roce 1907 přineslo změny jak v obsahové, tak 

i v grafické úpravě vlastivědy. Autor se tím snažil upoutat pozornost a rozšířit okruh čtenářů. Sám  také hned 

v úvodu ke 3. vydání vyslovil přání, aby se tato útlá knížečka našla v každé lepší karlovarské domácnosti. 
6
 Klemm nebyl prvním ani posledním, kdo se pokusil přenést vlastivědu do školního prostředí. Tradice 

vydávání podobných vlastivěd na Karlovarsku sahá do 80. let 19. století a je spojena se jmény F. J. 

Hermanna a F. Grumbacha. viz.:  HERMANN, F., J., Kurze Heimatkunde zur Karte des Karlsbader Bezirkes, 

Karlsbad: Feller 1882  GRUMBACH, F., Der  Politische Bezirk Karlsbad, Karlsbad: Jakob, 1892. Do 30. let 

20. století pak vyšly některé další vlastivědy, které ale nebyly primárně určené pro školní vzdělávání: Patří 

mezi ně například Heimatkunde des Bezirkes Graslitz. Graslitz: Bezirks-Bildungsausschuss, 1929, 

KLEMENT, F., Der politische Bezirk Tepl.: ein Beitrag zur Heimatkunde, F. Klement, 1882, LINKE, E., Die 

Kunstdenkmale des Karlsbader Bezirkes,  Karlsbad : Karlsbader Bezirkslehrerverein, 1937, RUSS, J., Der 

politische Bezirk Tepl : eine kurzgefasste Heimatkunde für die Schuljugend, Petschau: Deutsche 

Lehrerverein im Petschauer Gerichtsbezirke 1882, SCHÖTTNER, K.,  Heimatkunde des Bezirkes Karlsbad, 

Karlsbad: Karlsbader Bezirkslehrerverein, 1937, WINTER, A.,  Heimatkunde des Ascher Gebietes und 

Bezirkes. Thonbrunn Einzig: Selbstverlag 
7
 Na tuto skutečnost, podle mého názoru, poukazují i některé kapitoly týkající se významných osobností, 

událostí, stejně tak i obrazová příloha ve 3. vydání.  
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okolnost zmiňovat a pokládal za samozřejmé, že po přečtení brožury ani nebude 

potřeba tuto otázku diskutovat. Nicméně z výše uvedeného lze podle mého názoru 

konstatovat následující. Především si  Klemm  bezpochyby uvědomoval, že člověk 

„ …má vztah nejen k přítomné skutečnosti, kterou může mít bezprostředně v 

názoru, ale je schopen vracet se k minulým předpokladům své činnosti, hodnotit 

nerealizované i nerealizovatelné možnosti a na základě toho formovat nové 

projekty. Člověk „má vztah“ k tomu, co se událo, není jen ve „vztazích“ k 

minulému dění, tzn. dokáže vědomí minulého dění a jeho předpokladů využít 

pro porozumění dnešku.“ (PEŠKOVÁ 1997: 26) Dále si stejně jako jeho předchůdci a 

stejně tak i jeho následovníci uvědomoval nezbytnost identifikace jedince s 

místem, kde žije, kde prožívá každodenní vztahy. V souvislosti s tím také 

považoval za důležité, jak jedinec na daný prostor nahlíží, co pro něj samotného 

toto místo znamená, jaký mu přikládá význam, jak se s místem osobně 

identifikuje. Shrneme-li tato konstatování, pak můžeme v zásadě definovat 3 

základní teoretická východiska předkládané práce do následujících tezí. 

     Konstatovali jsme, že impulzem pro napsání a vydání zmiňované vlastivědy byla  

určitá potřeba reagovat na tvrzení ctihodných obyvatel Karlových Varů stran 

mizivých znalostí dospívající mládeže. Dnes již samozřejmě nelze empiricky zjistit, 

zda se toto tvrzení zakládalo na pravdě ve smyslu empiricky zjištěného stavu věci či 

bylo pouze subjektivním pohledem některých jedinců. Lze tak pouze usuzovat 

jednak podle samotné struktury práce a jednak podle její obsahové stránky. Na 

základě těchto skutečností pak můžeme, podle mého názoru, vyvodit i autorovy 

cíle, které sledoval svou publikací. Klemmovou snahou nebylo předat tyto 

„příjemné“ informace pouze pro jejich faktografickou stránku.  Stejně významnou 

roli Klemm podle mého názoru přisuzoval i jejich rovině hodnotové a významové, 

tzn. rovině noetické. Obě tyto roviny pak měly nepochybně přispět k formování 

historického vědomí jako jedné z rovin reflexe historické skutečnosti. To ostatně 

mělo být bezpochyby cílem zmiňované vlastivědy, neboť tyto „nezbytné, užitečné a 

příjemné informace“ k tomu mohou být vhodným prostředkem. Otázku reflexe 

historické skutečnosti jak v obecné rovině, tak i z ní vycházející rovině edukační 
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s akcentem na historické vědomí a jeho nejvýznamnější podobu aktualizace, za 

kterou spolu s M. Hrochem (HROCH in ŠUBRT 2010: 32) považuji historickou paměť, 

bude diskutováno jako první teoretické východisko mé práce. 

     Dále Klemm klade důraz na informace o nejbližší vlasti, za kterou považuje 

Karlovy Vary a jejich nejbližší okolí.
8
 Druhým diskutovaným východiskem bude 

proto tato nejbližší vlast, tzn. předně její vymezení z různých hledisek (především z 

hlediska geografického, administrativně – správního, kulturního) a následně bude 

zaměřen pohled na tuto nejbližší vlast, resp. region jako prostor zatížený významy, 

které mu byly přisouzeny v průběhu let jednotlivými generacemi a tím může být pro 

nás region brán jako na soubor prvků tvořených historickou pamětí a pamětí krajiny 

V návaznosti na to pak vidím v kontextu práce potřebu diskutovat úlohu 

regionálního momentu (perspektivy) v dějinách a jeho významu, resp. úlohu 

regionální historie pro formování historického vědomí. 

     Pokud má být pro jedince získaná informace o nejbližší domovině nezbytná, 

příjemná a důležitá (KLEMM 1903: předmluva), pak je podle mého názoru nutné, aby si 

k ní vytvořil určitý vztah, aby ovlivnila jeho postoje a jednání a zároveň aby s ní 

tento jedinec dále určitým způsobem pracoval a využil ji, a to nejen pro sebe 

samotného.  Žití člověka v prostoru přináší příležitost mimo jiné i k identifikaci, 

tzn. způsobu, jakým se člověk identifikuje a zároveň i vnitřně ztotožňuje s žitým 

prostorem. (ROUBAL 2003) Jako třetí teoretické východisko bude diskutován pojem 

identita, a to v několika rovinách. Nejprve se bude stručně pojednáno  o identitě  

obecně, tzn. půjde o vymezení její  roviny individuální a kolektivní a zároveň 

nastínění faktorů, které se podílejí na jejich formování a fungování.  V kontextu této 

studie je pak akcentován proces formování a fungování regionální identity. Právě 

její podstatou je vazba k území a zároveň zakotvenost v čase, což je také nezbytným 

předpokladem pro posilování vědomí kontinuity vývoje.  Při analýze některých 

z dimenzí regionální identity vycházím z konceptu švédského kartografa A. 

                                                 
8
 Se stejným vymezením nejbližší vlasti, tzn. pojem , který v sobě zahrnuje dané místo, což je většinou 

administrativně správní centrum,  a s ním spojené jeho nejbližší okolí, se setkáme u většiny podobných 

vlastivěd viz pozn. č. 2. 
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Paasiho, z jehož konceptu také vychází základní pohled na problematiku regionální 

identity v této práci
9
. 

1.2 REFLEXE HISTORICKÉ SKUTEČNOSTI 

 

     Předpokladem reflexe historické skutečnosti je existence historické informace. 

Tou rozumíme „každou zprávu o historické skutečnosti, která je informačně 

využitelná. Patří mezi ně tedy jak informace z historických pramenů ve vlastním 

slova smyslu, tak všechny další druhy zpráv, od zpráv historiografických přes 

umělecké až po žurnalistické či po zřetelné manipulace s historickou skutečností.“ 

(BENEŠ 2004:6)   

     Za zdroj historických informací můžeme považovat především historický text.  

Ten lze definovat jako „… jakýkoliv textový útvar, který má charakter celku a který 

přináší informaci o historické skutečnosti takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

že je možné její interpretační využití.“ (BENEŠ 1995:83) Tato původní charakteristika 

(BENEŠ 1993: 26) byla autorem rozšířena o rovinu samotného myšlenkového procesu, 

který daný historický text nabízí k poznání historické skutečnosti. (BENEŠ: 86) 

Jednou z podstatných otázek v souvislosti s historickými informacemi, které 

obsahuje historický text, je otázka povahy typů jednotlivých informací jako zdroje 

poznání historické skutečnosti, stejně tak i myšlenkových procesů, které k ní vedou, 

a to z hlediska obsahu, struktury a cíle. (BENEŠ 1995:86)  Otázka přesného vymezení 

jednotlivých rovin reflexe historické skutečnosti je čas od času podrobena 

teoretickému zkoumání. V českém diskurzu se o to pokusili M. Hroch (HROCH 1979) 

a J. Petráň (PETRÁŇ: 1989), nověji pak Z. Beneš (BENEŠ 1995). M. Hroch spolu s J. 

Petráněm pracují s rovinou historického povědomí a vědomí s cílem definovat 

jejich odlišnosti. U J. Petráně najdeme i rovinu historického poznání jako rovinu 

vyhrazenou vědeckému diskurzu, nicméně tato rovina je pro Petráně součástí 

historického vědomí.  V návaznosti na tato 2 vymezení budou dále diskutované z 

hlediska rovin uchování a působení historických informací tři základní roviny 

reflexe historické skutečnosti. Jedná se o historické povědomí, historické poznání a 

                                                 
9
 K tomu viz kapitola 1.4.6. 
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historické vědomí, jak je můžeme nalézt u Z. Beneše (BENEŠ 1995). Tato strukturace 

přesněji zachycuje formy reflexe historické skutečnosti v rámci historické kultury.  

 

1.2.1 HISTORICKÉ POVĚDOMÍ 
 

     M. Hroch rozumí tímto termínem souhrn „zlomkovitých informací i soustavných 

pouček, který se vyznačuje neurčitostí a spontánností vztahů k minulosti, postihuje 

především jevovou stránku vývoje, který má namnoze jenom zlomkovitou povahu a 

je tedy neuspořádaným materiálem, z něhož si různé společenské skupiny a vrstvy 

vybírají vhodné „stavební kameny“ pro historické vědomí.“ (HROCH 1979 cit dle 

BENEŠ 1995: 165) Z. Beneš definuje historické povědomí jako „tříšť nesourodých 

historických informací, které pronikají do vědomí prostým  „setkáváním se“ 

v proudu societou komunikovaných informací.“ (BENEŠ in ŠUBRT 2010: 14)  

      Jako jeden z úkolů dějezpytu, resp. vědecké formy poznání historické 

skutečnosti vidí J. Petráň v  tom, že se podílí na utváření historického vědomí, a tím 

se pokouší kultivovat historické povědomí. V případě zdaru to vidí jako nemalý 

úspěch. (PETRÁŇ: 870) Rovina historického povědomí je z mého pohledu využitelná 

zejména ve školní praxi, proto se jí podrobněji zabývám v části 1.2.5.  

 

1.2.2 HISTORICKÉ POZNÁNÍ 
 

     Druhý typ reflexe historické skutečnosti je historické poznání. Je spojeno 

s rekonstrukcí minulého. Tato rekonstrukce však předpokládá vytvoření obecně 

přijatelného vědeckého konceptu poznání historické skutečnosti. Proto je potřeba 

mít na zřeteli, že samo historické poznání je tímto konceptem a jeho výběrem od 

prvopočátku determinováno. Poznání historické skutečnosti obecně uznaným, 

přijatým a aplikovaným konceptem je vyčleněno pouze vědecké historické reflexi 

historické skutečnosti, která se zároveň ale stává obecně přijímanou normou. 

Obecně jí je vyhrazeno v poznávání historické skutečnosti centrální místo. (BENEŠ 

1995: 167)  Proto je tato rovina reflexe  chápána jako jistá „normativní funkce, jako 

sociokulturní korektiv celku historického myšlení.“ (BENEŠ 1995:167) Tím ale není 

řečeno, že její poznatky musí být akceptovány jako absolutní ve smyslu platnosti a 
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správnosti. Otázku korekce je, podle mého názoru, možné vztáhnout i na samotný 

koncept a schopnost jeho proměny v závislosti na potřebě lépe reflektovat 

studovanou historickou skutečnost.     

 

1.2.3 HISTORICKÉ VĚDOMÍ 
 

     Kategorie historického vědomí je v rámci diskurzu v poslední době velmi 

reflektovanou kategorií (především v souvislosti s historickou pamětí), nicméně v 

otázce jejího přesného definování a vymezení se nedospělo k jednotnému 

konsenzu.
10

 Příčinu této rozkolísanosti a názorové nejednotnosti v rámci 

historického diskurzu  je možné hledat především v odlišném úhlu pohledu na tuto 

kategorii a s tím související odlišné vymezení úlohy a významu historického 

vědomí  jako jedné z kategorií reflexe historické skutečnosti. Následně budou 

diskutovány vybrané pohledy, které vycházejí z českého historicko- sociologického 

diskurzu. Diskutované přístupy zároveň také vymezují, podle mého soudu, 

nejpřesněji pojetí historického vědomí, které odpovídá koncepci předkládané studie.  

 

     Předpokladem pro existenci historického vědomí je podle J. Peškové to, že 

člověk má vztah „ nejen k přítomné skutečnosti, kterou může mít bezprostředně 

v názoru, ale je schopen vracet se k minulým předpokladům své činnosti, hodnotit 

možnosti a na základě toho formovat nové projekty a cíle.“ (PEŠKOVÁ 1997:18)         

I. Kamenec definuje historické vědomí jako „vztah konkrétního společenského 

subjektu-například národa, určité sociální, profesní, vzdělanostní či generační vrstvy 

obyvatelstva, náboženské, národnostní, politické nebo jinak identifikovatelné vrstvy 

občanů k národním, státním a anebo obecným dějinám.“ (PEKNÍK 2006 cit dle ŠUBRT 

2010:15) Stejně jako I. Kamenec i M. Hroch akcentuje při  vymezení historické 

vědomí takovou reflexi historické skutečnosti, která se vedle hodnotící  roviny 

spolupodílí i na tvorbě uvědomělého vztahu k minulosti. Hroch ale také upozorňuje 

na to, že tento vztah nemusí konvenovat s výsledným snažením historické vědy, 

                                                 
10

 Nejnověji souhrnně viz Labischová, D., Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického 

vědomí, Ostrava: PF OU 2013. 
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resp. tyto dvě podoby vztahu k dějinám si mohou i výrazně odporovat. (HROCH 1979  

cit. dle BENEŠ 1995: 165)  Podle Z. Beneše je historické vědomí „taková forma 

historického myšlení, v níž jsou historické informace vzájemně pospojované 

především prostřednictvím obecných sociokulturních každodenních vazeb.“ (BENEŠ 

in ŠUBRT 2010: 15). Šubrt s Pfeiferovou koncipují historické vědomí „nejen jako 

soubor znalostí, dojmů a představ o minulosti, nýbrž především jako vědomí 

určitých souvislostí (resp. kontinuity, diskontinuity a změny) mezi minulostí 

(ukládanou do kolektivní paměti), přítomností a budoucností, jako vědomí, které 

spoluvytváří postoje lidí k současnosti a budoucnosti.“ (ŠUBRT 2010: 21) Obsahem 

historického vědomí podle V. Houžvičky je „postoj k minulosti, ovšem vždy ve 

vztahu k přítomnosti. Historické vědomí přestavuje významný orientační faktor, 

ovlivňující identitu, jak národní, tak kulturní a etnickou. V jeho důsledku dochází 

ke zpřítomňování minulosti a formování vztahu mezi zkušeností a očekáváním. 

Historické vědomí souvisí úzce se vzpomínáním, které utváří nebo udržuje minulost 

v přítomnosti. Minulost je prezentována jako zkušenost, která pomáhá chápat 

současný svět a zároveň jej činí srozumitelným pro budoucí směřování.“  

(HOUŽVIČKA - NOVOTNÝ 2007:17) 

           H. J. Pandel definuje historické vědomí v rámci svého konceptu jako určitou 

struktury sedmi párových kategorií, v rámci níž je jejich vzájemný vztah určen 

těmito dimenzemi vědomí, a to časového vědomí (dříve-dnes/zítra), vědomí reality 

(reálné-imaginární), vědomí historicity (statické-dynamické), vědomí identity 

(nahoře-dole), ekonomicko-sociálního vědomí (chudý-bohatý), morálního vědomí 

(správné-špatné).(PANDEL 1987 cit. dle BENEŠ 1995 : 173)  Jestliže Pandelova koncepce 

párových kategorií vymezuje základní strukturaci pojmu, pak M. Sauer ve svém 

modelu se pokusil znázornit základní faktory, které se spolupodílejí na jeho 

konstituování.
11

   

1. receptivní předpoklady jedince (věk, socializace, zájmy, dosavadní 

vědomosti) 

2. prostředky (média, muzea, škola atd.) 

                                                 
11

 Převzato z Labischová, D., Perspektivy empirického výzkumu historického vědomí, Ostrava: PF OU 2004. 
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3. rozsah komunikačního společenství (jedinec, rodina, obec, sdružení, kraj, 

národ/stát, náboženská obec atd. 

4. komponenty (časové zařazení, události, asociace, obrazné představy a 

vyprávění, identifikace a odmítnutí, interpretace, soudy, praktická aplikace 

atd.) 

5. obsahy (např. modernizace společnosti, dekolonizace atd.) 

6. dimenze (viz Pandelovo schéma 7 párových kategorií) 

 

    Lze předpokládat, že žádnou z těchto kategorií nenalezneme v konkrétních 

historických vědomích jednotlivých skupin obyvatelstva ve stejné míře, nicméně  

základní strukturu historického vědomí lze podle Z. Beneše plně vyvodit z kategorie 

časovosti, historičnosti a identifikace. (BENEŠ 1995: 174) V návaznosti na Pandela 

pak vyvozuje skutečnost, že základním znakem, který odlišuje historické vědomí od 

historického povědomí i poznání je to, že „fakta váže v jeden celek prostřednictvím 

převážně obecných kulturních kontextů přítomné doby“  nebo-li „ historické 

vědomí je vytvářeno na základě zpřítomňování minulého.“ “(BENEŠ 1995: 175)   

Podle Šubrta a Pfeiferové lze také na historické vědomí nahlížet jako na „entitu“, 

kterou spoluvytvářejí vzájemně se ovlivňující komponenty. Autoři uvádějí 4 

základní komponenty. Jedná se o prožitou historickou zkušenost, ideologii 

(především státní), vědomí produkované historickou vědou a kolektivní paměť. 

(ŠUBRT 2013: 25)  Na rozdíl od Šubrta a Pfeiferové nepovažuje M. Hroch kolektivní 

paměť za čtvrtou komponentu, která spoluvytváří historické vědomí. Hroch ji 

nahrazuje tím, co Šubrt a Pfeiferová definují jako další vlivy. Na první místo v této 

skupině pak Hroch klade kulturu (beletrii, školu, media). (HROCH in ŠUBRT 2010: 32) 

 

1.2.4 HISTORICKÁ (KOLEKTIVNÍ) PAMĚŤ  

 

     Obecně můžeme zahrnout všechny možné formy vědomých vzpomínek, ať už na  

historické události, osobnosti, také i na všechny ostatní  procesy pod souhrnný 

pojem kultura paměti. Její integrální součástí jsou pak všechny formy paměti i 

všechny způsoby prezentace dějin a to těch, které jsou diskutovány v rámci  
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vědecko historického diskurzu, stejně tak i těch, které můžeme označit jen za 

„soukromé“ vzpomínky. Pro obě skupiny však platí, že určitou měrou zanechaly 

stopy ve veřejném prostoru. (CORNELIßEN 2007:30) Vědecko historický diskurz tvoří 

podle Cornelißena neoddělitelnou součást kultury paměti, stejně tak i historici a 

jejich díla. Cornelißen však také podotýká, že tím není v žádném případě omezeno 

jejich „jejich výsostné právo na nezávislý výklad.“ (CORNELIßEN 2007: 30) Pojem 

kultura paměti pak můžeme také definovat jako „ více či méně reflektované 

zacházení s událostmi a souvislostmi v dějinách, s důrazem na konstruktivní 

charakter odkazů na minulé zkušenosti (paměť) s ohledem na přítomnost a 

budoucnost.“ (BROCKHAUS, cit dle CORNELIßEN 2007:30) 

     Jak již konstatoval J. Assmann, žijeme v době, kdy roste zájem o téma paměti a 

vzpomínek (ASSMANN 2001: 15) Příčina této konjunktury zájmu je podle něj 

způsobena minimálně 3 faktory. Prvním z nich je podle Assmanna  vytváření umělé 

paměti především masovým nástupem elektronických médií. (ASSMANN 2001:15) 

Podle Assmanna je tato kulturní revoluce, resp. její význam, srovnatelná 

s vynálezem písma a knihtisku.  Dalším faktorem je v  jeho pojetí všeobecně 

přijímaný názor na to, že naše vlastní kulturní tradice zřejmě dospěla ke konci a 

přežívá už pouze jako předmět „ vzpomínky a komentovaného zpracování“. 

(ASSMANN 2001: 15)
12  Za klíčový faktor tohoto boomu vzpomínek považuje 

Assmann fakt, že postupně odcházejí očití svědkové dramatických událostí 20. 

století. Svoji úlohu zde hraje pro Assmanna mezní hranice 40 let, za níž 

v kolektivních dějinách existuje reálné nebezpeční zániku živoucí vzpomínky, a tím 

se i relativizuje a problematizuje forma kulturní vzpomínky. (ASSMANN 2001: 15) 

Podle Cornelißena vychází tato konjunktura spíše než z vlastní potřeby jedince 

vracet se k upozaďovaným či přímo vytlačovaným tématům z národních dějin z 

potřeby určité skupiny vzdělanců, která vnímá otázku paměti a přístupu k ní za 

důležitou. Této skupině téma paměti slouží jako výchozí předpoklad k rozbití 

velkého historického narativu a oživení zájmu o „dílčí paměti“, které jsou 

vymezeny podle různých hledisek, např. hlediska regionálního, hlediska etnicity, 

                                                 
12

 Podle mého názoru spíše než o konci kulturní tradice by bylo relevantnější hovořit nové etapě této kulturní 

tradice, o proměněn její funkce .  
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náboženství atd. (CORNELIßEN  2007 : 22)  Podle Cornelißena cílem tohoto přístupu 

není „historická reflexe a kritická analýza dějin“, ale spíše snaha prostřednictvím 

této paměti potvrdit skupinovou identitu dané skupiny.“ (CORNELIßEN  2007 : 24)  

Autor zároveň poukazuje na jistá specifika historického diskurzu v zemích bývalého 

východního bloku, která jsou ovlivněna pádem monopolního výkladu dějin a 

snahou  znovuoživit dříve potlačovanou paměť ať už jednotlivců nebo celých 

skupin. Je ovšem otázkou, zda a v jaké formě se může různě pojímaný koncept 

uplatnit v rozvinutých společnostech
13

. (CORNELIßEN 2007: 24)  Můžeme tedy vyjít 

z konstatování, že přesné terminologické vymezení pojmu paměť (individuální, 

kolektivní) není možné a to z důvodu prozatím nenalezeného konsenzu v rámci 

historického diskurzu.  Definování tohoto dnes velmi častého předmětu výzkumu je 

závislé (stejně jako definování historického vědomí) především na úhlu pohledu a 

zároveň cílech, které jednotlivé vědní obory sledují. Následně na této skutečnosti 

závisí akcentace jednotlivých rovin sledovaného fenoménu paměti.  

     Jistou shodu můžeme nalézt v rovinách chápání tohoto pojmu. Paradigmatickým 

východiskem pro interdisciplinární výzkum kulturních forem paměti nám může být 

koncept vcházející z teoretických závěrů J. Assmanna (viz ASSMANN 2001).  Obecně 

pak můžeme paměť vymezit ve třech rovinách, a to v rovině kolektivní paměti 

(Halbwachs a jeho sociální rámce paměti), komunikativní paměti (vzpomínky a 

metoda orální historie) a rovině kulturní paměti (cílem stabilizace obrazu 

společenství o sobě, historická díla tvoří neoddělitelnou součást), přičemž 

v kontextu této práce bude dále diskutována kolektivní paměť v pojetí M. 

Halbwachse a z něj vycházejících následných koncepcí a přístupů. 

     Maurice Halbwachs vychází z předpokladu, že lidská paměť může existovat 

jenom proto, že existuje kolektivní paměť. „ Individuum vyrůstající v naprosté 

osamělosti by nemělo žádnou paměť. Paměť v člověku narůstá teprve v průběhu 

jeho socializace.“ (HALBWACHS dle ASSMANN 2001: 36)  Podle Halbwachse „značná 

část vzpomínek vychází na světlo proto, že nám je lidé připomenou. O kolektivní 

                                                 
13

 Tento přístup je však, podle mého názoru, ovlivněný německým diskurzem k této problematice. Reflektuje 

spíše přístup oficiálních struktur a neber v potaz možné odlišné přístupy v určitých společenských enklávách.  

K tomu např. OLŠÁNKOVÁ, D. (ed.), Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. 

Komenského v ofenzivě (1971 – 1989), Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012 
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paměť se jedná tehdy, oživujeme-li ze života naší skupiny událost nahlíženou právě 

z pohledu této skupiny, a to i v případě fyzické nepřítomnosti členů skupiny.“ 

(HALBWACHS 2009:63). Tento mentální přístup je dle Halbwachse možný právě 

proto, že je nebo byl součástí nějakého společenství a může tak podléhat jeho vlivu i 

ve chvílích odloučení. (HALBWACHS 2009:63) Kolektivní paměť je podle Halbwachse 

souvislý proud myšlení, v jehož nepřetržitosti není nic umělého, protože z minulosti 

uchovává pouze to , co je z ní dosud živé nebo schopné žít ve vědomí skupiny, která 

ji udržuje a zároveň nepřesahuje hranice této skupiny. Podle Halbwachse 

„vzpomínáme na to, co je komunikováno, a co je jako takové lokalizováno 

v kolektivní paměti. Paměť se konstituuje, funguje a reprodukuje v určitých 

sociálních rámcích, které jsou vytvářené lidmi žijícími ve společnosti.“ 

(HALBWACHS 2009 cit. dle ŠUBRT 2010: 13) Vzpomíná sice jako jednotlivec, ale 

v referenčním rámci dané společnosti. „Když si chceme vzpomenout na to, co se 

nám stalo v útlém dětství, často zaměňujeme to, co nám o tom řekli jiní, se stejnými 

vlastními vzpomínkami. (HALBWACHS 2009 cit dle ŠUBRT 2010:15) „ Každá 

individuální paměť představuje způsob vidění kolektivní paměti a tento způsob se 

mění v závislosti na místě, které zaujímáme, a zároveň se toto místo mění podle 

vztahů, které udržujeme s ostatním prostředím.“ (HALBWACHS 2009:91) Jedná se 

v podstatě o kombinaci vlivů převážně sociální povahy. Sociální rámce paměti jsou 

nezbytné nejen pro nalezení vzpomínky, nýbrž také pro její vlastní pojmové 

uchopení. Sociální rámce paměti můžeme v podstatě chápat jako orientační body 

v prostoru a čase, jako historické, geografické, politické pojmy, běžná zkušenost a 

známé způsoby nazírání. Právě v nich se paměť konstituuje, funguje a reprodukuje, 

v nich jsou fixovány a vyvolávány naše vzpomínky. Jimi je určena významnost 

toho, nač a jak vzpomínáme.“(HALBWACHS 2009 cit dle ŠUBRT 2010: 15) Vzpomínka se 

podle Halbwachse vybaví díky „ několika sériím propletených kolektivních 

myšlení, a nemůžeme ji tudíž dát do souvislosti s konkrétním kolektivním 

myšlením, představujeme si, že je na nich nezávislá a její celistvost dáváme do 

protikladu k četnosti kolektivních myšlení.“ (HALBWACHS 2009: 92) „Vše, co 

vstupuje do kolektivní paměti, získává při tomto vstupu formu pojmu, symbolu 
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tohoto systému příslušné společnosti.“ (HALBWACHS 2009 cit dle ŠUBRT 2010: 16) „ 

Má- li se ta  či ona pravda usadit ve vzpomínce skupiny, musí se zpodobnit 

v konkrétní formě události, osoby či místa.“  (HALBWACHS dle ASSMANN 2001: 38)  

Tyto symboly získají při vstupu do této kolektivní paměti smysl jako součást ideové 

soustavy společnosti.   Tak jako jsou podle Halbwachse podstatné pro vzpomínání 

referenční rámce paměti, pak je ale odsouzeno k zapomenutí to, co žádný referenční 

rámec nemá. „ Pokud si je člověk – a tedy společnost – schopen uvědomit pouze to, 

co lze zrekonstruovat jako minulost uvnitř referenčního rámce dané přítomnosti, 

pak v zapomnění upadá právě to, co v podobné přítomnosti nenachází žádný 

referenční rámec.“ (HALBWACHS dle ASSMANN 2001:37) Stejně tak podstatnou 

skutečností je otázka komunikace. „ Paměť žije a uchovává se v komunikaci,  

pokud se komunikace přeruší, respektive pokud zmizí nebo se změní referenční 

rámec komunikované skutečnosti, vede to k zapomnění.“ (HALBWACHS dle ASSMANN 

2001: 37).   V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že neexistuje pouze jedna 

kolektivní paměť, nýbrž existuje mnoho kolektivních pamětí, mnohdy vzájemně se 

protínajících. Ve srovnání s historií se podle Halbwachse snaží kolektivní paměť 

vytěsnit jakékoliv změny,  je zde kladen důraz na podobnosti, kontinuitu, důraz na 

vlastní odlišnost.  Kolektivní paměť se podle Assmanna svým vymezením  vztahuje 

ke třem figurám vzpomínání. Především je to čas a prostor, kde především prostor„ 

neslouží pouze jako scéna pro formy interakce, nýbrž poskytuje symboly její 

identity a záchytné body jejího vzpomínání.“ (HALBWACHS dle ASSMANN:39) 

Vzhledem ke svému vymezení se kolektivní paměť vztahuje k určité skupině. „ 

Kolektivní paměť je spjatá se svými nositeli a není libovolně přenosná. Kdokoliv se 

na ní podílí, dosvědčuje tím svou sounáležitost.“ (HALBAWACHS dle ASSMANN: 39)  

Referenční rámce slouží také mimo jiné k rekonstrukci paměti, protože podle 

Halbwachse „ žádná paměť neuchovává minulost jako takovou, nýbrž z uplynulé 

doby v ní zůstává je to, co může společnost v dané epoše zrekonstruovat příslušným 

referenčním rámcem.“ (HALBWACHS dle ASSMANN 2001: 40)  Ve své koncepci 

Halbwachs opomíjí dobovou podmíněnost sociálních rámců, subjektivní přístup při 

jejich vymezování, což mu bylo ostatně i vytýkáno. 
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     Na Halbwachse navazuje P. Nora se svou koncepcí míst paměti. Základem jeho 

konceptu je napětí mezi historií a pamětí.  Nora vychází z předpokladu, že se paměť 

manifestuje v určitém prostoru (topograficky i symbolicky). Primárním je tedy 

studium míst paměti, ve kterých se kolektivní paměť materializuje. Místa paměti 

jsou „ vlastně místy v trojím smyslu slova, ve smyslu materiálním, symbolickém a 

funkčním.“ (NORA 1998: 15) Má tím na mysli budovy, památky, akty, ale také např. 

učebnicové texty. (NORA 1998: 14). Nora se snaží nalézt řešení pro vztah mezi pamětí 

a historií. Tato dvě slova nejsou podle něj již synonymy. Historie uchvátila paměť. 

Ta je oproti historii podle Nory živoucím poutem s minulostí, zdrojem identity, 

nástrojem zřetězení mezi generacemi. Koncept míst paměti vychází z toho, že se 

musí jednat o taková místa, která vznikla z vůle k paměti, tzn. byla vytvořena proto, 

aby paměť byla reprodukována. (NORA 1998: 15) Tato místa musí mít schopnost 

měnit se a své významy aktualizovat. „ Nejsou tím, na co vzpomínám, ale 

prostorem, kde paměť začíná pracovat a skládat obrazy minulosti do příběhu.“ 

(NORA 1998:16) Typologické rozdělení míst paměti není pro Noru cílem, ale  

prostředkem. Není cílem jeho „ přesnost nebo vyčerpávající povaha. Nespočívá 

dokonce ani v bohatosti, kterou může evokovat. Spočívá v tom, že je možný. 

Ukazuje nám, že neviditelná souvislost spojuje objekty bez zjevného 

vztahu…Existuje zde artikulovaná síť těchto různých totožností, nevědomá 

organizace kolektivní paměti, kterou máme za úkol přivést k uvědomění si sebe 

sama.“ (NORA 1998: 17) 

    Vztahem mezi historií a pamětí se zabývá také Paul Ricceur. Pokouší se 

formulovat základní principy politiky „správné paměti“. Základní rozpor vidí 

v cílech, které mají.  Zatímco paměť se snaží zachovat věrnost kořenům, historie se 

snaží ověřovat fakta a hledat pravdu především v psaných dokumentech, které jsou 

pokládané za nezpochybnitelné. Paměť je zranitelná, protože ve snaze vyhnout se 

případnému utrpení bývá vytlačována a tím i manipulována. Podle Ricceura je 

„povinností paměti, morálním závazkem uchovávat vzpomínku na utrpení různých 

skupin obyvatelstva v minulosti.“ (RICCEUR cit dle ŠUBRT 2010: 23) Historie naproti 
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tomu má  „schopnost opravovat, kritizovat či dementovat paměť dané komunity 

v okamžiku, kdy se uzavírá nad vlastním utrpením do té míry, že se stává slepou a 

hluchou vůči utrpení jiných komunit.“ (RICCEUR cit dle ŠUBRT 2010: 23) Ricceur vidí 

jako řešení tzv. šťastnou paměť, která je schopná v sobě zahrnout jak kritický 

historický přístup a snahu o pravdivost, tak i onu řekněme etickou, morální rovinu 

odpovědnosti zachování toho, co není napsáno, ale je vzpomínáno.      

     Pamětí se také ve svých studiích zabýval mimo jiných i T. Todorov. Podle něj je 

„paměť lidskou schopností podržet některé prvky minulosti, základem každého 

vztahu k minulosti je proto paměť.“ (TODOROV  1998a: 33) Stejně jako Ricceur vnímá 

Todorov základní rozpor v pohlížení na historii a paměť v jejich odlišných 

hodnotových soudech (historik hodnotí ve jménu společného dobra, o kterém 

panuje určitá shoda, svědek soudí na základě jedinečného zřetězení okolností) a v 

odlišném způsobu analýzy (paměťová je vnímána jako částečná, historická jako 

celková). Nicméně ve skutečnosti obě jsou výsledkem jisté analýzy a selekce, obě 

provádějí dekompozici a selekci, rozdíl je v tom, že historik prostřednictvím 

abstraktních kategorií, svědek na základě podrobností a příkladů.  Podle Todorova 

„ze samotného hlediska hledání pravdy není paměť prostě historií se slevou, 

hrubým  materiálem, který je nepoužitelný,  dokud není vytříděn historickým 

sítem.“ Jistě, usilujeme-li o pravdu adekvační, bude třeba ústní svědectví 

přezkoumat nebo je porovnat s jinými prameny, ale neplatí snad stejný princip 

v případě psaných dokumentů, fotografií, hmotných stop? Spíše než aby stály proti 

sobě, tyto dva postupy se doplňují nebo také adekvační pravda a pravda odhalení se 

doplňují.“ (TODOROV 1998a: 39) 

      U M. Halbwachse  je potřeba vidět reakci na dobový pozitivistický přístup 

v samotném historickém oboru a s ním i spojený dobový pohled na úlohu a cíle 

historického poznání. Naproti tomu jak  Ricceur tak později i Todorov poukazují na 

základní rozpor, kterým je odlišný úhel pohledu, a tím i přístup historie a paměti ke 

zkoumané minulosti, který ale nemusí nutně znamenat nemožnost konsenzu. Ten 

např. Riccer definuje jako onu šťastnou paměť. Ve svých úvahách se v tomto 

kontextu vrací také T. Todorov k  P.  Norovi a jeho pojetí paměti. V Norově 
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koncepci je obvykle shledáván vztah mezi historií a pamětí jako navzájem si 

konkurující a vzájemně se vylučující. Tento rozpor mezi historií a pamětí  Todorov 

však nevidí.  Podle Todorova  Nora nepřiznává paměti status soupeřky historie, ale 

navrací jí postavení jednoho z předmětů historického zkoumání. (TODOROV 1998a: 

33) Tato skutečnost je podle mého soudu reflektována i současnou historickou 

vědou, která v souvislosti s pamětí zkoumá mimo jiné způsoby přenosu paměti 

(psané texty, ikonické texty, trojrozměrné předměty, tradice atd.), způsoby 

umístnění a funkce míst paměti v prostoru a způsoby využití či zneužití paměti. 

(HLAVAČKA 2011: 15)  Paměť tak může být pro historika historickým zdrojem  nebo  

historickým jevem (jak se pamatuje), na což ostatně poukázal P. Burke. 

(BURKE2006: 52-3)  Každý z těchto pohledů však také vyžaduje určitý svůj vlastní 

přístup co do využití získaných informací.  Pokud budeme studovat paměť jako 

historický zdroj, je potřeba zde postupovat stejně jako u každého historického 

pramene, tzn. je zde nutné provést tradiční historickou kritiku. Tento přístup 

k historické paměti využívají historici, kteří se zabývají „orální historií“  již od 

šedesátých let dvacátého století
14

. Na druhé straně, pokud přistoupíme k paměti jako 

k historickému jevu, pak podle Burkeho můžeme tento přístup nazvat sociální 

historií pamatování. Hlavním znakem této sociální paměti je selektivnost, proto 

předmětem zkoumání je snaha zjistit principy selekce a zaznamenat proměnlivost 

paměti v závislosti na místu a čase, způsob jejich využití a jeho proměnu. Poslední 

otázkou je pak využití zapomnění jako nedílné součásti sociální paměti. 

Jak tedy vymezit pojem kolektivní paměť? V návaznosti na výše řečené  se mi proto 

zdá jako nejvhodnější spolu s M. Hrochem vymezit kolektivní paměť jako 

„nejvýznamnější podobou aktualizace historického vědomí, jeho společenské 

funkce.“  Kolektivní paměť je pak nahlížena jako „ aktualizované, verbalizované a 
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 V českém prostředí v posledních letech vyšlo např. LEON, D. – GRÖPEL, S., Živé paměti Sudet. Životní 

příběhy pamětníků ze západních Čech, Plzeň: Centrum pro komunitní práci 2011; MORÁVKOVÁ, N. a kol., 

Říká se – aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie, Plzeň: viaCentrum 2011;  

Není cesty zpátky. Výpovědi očitých svědků o listopadových pogromech v roce 1938, Praha: Knižní klub 

2011; PETRÁŠ, J. a kol, Příběh je základ – a lidé příběhy potřebují aneb Teoretické a praktické aspekty 

orální historie, České Budějovice: Jihočeské muzeum 2010; VANĚK, M., Naslouchat hlasům paměti. 

Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha: ÚSD AV ČR 2007; VANĚK, M., O orální historii 

s jejími zakladateli, Praha: Centrum orální historie ÚSD AV ČR 2008; WELZER, H.  a kol, „Můj děda nebyl 

nácek“. Nacismus a holocaust v rodinné paměti, Praha: Argo 2010 
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obvykle institucionalizované složky, informace, které ze souboru historického 

vědomí vybírají jistý fragment minulých událostí…Tento výběr je motivován 

snahou dosáhnout jistých cílů v současnosti…Historické informace pak bude tento 

výběr ve vztahu k jistým záměrům více méně upravovat a manipulovat jimi.“ 

(HROCH in ŠUBRT 2010: 32) V kontextu s výše uvedeným můžeme konstatovat, že 

Hrochův důraz na aktualizaci historického vědomí, jeho společenské funkce, podle 

mého soudu konvenuje s vymezenými Halbwachsovými společenskými rámci 

paměti dané society.  „Pokud obsahem paměti jsou sociální procesy, sociální jevy a 

sociální události, hovoří se o paměti sociální.  Tato sociální paměť spočívá na 

kontinuálnosti, tedy na akceptaci prostoru a času při rekonstrukci minulých vjemů, 

poznatků apod.“  (VENCÁLEK 1998: 84) Podle Burkeho je pak důležité se ptát, kdo 

komu, co a proč chce připomínat, čí verze minulosti je pak zaznamenána a 

uchovávána.  Prostřednictvím tohoto sociálního rámce je určitá societa schopna 

určit pro sebe jako společenství významné fragmenty minulých událostí, které se 

spolupodílejí na tvorbě jednotlivých rovin vědomí této society, především však 

vědomí historicity, časovosti a prostoru. Smyslem samotného výběru je pak 

bezesporu snaha dosáhnout jistých cílů. Ze širokého záběru zkoumání historické 

paměti vidí Hlavačka praktické dvojí využití: jednak utvrzení vlastní roviny 

identity, jednak možnost usmíření znepřátelených společenství (HLAVAČKA 2006:16) 

Otázka výběru jako nástroje úpravy a manipulace s těmito informacemi hraje podle 

mého  klíčovou  roli v morální rovině historického vědomí dané society, kde právě 

kolektivní paměť jako nejvýznamnější podoba její aktualizace formuje a udržuje její 

identitu a tím vztah k ostatním societám. Zde je pak hlavní otázka, jak a proč 

nahlížím na ty druhé a co je tím formujícím prvkem pro danou societu. Otázka 

identity bude diskutována v další kapitolce. Nejprve však bude pojednáno o reflexi 

historické skutečnosti v rámci školního dějepisu. 

 

1.2.5 ŠKOLNÍ DĚJEPIS- REFLEXE HISTORICKÉ SKUTEČNOSTI 

 

     Výchozím předpokladem pro nás zde bude vymezení školního dějepisu jako 

„institucionalizované formy vytváření, předávání a zachovávání historického 
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vědomí jako jedné z rovin reflexe historické skutečnosti.“  (BENEŠ 2004:7) Zde 

ovšem nutné počítat s tím, že uchopení historické skutečnosti v rámci školní praxe a 

v rámci historické vědy se od sebe liší, a to, podle mého názoru, podstatným 

způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: BENEŠ (1995):125 

 

 Jak historická věda, tak didaktika dějepisu přistupují k historické skutečnosti 

s cílem porozumět jí a podat adekvátní vysvětlení. Zde tedy můžeme vidět shodu 

v metodě přístupu, tj. porozumění a vysvětlení. V dalším kroku ale již nepanuje 

naprostá shoda mezi těmito dvěma obory. Historická věda se vztahuje 

prostřednictvím historického pramene k minulému a jejím cílem je zkoumat již 

proběhlou historickou skutečnost prostřednictvím (v rámci svého oboru) obecně 

přijímaných metod a postupů, jejichž výsledkem je pak uchopení historické 

skutečnosti formou abstrakce, zobecnění, vytvoření určité konstrukce pojetí této 

historické skutečnosti. Úkolem didaktiky dějepisu naproti tomu ale není vztahovat 

se pouze k minulému, nezastupitelnou roli zde hraje i rozměr současnosti, tzn. 

soudobý vztah k minulému. Jde o to, co vlastně chceme touto rekonstrukcí vlastně 

dosáhnout.(ČAPEK 1985: 69) V jejím rámci se tak uplatňuje předávání historického 

vědomí formu rekonstrukce, přičemž se zde jedná o rekonstrukci konstruktu, 

abstrakce, kterou postulovala historická věda, která je následně zapracována do 
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jedné z forem didaktické narace, kterou může být mimo jiné i  učebnicový text
15

. 

Vedle této statické formy je součástí didaktické narace i dynamická složka, kterou 

zde představuje například vlastní učitelův výklad.   

1.3 REGION, HLEDISKA STUDIA 

  

1.3.1 REGION 
 

     Pokud chceme vymezit tento mnohovrstevnatý pojem, pak se nám nabízí tři 

možné úhly pohledu, pomocí kterých lze definovat základní roviny chápání regionu 

jako takového. Na prvním místě je nutné co nejpřesněji si vymezit sémantický 

význam diskutovaného pojmu  - co rozumíme pod tímto pojmem, dále je potřeba 

poukázat na to, jaká hlediska je možné aplikovat na studium vymezeného regionu, 

čili určit hlediska, pomocí kterých můžeme vymezený region studovat a jako třetí se 

nabízí potřeba charakterizovat proces formování samotné regionální struktury 

včetně faktorů a procesů ovlivňující vlastní proces formování a fungování takto 

vzniklé regionální struktury. 

     V nejobecnější rovině můžeme region definovat jako „souhrn či soubor reálně 

existujících skutečností a vztahů, které jsou rozprostraněny a mají vztah k určitému 

ohraničenému území, na němž jsou kvantitativně seskupeny či kvalitativně 

specifikovány a odlišují se tímto způsobem zcela nebo zčásti od jiných územně 

vymezených jednotek.“ (BARTOŠ 2000: 9) Z jiného úhlu pohledu je podle stejného 

autora region specifická oblast s „odlišnými rysy v jedné či více rovinách lidské 

(nakonec i přírodní) existence a činnosti.  Každý region je ovšem součástí širšího 

územního celku a projeví se v něm vždy i širší obecnější zákonnitosti a tendence.“ 

(BARTOŠ 1972: 74 Na region jako územní celek se také dá nahlížet jako prostor, který 

se v minulosti konstituoval, vývojem proměňoval, stabilizoval a fungoval 

působením souboru přírodních, hospodářských, politických, národnostních a 

kulturních činitelů. (SEMOTAMOVÁ 2008: 8) Souhlasím s názorem E. Semotamové, 

která poukazuje na samoúčelnost vytvoření jednotné definici regionu pro všechny 
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 K tomu viz blíže kapitola 2.3. 
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obory, neboť každý z nich má svá kritéria, své přístupy a svá hlediska, podle 

kterých region studuje.(SEMOTAMOVÁ 2008: 8) Obě Bartošovy charakteristiky spíše  

než vysvětlení samotného pojmu ukazují, jak lze tento vymezený celek studovat. 

Zde se nám nabízejí hned 3 možné přístupy k regionu jako předmětu studia. Jedná 

se o hledisko geografické, hledisko sociální a kulturní. Tento výčet není 

samozřejmě vyčerpávající a není možné takovýto výčet ani sestavit. Navíc každé 

z jednotlivých hledisek není uplatňováno v čisté podobě, většinou dochází k jejich 

kombinaci s dalšími i zde neuvedenými hledisky s cílem co možná nejpřesněji 

strukturovat samotný pojem v rámci jednotlivých oborů, a tím i lépe uchopit 

studovanou problematiku. Uvedené 3 přístupy vnímám ovšem jako základní a 

stěžejní především v souvislosti se studiem regionu v rámci historického výzkumu. 

Proto se jimi zde zabývám podrobněji. 

 

1.3.2 HLEDISKA PŘÍSTUPU KE STUDIU REGIONU 

 

     Geografické hledisko akcentuje při studiu regionu P. Chromý, pro kterého je 

region „více či méně ohraničená územní jednotka, která se díky své celistvosti, 

uniformitě (či shodnosti znaků) nebo určitému organizačnímu principu liší od 

územních jednotek jiných.“ (JOHNSON: 687 cit dle CHROMÝ – HEŘMANOVÁ 2009)  

Region je možné chápat jako samostatný objekt, jako výsledek vědomého rozdělení 

určitého území na menší celky.(MARTÍNEK 2007: 19)   Na  hranice jako kritérium 

vymezení poukazuje L. Martínek, který rozděluje hranice jednotlivých území a to  

jednak na hranice lineární (administrativní) a jednak hranice nelineární (např. 

kulturní), která tak ohraničují „ území odlišující se jednou nebo více osobitými 

vlastnostmi, které umožňují jeho specifikaci vzhledem k okolním územím,“ 

(MARTÍNEK 2007: 19).   Z pohledu geograficko-sociálního se jedná „většinou o určitý 

historicky vzniklý území celek vyznačující se relativní ohraničeností (vědomí 

hranic), vlastní historií, z části i specifickou kulturou a v neposlední řadě také 

sociální skladbou obyvatelstva. Každá z těchto a dalších vlastností (ekonomická 

vyspělost, dopravní dostupnost, ekologie, krajinný typ, estetický vzhled atd.) může 

být další dílčí dimenzí regionální identity, nebo ji může alespoň ovlivňovat.“ (ZICH 
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2003: 22) Na sociální moment resp. sociální vazby upozorňuje i L. Martínek.           

Z tohoto úhlu pohledu definuje region jako „ společenství určené buď kolektivnímu 

zájmy, vycházejícími z prostoru mezi úrovní lokální a národní, nebo jako 

společenství určené společnou kulturou.“ (MARTÍNEK 2007: 25)  Kulturní moment 

hraje svou roli při etnografické rajonizaci prostoru. Podle J. Vařeky a E. Maura  je 

„národopisná oblast (etnografický region) územím vyznačujícím se určitým 

stupněm homogennosti kultury svého obyvatelstva, jenž se ve větší nebo menší 

míře odlišuje od kultury sousedních oblastí.“ (ETNOGRAFICKÝ ATLAS 2004:8-9) Jeho 

přesné vymezení však nelze podle autorů provést pouze na základě 1 -2 složek 

lidové kultury, ale pro relevantní definovaní hranic takového regionu je potřeba 

většího počtu stanovených prvků. J. Vařeka s E. Maurem také upozorňují na to, že  

jedním z rozhodujících činitelů je bezpochyby povědomí obyvatel (v kontextu jejich 

studie je podle mého názoru relevantnější hovořit o vědomí obyvatel – pozn. autorka) 

jejich vůle a subjektivní pocit příslušnosti k etnografickému regionu, často i 

zvláštním pojmenováním oblasti a jejich obyvatel. (ETNOGRAFICKÝ ATLAS 2004: 9) 

Na rozdíl od geografického a sociálního přístupu není možné označit každou oblast 

(region) jako etnografickou oblast (region), což platí pro Karlovarský kraj jako 

celek. V tomto regionu je takto vymezena pouze oblast Chebska se svým 

specifickým etnografickým rázem. (ETNOGRAFICKÝ ATLAS 2004)  

      Geografický, sociologický a etnografický přístup mohou být východiskem  pro 

studium regionu v rámci historického výzkumu. Na rozdíl od geografie či 

etnografie nepatří mezi hlavní cíle historického výzkumu územní vymezení regionu. 

Tato rajonizace je pouze jeden z prostředků, jak si přesněji vymezit předmět 

výzkumu. Podle Bartoše neznamená region pro humanitní disciplíny včetně historie 

„ jenom nějaké území, ale pod tímto pojmem chápeme společenskou strukturu či 

lidskou pospolitost na určitém území.“ (BARTOŠ 2004: 10). Tím autor dává do 

souvislosti prostorové vymezení se se sociologickým hlediskem tzn. faktorem 

společnosti a jejího fungování v rámci tohoto vymezeného prostoru. V návaznosti 

na výše řečené je nyní nutné poukázat na možnou  typologizaci regionu pro účely 

historického výzkumu, jak na to poukázal i F.  Bartoš. (BARTOŠ 2000:9) Vzhledem 
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k územněsprávním proměnám je nutné v souvislosti s historickým výzkumem jasně 

definovat, co máme na mysli pod pojmem region, resp. jaké hledisko jsme pro jeho 

vymezení zvolili. Region můžeme vymezit například podle typologizačních 

hledisek, které navrhla E. Semotamová (SEMOTAMOVÁ 2008: 10). Její schéma více 

méně bere v potaz všechny výše uvedené přístupy, které jsou však doplněné o 

historickou perspektivu a její úlohu při studiu regionu. E. Semotamová proto také 

definuje region jako tzv. časoprostorový průsečík nebo-li relativně kompaktní 

prostor, kde se odehrály historické procesy i proměny krajiny. (SEMOTAMOVÁ 

2008:7)  Typologizační schéma pro studium regionu navržené E. Semotamovou 

nabízí následující možný přístup k této problematice:  

 

• podle geografického hlediska 

• podle územně správní reformy platné v době výzkumu 

• podle územně správní reformy platné v době, o které se píše 

• podle specifické tematiky a účelu 

 

     Toto typologizační schéma budu aplikovat na studovaný region, tzn. dnešní 

Karlovarský kraj, přičemž je zde potřeba hned na úvod konstatovat, že zvolený 

prostor, který je dnes součástí Karlovarského kraje a ke kterému se budeme i 

následně vztahovat, sám o sobě je již výsledkem jak geografického, tak i územně 

správního vývoje. Obě tato hlediska nelze od sebe vždy zřetelně oddělit.  To platí 

především při pojmenování daného územního celku. Pokud totiž hovoříme o 

karlovarském regionu nebo Karlovarsku, musíme vymezit období a teritoriální 

rozsah, neboť především ve 20. století se může jednat jak o region – kraj, tak o 

region – okres nebo o obě varianty zároveň, což můžeme vnímat mimo jiné jako 

důsledek územně správních reforem, které budou následně také diskutovány. 

Výsledkem je pak částečné překrývání významu, který neodpovídá faktickému 

teritoriálnímu vymezení. Považuji za důležité upozornit na tuto okolnost především 

z toho důvodu, že tato rozkolísanost co do přesného názvu a teritoriálního vymezení 

hraje důležitou roli při formování regionální identity, jejíž nedílnou součástí je i  
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pojmenování určeného regionu, stejně tak i jeho ukotvení v regionálním vědomí 

místních obyvatel. Pokud tedy budeme následně v této části  hovořit o karlovarském 

regionu, pak je zde diskutován Karlovarský kraj, který se teritoriálně ustanovil jako 

výsledek územně správní reformy s platností od 1. 1. 2001. V případě, že bude 

karlovarský region nahlížen v jiném teritoriálním rozsahu, bude na to na příslušném 

místě upozorněno. 

   Z hlediska geografického můžeme definovat Karlovarský kraj jako území západní 

část horské soustavy Krušných hor tvořenou 3 oblastmi: Krušnohorskou hornatinou 

(Z Krušné hory a Smrčiny), Podkrušnohorskou oblastí (Chebská a Sokolovskou 

pánev a vulkanické Doupovské hory) a Karlovarskou vrchovinou (Slavkovský les a 

Tepelská vrchovina). Z hydrografického hlediska náleží tato oblast k povodí řeky 

Ohře. Geografické podmínky ovlivnily především  hospodářskou činnost 

obyvatelstva, stejně tak i našly svůj odraz především v pověstech a lidových 

vyprávěních, na kterých je možné vysledovat místní odlišnosti v rámci 

karlovarského regionu jako celku
16

.   

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: viz pozn.
17

   

                                                 
16

 např. BARTOŇOVÁ, L., Karlovarské epištoly, Karlovy Vary: Svoboda 1948; BURACHOVIČ, S., Bájené 

bytosti Karlovarska. Příspěvek k anatomii genia loci Karlovarského kraje, Karlovy Vary: Klub přítel 

Karlovarského kraje 2009; týž Kouzelná harfa: pověsti z Karlovarska, Karlovy Vary: OKS 1989; 

BUREŠOVÁ, H., Památky Karlovarského kraje v bájích a pověstech, Karlovy Vary: Karlovarský kraj 2003; 

FISCHER, W., Ašské pověsti, Cheb: Regionální vydavatelství 1999; HOFFMANN, J., Sagen der Karlsbader 

Landschaft, Karlsbad: W. Heinisch 1926; HOMOLKA, J., Chebské pověsti, Cheb: 2001; HULPACH, V., 

Báje a pověsti z Čech a Moravy. Karlovarsko, Praha: Libri 2002; JOHN, A., Sitte, Brauch und Volksglaube 

im deutschen Westböhmenm Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag F. Kraus 1924; LINHART, J., Báje a 

pověsti ze severních a západních Čech, Český Těšín: Agave 2001; MLADĚJOVSKÁ, M., Chebské pověsti, 

Cheb: 2000; NĚMEC, V., Pověsti:Brána do historie Sokolovska, Sokolov: Okresní muzeum 1987; 

SOMMERT, H., Tillenwunder:ein Sagenkranz aus dem Egerlande, Eger: Unser Egerland 1924; ŠMÍD, Z., 

Strašidla a krásné panny, Plzeň: Západočeské nakladatelství 1983; ŠVANDRLÍK, R., Staré pověsti 

z Mariánskolázeňska, Mariánské Lázně: 2007; VOREL, J., O lesních žínkách a jiné pověsti ze Žluticka, 

Karlovy Vary: Okresní kulturní středisko 1990 
17

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.risy.cz/Files/Images/karlovarsky/reginfo/Tur_KV.jpg&i

mgrefurl=http://www.coolstranky.cz/geowest/&h=448&w=500&sz=74&tbnid=wOB4wQKH5Hhf3M:&tbnh
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Geografické hledisko ve smyslu názvu dle světových stran bylo také zvoleno při 

územně správní reformě v roce 1960. V tomto roce vzniklo 14 krajů, mezi nimi také 

Západočeský kraj, jehož součástí se stalo také území dnešního Karlovarského kraje.  

Zde pak bylo zohledněno jednak umístnění regionu vzhledem k centru, tzn. západně 

od Prahy, a zároveň jeho lokaci vzhledem k vyššímu typu regionu, tzv. státu.
18

       

Praktické hledisko často vede k tomu, že při historickém výzkumu je dávána 

přednost teritoriálnímu, resp. současnému územně správnímu členění s přihlédnutím 

k historickému vývoji a respektování těchto historických souvislostí, které mohly 

zásadním způsobem přispět k diferenciaci jednotlivých částí studovaného regionu. 

Karlovarský kraj je toho typickým příkladem.  

     Z hlediska historicko-správního můžeme vysledovat, podle mého názoru, čtyři 

etapy vývoje tohoto regionu. Územně správní členění je pak v souhrnu znázorněno 

na přiložených mapách na konci tohoto přehledu. 

 

I. ETAPA (10. století – 1. polovina 19. století) 

Toto poměrně dlouhé období můžeme obecně charakterizovat jako období  

konstituování a fungování feudálního správního systému, který postupně prošel 

proměnou co do postavení jeho dobových center. Území dnešního Karlovarského 

kraje, s výjimkou Chebska, bylo do konce 11. století součástí provincie Sedlec. 

Jejím centrem byla dle J. Klsáka pravděpodobně stejnojmenná obec poblíž 

Karlových Varů, kde se s největší pravděpodobností nacházelo původní slovanské 

hradiště. Jeho úlohu pak někdy po roce 1226 nahradil Loketský kraj. (KLSÁK 2011: 

30) Bez ohledu na to ale zde již od 10. století postupně vznikaly tři rozdílné feudální 

                                                                                                                                                    
=90&tbnw=100&zoom=1&usg=__SoEr2m5GVRDVd_a3Pc_RBNIU4J4=&docid=fxYovLpfXT6xyM&sa=

X&ei=9bKzUaqWKLDo4QT6oIDYDw&ved=0CFAQ9QEwBQ&dur=635, 7. 6. 2013, ověřeno 21. 6. 2013 
18

 V souvislosti s touto reformou proběhla na stránkách sborníku Minulostí Západočeského kraje diskuse o 

územním vymezení, rozdělení a pojmenování regionu pro potřeby historické vlastivědné práce. Dá se říci, že 

vyzněla do ztracena, nicméně podnětné pro další byla akcentace odlišností jednotlivých regionů 

Západočeského kraje a zároveň se autoři spíše než ke komplexnímu zpracování klonili k tematickému studiu 

zaměřeného na jednotlivé oblasti. K tomu více viz FALTYS, A., Plzeňsko, Karlovarsko nebo západní 

Čechy?, in: Minulostí Západočeského kraje, roč. III, 1964, s. 19 – 27, LAŠTOVKA, V.,  K vymezení regiónu 

pro studium dějin KSČ na Plzeňsku. in: Minulostí Západočeského kraje, roč.  III, 1964, s. 5 – 19, ZEMAN, 

A., Plzeňsko, Karlovarsko nebo západní Čechy? Námět k diskusi o územním vymezení, rozdělení a 

pojmenování regionu pro potřeby historické práce vlastivědné. in  Minulostí západočeského kraje, roč. II, 

1963, s. 134 – 152 
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správní útvary. Na severozápadě se jedná o území Chebska, které bylo ovšem ve 

zvláštním státoprávním postavení, směrem na východ se pak zformovalo kolem 

hradu Loket jako pohraniční území Loketsko a v severovýchodní části dnešního 

kraje se utvářelo Žatecko.  Tyto části tzn. Chebsko, Loketsko a Žatecko (reps. jeho 

severozápadní část - Andělské hora, Bochovsko, část Doupovska a Žluticko) pak 

byly spojeny v polovině 18. století do správního celku Loketsko. Tento stav pak 

přetrvává až do poloviny 19. století.  

 

II. ETAPA (1867 – 1918) 

      Proces modernizace společnosti ve 2. polovině 19. století se odrazil 

v konstituování  moderní organizace osídlení právě v souvislosti s  industrializací a 

urbanizací regionu. V tomto kontextu se zásadním způsobem proměnilo i územně 

správní uspořádání karlovarského regionu.   Na základě prosincové ústavy z roku 

1867 bylo dovršeno konstituování nově vznikající trojinstanční státní správy (okres, 

země, stát).  Došlo ke zřízení okresních úřadů jako prvoinstatnční instituce státní 

správy a v souvislosti s tím se správní obvod, který mu podléhal, začal označovat 

jako politický okres.
19

 Na úrovni samosprávy byly zřízeny 3 druhy obcí (místní, 

okresní, krajské).  Při pohledu zpět je v  této souvislosti zajímavé konstatovat, že 

toto územně správní členění respektovalo ve svém důsledku propojenost územního 

celku s politickým, hospodářským a více méně přirozeným kulturním centrem 

jednotlivých politických okresů.
20

 Blíže je o této skutečnosti pojednáno v další části  

této kapitoly. Vzhledem k tématu práce můžeme také v této souvislosti říci, že 

stávající územní členění nedoznalo jako celek zásadnějších změn ani po roce 1918. 

Tato skutečnost podstatným způsobem přispěla k vědomí kontinuity místního 

obyvatelstva a zároveň napomohla k utvrzování pocitu sounáležitosti resp. identity 

                                                 
19

 Na území dnešního Karlovarského kraje fungovaly v letech 1869 – 1938 kontinuálně politické okresy se 

sídlem ve Žluticích, Teplé, Kraslicích, Aši, Chebu, Falknově (Sokolově), Karlových Varech, Jáchymově.  

Politický okres se sídlem v Nejdku fungoval v letech 1850 -1869, 1919 – 1938, v Lokti v letech 1850 -1869 a 

1910 – 1938, Mariánských Lázních od roku 1910 – 1938, v Bochově a Horním Slavkově 1850 – 1869. 

 zdroj: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1870, II/1, Praha: 1970 
20

 To se koneckonců odrazilo i v regionální historiografii, kde vznikající Heimatkunde jsou ve své podstatě 

vlastivědami jednotlivých politických okresů, a to jak pro širší veřejnost, tak i později pro školní prostředí 

v celém sledovaném období.   
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obyvatel ve smyslu vztahování se k jednotlivým přirozeným centrům daného 

regionu.  

 

III. ETAPA (1918 – 1938) 

     Územně správní členění v nově vzniklé ČSR navázalo v českých zemích na 

uspořádání z doby monarchie. Následný pokus o dekoncentraci státní správy bez 

ohledu na zemské hranice (tzv. župní zákon č. 126/1920Sb.) však vzhledem 

k vnitropolitické situaci nebyl v historických zemích nikdy aktivován. Jeho novela, 

tzv. zákon o reorganizaci veřejné správy č. 125/1927Sb., znamenala návrat 

zemských celků, reprezentovaných ve výkonu správy zemskými úřady.  

 

IV. ETAPA (1945 – 1989) 

     Princip právní kontinuity s předmnichovským právním řádem byl uplatněn i 

v oblasti územní organizace správního uspořádání osvobozené republiky. Na 

základě dekretu č. 121/1945 o územní organizaci správy bylo obnoveno dřívější 

zemské zřízení, nikoliv však územní samospráva. Jako orgány státní správy se 

začaly na našem území ustavovat národní výbory a to jak na místní, okresní, tak i na 

zemské úrovni. Zákonem č. 280/1948 s účinností od 1. 2. 1949 bylo území 

Československa rozděleno na 13 krajů.  Vedle jiných je ustanoven i Karlovarský 

kraj.  V této souvislosti byla provedena nová reorganizace okresů. Jejich územní 

rozsah víc méně odpovídá i posledním územně správní reformě z roku 2000. Podle 

Holého (1963) je region historicky proměnlivá veličina. „Přirozenost 

administrativního útvaru lze měřit jen tím, jak vyhovuje účelům, pro nějž vznikl. 

Jeho dlouhá existence je osvědčením takové přirozenosti.“ (HOLÝ 1963: 221), což 

v případě tohoto uspořádání neplatí. Tato úprava byla nahrazena od 1. 7. 1960 

zákona č. 36/1968 Sb., kdy došlo k podstatnému snížení okresů a krajů. 

Karlovarský kraj s spolu s Plzeňským krajem se stal součástí nově vzniklého kraje 

Západočeského. Uspořádání zůstalo v platnosti dalších 30 let, v jistých ohledech lze 

jeho přesah vystopovat i do dnešních dnů, např. sídlo krajského soudu není 

v krajském městě Karlovy Vary, ale v Plzni, stejně tak například sídlo oblastního 
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(krajského archivu), což můžeme považovat za důsledek ztráty vyšší administrativní 

funkce samotného centra, tzn. Karlových Varů. (HAMPL 2003: 181)   

     Vývoj po roce 1989 směřoval postupně k oddělení výkonu státní správy od 

samosprávy, kdy základní správní jednotkou byla ústavou stanovena obec. Podle 

ústavy ČR pak vyššími územními celky byly prohlášeny kraje. Jejich faktická 

podoba vychází ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), jejichž cílem 

byla decentralizace moci a přesun kompetencí na kraje a obce.  Z hlediska této 

poslední územně správní reformy je tak podoba dnešního Karlovarského kraje 

výsledkem realizace 1. etapy reformy veřejné správy, která vstoupila v platnost k 1. 

1. 2001. Zahrnuje území bývalých okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. 
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 zdroj map: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869 – 2005, I. díl, Praha: ČSU 2006 

 

      Hledisko specifické tématiky či účelu je na rozdíl od předešlých nejvíce 

variabilní a více méně záleží na samotné volbě historického výzkumu, jaký si 

historik vytýčí jako téma své práce.     

     Pokud vyjdeme z Norova předpokladu, že se paměť manifestuje v určitém 

prostoru (topograficky i symbolicky) a samotná místa paměti mohou být „místy ve 

trojím slova smyslu, tj. ve smyslu materiálním, symbolickém a funkčním“ (NORA 

1998:15), přičemž se zde jedná jak o budovy, památky, různé akty, ale také o 

písemné prameny, pak zde vidím jedno z nosných a stále aktuálních témat 

spojených s karlovarským regionem a tím je téma zaměřené na hledisko etnické, 

resp. zaměření se na jednotlivá etnika, která zde spolu žila a vytvářela právě tato 

místa paměti. Navíc v kontextu obecném, tj. národním, se zde nabízí i  porovnání 

regionálního a obecného, jejich vzájemného působení a zároveň i posouzení 

regionální perspektivy v celkovém koncepčním přístupu k dané problematice. (viz 

kapitola 2.2)  Jistá výjimečnost tohoto etnického složení je dána již samotnou polohou 

vymezeného prostoru, tzn.  jedná se o region, který je součástí pohraničí naší 

republiky. Pohraničí je obecně samo o sobě místem, kde se vzájemně stýkala, 

potýkala a ovlivňovala více než kde jinde různá etnika, jejich jazyky, 

kultura.(KASTNER 1996: 15). Specifickým znakem pohraničí českých zemí je 

majoritní osídlení německým obyvatelstvem. Podle Radvanovského však „pohraničí 

českých zemí nikdy netvořilo samostatný a kompaktní celek ani po stránce 

národností, ani geografické a hospodářské. Obsah pojmu pohraničí…je spíše 

historický, pod nímž si obvykle přestavujeme ty okrajové oblasti českých zemí, 
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které byly v uplynulých staletích osídlovány převážně německy mluvícím 

obyvatelstvem.“ (cit dle KASTNER 1996: 18) Nejrozsáhlejší a nejsouvislejší oblasti 

s podílem německy mluvícího obyvatelstva jsou právě regiony na západě a severu 

Čech, včetně regionu Karlovarského kraje (65% z celkového počtu obyvatelstva). 

Pro Karlovarsko je navíc specifické i to, že v rámci těchto oblastí s převahou 

německého obyvatelstva drží v rámci pohraničí jeden primát. Jedná se totiž o jediný 

stávající kraj s předválečnou převahou německého obyvatelstva ve všech obcích. 

Následná poválečná proměna etnického složení obyvatelstva zásadním způsobem 

poznamenala vývoj regionu jak v pozitivním, ta i negativním slova smyslu.
21

 Z toho 

můžeme tedy vyvodit vedle aktuálnosti i jistou atraktivitu vybraného hlediska. Je 

nezbytné na tomto místě poznamenat, že pokud se zde chceme zabývat etnickým 

složením a jeho proměnami, pak nesmíme opomenout další 2 etnika (Čechy a Židy), 

která v tomto regionu tvořila sice menšinu, ale jejich vzájemné soužití, „stýkání a 

potýkání“ s majoritní německou populací v průběhu století zanechalo v tomto 

regionu svůj nesmazatelný otisk
22

.  

      Po detailnějším rozboru možných přístupů ke studiu regionu s akcentem na 

specifikaci těchto hledisek pro karlovarský region  jako posledním diskutovaným  

úhlem pohledu je proces formování regionální struktury včetně faktorů a procesů, 

které se podílejí jak na formování, tak i na fungování dané regionální struktury. 

Z pohledu historika je region v obecném slova smyslu „organicky propojený 

územní celek s politickým, hospodářským a kulturním centrem.“ (SEMOTAMOVÁ 

2008: 8) Pokud chceme hovořit o centru regionu, nutně se zde musíme zabývat i 

regionální organizací, respektive jeho vnitřním uspořádáním a hierarchizací jeho 

jednotlivých oblastí. Otázkou dlouhodobých i současných tendencí formování 

regionální organizace Karlovarska se zabývá ve své studii M. Hampl. (HAMPL 2003)  

M. Hampl upozorňuje na geografickou rozmanitost Karlovarského kraje nejen po 

stránce přírodní, ale i  po stránce společenské a to jak ve smyslu vývojovém, tak i 

                                                 
21

 K tomu viz nař. BURACHOVIĆ, S., Když odešli Němci. Několik úvah o osudu západního Krušnohoří po 

odsunu Němců. in: Historický sborník Karlovarska I/1993, Karlovy Vary: SOkA, s. 176 – 183,  

BURACHOVIČ,S. – WIESER, S., Proměny společnosti a krajiny západního Krušnohoří. in: SPURNÝ, M..  

Proměny sudetské krajiny, Praha: Český les 2006, s. 100 – 115, HAMPL, M., Diferenciace a zvraty 

regionálního vývoje Karlovarska: Unikátní případ nebo obecný vzor? in: Geografie 3/2003, s. 173 – 189. 
22

 K tomu viz kapitola 2.2. 



 

45 

 

ve smyslu strukturální rozdílnosti. (HAMPL 2003: 173) Modernizační procesy v 1. 

polovině 19. století jsou podle Hampla základním faktorem, který se podílel na 

formování moderní organizace osídlení Karlovarského regionu a vytvoření základní 

hierarchizace středisek i celých regionů. (HAMPL 2003: 174)  Hlavním specifickým 

rysem ve vývoji Karlovarska je podle M. Hampla výměna hlavních koncentračních 

prostorů. Původně nejvyšší hustotu zalidnění měly podhorské a horské industriální 

mikroregiony (Aš, Kraslice, Nejde, a Horní Slavkov), kdežto v konečných fázích 

jsou to  pánevní mikroregiony (Karlovy Vary, Chodov a Sokolov), což lez i dobře 

vypozorovat na přiložených mapách. Stejně tak jsou zde zaznamenané hlavní obory 

hospodářské činnosti místního obyvatelstva a zároveň i proměna jednotlivých 

center výroby. Karlovarsko patřilo před Velkou válkou k nejrozvinutějším oblastem 

českých zemí, a to jak v míře industrializace, tak i v míře intenzity osídlení a s ním 

související urbanizací zdejšího regionu. Populační faktor zásadním způsobem 

ovlivnily události po 2. světové válce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Tematický atlas Karlovarského kraje (2009): 9    

 

     Jeho rapidní pokles byl způsobem především odsunem německého obyvatelstva.  

Z hlediska základní obslužnosti je možné rozdělit Karlovarsko do 13 mikroregionů 

(viz tabulka), které podle Hampla představují i přirozené celky z hlediska moderní 

historie. Tím se nám zároveň rozpadá administrativně vymezený region na 

„přirozené“ regiony, čímž ale zároveň dochází k oslabování soudržnosti v rámci 



 

46 

 

kraje jako celku. I přes vazbu k centru regionu tzn. ke Karlovým Varům jako 

administrativně správnímu centru, je jeho postavení oslabováno ve prospěch 

jednotlivých „ dílčích center“, která se profilují v rámci jednotlivých mikroregionů. 

Důvod je podle mého možné spatřovat v jejich „jejich blízkosti“, i když to nemusí 

být pravdivé. „Blízkost“ nemusí vždy nutně chápána ve smyslu prostorovém. Právě 

definování „blízkosti“ ve smyslu sociálním nabízí možnost přisvojení i faktorů 

„vzdálených“, tzn. např. vztahování se i k jinému než nejbližšímu vymezenému 

prostoru. Sídelní struktura se samozřejmě promítla i do územně správního 

uspořádání, o kterém bylo pojednáno výše. Regionální strukturace byla spojena 

podle Hampla s prohlubováním a pozměňováním funkční specializace 

mikroregionů.(HAMPL 2003:178) Hampl rozlišuje 4 vývojové typy mikroregionů, 

které podle něj odpovídají i hlavním typům z pohledu celostátního.  

 

zdroj: M. HAMPL 2003: 178 

 

     Pro růstový typ mikroregionu důležité jeho spojení s rozvojem uhelné těžby, 

energetického, sklářského a keramického průmyslu, v případě Karlových Varů pak 

zejména s posilováním lázeňství i obslužných funkcí. U stabilizovaného typu 

mikroregionu můžeme konstatovat víceméně konstantní podíl na populaci a 

ekonomice oblasti, ale zároveň zde postupně docházelo i k vnitřní polarizaci 

charakterizované rozvojem středisek a úpadkem jejich zázemí. Plně to platí pro 

typ/střediska

1869 1930 1950 1869 1930 1950

Karlovy Vary 11,5 19,1 22,6 112 291 168

Sokolov 11,3 13,1 16,2 106 194 116

Chodov 1,9 3,9 4,2 104 332 172

Cheb 17,5 16,2 15,3 113 164 75

M. Lázně 8,7 7,6 7,9 70 94 48

Ostrov 9,1 7,2 9,1 93 113 70

Aš 8,7 9 7,5 195 314 127

Kraslice 9,9 9,7 5,5 120 185 51

Nejdek 4 4,2 3,7 123 204 88

Horní Slavkov 4,4 2 1,4 158 114 39

Toužim 4,2 2,5 2,4 64 61 28

Žlutice 4,3 2,5 2,6 63 57 28

"klasické periferie"

podíl na poplulaci kraje (%)  počet obyvatel (km2)

růstový typ

stabilizovaný typ

"nová" periferie
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mikroregion Chebu a Mariánských Lázní, jejich střediska se rozvíjela především na 

bázi průmyslu (administrativa a doprava u Chebu, lázeňství u Mariánských Lázní). 

Určitou zvláštností je Ostrovsko, které v poválečné době převzalo roli centra  

mikroregionu místo Jáchymova. (HAMPL 2003:178). „Nové periferie“ – Ašsko, 

Kraslicko a Nejdecko, původně centra počáteční industrializace s převahou 

textilního průmyslu, se díky této úzké specializaci a zároveň polohou proměnily na 

„nové periferie“. Klasickými periferiemi jsou pak oblasti převážně venkovské, 

ekonomicky slabé s trvalým úbytkem populace. (HAMPL 2003:179) 

     Shrneme-li výše diskutované, považuji za důležité konstatovat následující. 

Karlovarsko, resp. Karlovarský kraj, nelze definovat jako jednolitý celek. Jedná 

spíše o soustavu mikroregionů. Každý z těchto regionů má svá hospodářská, 

historická, sociální specifika, která ho řadí do celkové regionální struktury. Vlivem 

dlouhodobého více méně stabilního vývoje hrají právě tyto mikroregiony zásadní 

roli při formování jednak vlastní struktury, stejně tak i ve formování regionální 

identity regionu jako takového a regionálního vědomí jeho samotných obyvatel. O 

kategorii regionálního vědomí a identity bude pojednáno v kapitole 1.3.2.       

Otázka komplexního zpracování celého Karlovarského regionu – kraje se mi proto 

jeví jako málo efektivní vzhledem k uvedeným skutečnostem. Stejně tak i celkový 

komparativní přístup není vhodný především pro školní prostředí, protože nesplňuje 

především požadavek „blízkosti“ dané problematiky. Z těchto důvodů jsme zvolila 

zúžení tématiky pouze na Karlovarsko, a to v rozsahu bývalého politického okresu. 

Podle mého názoru je takto vymezený region lépe uchopitelný jak z hlediska 

samotného předmětu studia, tak i případné využitelnosti, např. vlastní školní praxe. 

Nicméně i takto vymezený prostor není ve „vzduchoprázdnu“, jeho formování a 

fungování bylo a je neodmyslitelně spojeno i s dalšími mikroregiony tohoto kraje. 

Z tohoto důvodu pak pro lepší ukotvení problematiky bude nezbytné upozornit na 

eventuální přesah (ať už v rámci karlovarského regionu ve vztahu k jednotlivým 

mikroregionům nebo mimo samotný region), a to s ohledem okolnosti, které si to 

vyžádají. 
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1.4 IDENTITA JAKO PROSTŘEDEK KONTINUITY 

 

     Pojem identita sám o sobě nic konkrétního nesděluje, jako takový je těžko 

představitelný ve smyslu prostorového vymezení, vlastní velikosti, hodnoty. 

Identita dostává svůj rozměr teprve tehdy, když ji zapojíme do konkrétních vztahů, 

tzn. k sobě samému (individuální identita), k ostatním jedincům, ke konkrétnímu 

místu (regionální identita) atd., nebo ji umístníme do řádů konkrétního světa, nebo-

li  do konkrétních sociokulturních podmínek. (BERGER – LUCKMANN 1999: 172), 

jakými jsou podle Vencálka „sociálně kulturní provázanost a kontinuita 

historického trvání, prezentace osobních zájmů a potřeb a konečně kulturní 

solidarita a spoluúčast s ostatními. (VENCÁLEK 1998: 107). Z psychologicko- 

sociologického pohledu můžeme vymezit identitu jako pojem, který vyjadřuje 

jednak shodnost, jednotu, harmonii, nezaměnitelnost, konstantnost, nerozpornost a 

nekontrastnost osobnosti, jednak přijetí motivů, aspirací, hodnot a ideálů od jiných 

lidí, ztotožnění se s nimi. Její součástí je také poznání sebe sama v názorech jiných 

osob a to zároveň s poznáním odlišnosti jiných skupin lidí.“(KOSTELECKÝ-

NEDOMOVÁ 1996:7) Uvedené faktory a aspekty se podílí různou měrou a intenzitou 

nejen na formování identity, ale zároveň na nich závisí to, jakým způsobem je 

identita následně interpretována. 

     Müller zdůrazňuje kontextuálnost  a  mnohovrstevnatost  identity jako sociálního 

a psychologického fenoménu. (MÜLLER 2008: 93) Podle Müllera záleží na daném 

okamžiku a druhu lidské činnosti, jaký faktor identity právě dominuje. Bačová 

hovoří o tom, že identitu nelze chápat jako konkrétní entitu, nějaký předmět, nedá 

se získat a člověk ji nemůže odkrýt jako své pravé „já“. (BAČOVÁ 1996: 10) Stejně tak 

i Vencálek nevnímá identitu pouze nějaký hmotný předmět nebo „něco, co by bylo 

uloženo v muzeích, co by mělo charakter depozitních sbírek, ale jedná se o aktivní, 

uvědomělý a odpovědný vztah člověka k prostoru, k lidem, kteří v něm žijí, k sobě 

samému.“ (VENCÁLEK 1998: 81) Podle Roubala je identita v kontextu diskurzu 

sociálních věd chápána jako konstrukt o sobě a jiných. (ROUBAL 2009: 51) P. 

Weinreich definuje identitu jako jednotu sebekonstrukce subjektu, přičemž 

současná sebekonstrukce jedince propojuje jeho sebekonstrukci v minulosti s jeho 
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sebekonstrukcemi v budoucnosti. (WEINREICH 1989: 50, cit. dle BAČOVÁ  1996: 10) 

Podobně Schlenker definuje identitu jako určité schéma, které popisuje člověka 

takového jaký je, jak by měl být vnímaný a jak by se s ním mělo zacházet ve 

společnosti. (SCHLENKER 198: 194, cit. dle  BAČOVÁ  1996: 10).  Důraz na pluralitní 

podklad konstruktu identity klade podle Roubala také Castells, který uvádí, že 

„identity jsou pro aktéry zdroje významů a současně jsou tyto významy aktéry 

konstruovány v procesu individualizace.  

     Samotné konstruování identit je založeno na zdrojích, kterými jsou historie, 

geografie, biologie, činností a institucí, kolektivní paměti a vlastních fantaziích, 

mocenského aparátu a náboženských představ.“ (ROUBAL 2006: 34) Podobně 

vymezuje obsah pojmu i sám Roubal. „Jednotlivé rozměry identity se formují v 

čase v závislosti na sociálním, politickém, kulturním a obecně historickém vývoji 

společnosti.  Koncept identity je otevřený, aktivní a neustále podléhající novým 

interpretacím.“ (ROUBAL 2012) Mnohovrstevnatost identity se neprojevuje najednou, 

podstatným aspektem jsou čas a druh lidské činnosti, které se spolupodílejí na 

dominanci toho kterého faktoru identity. 

       Na procesu formování identity můžeme nahlížet ze dvou základních hledisek. 

Primordialismus definuje proces formování identity jako proces jejího „odkrývání“ 

či „nalézání“, předchází existenci a je jednou z lidských vlastností. Základním 

východiskem konstruktivistického přístupu je principiální odmítnutí identity, 

vyznačující se jakoukoliv předem danou substancí, atributem nebo vlastnosti 

(například biologického typu) představující „původní danost“. Identita je výsledkem 

dialektického vztahu mezi společností a jednotlivcem, je považována za sociální 

konstrukt. (MÜLLER 2008:107) Není předmětem tohoto rozboru podat vyčerpávající 

rozbor primordiálního a konstruktivistického přístupu. Tento problém jako předmět 

sociologicky relevantních diskuzi o etnických a národních identitách, stejně tak i 

spor tzv. instrumentálních a primordiálních koncepcí ve vztahu k nacionalismu a 

národních hnutí je přehledně diskutován v sociologických diskuzích.   

    Shrneme-li výše uvedené, pak samotný pojem identita jako takový nám nic 

konkrétního nesděluje. Proto je nezbytné vnímat a případně analyzovat 
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mnohovrstevnatost a  kontextuálnost identity. V kontextu konstruktivistického 

přístupu pak chápu identitu výhradně jako proces a sociální konstrukt, který je 

formován jak psychologickými, tak i sociálními procesy, z čehož vyplývá, že se 

nejedná se o apriorně daný fenomén.   Důležitým aspektem při tomto procesu je, 

podle mého názoru, Müllerem akcentovaná kontextuálnost či jinak řečeno je 

potřeba širšího ukotvení výkladu v konkrétním sociokulturním kontextu, stejně tak i 

analýza konkrétního symbolického světa a jeho teoretických legitimizací, do 

kterých je tento konstrukt identity zasazen.  

 

1.4.1 KONCEPT POJMU IDENTITA 

 

     Pokud budeme akceptovat mnohovrstevnatost pojmu identity, pak je potřeba se 

alespoň rámcově pokusit definovat jednotlivé vrstvy především s ohledem na 

specifikaci hledisek, která se podílejí na formování regionální identity. Roubal ve 

své studii navrhl jeden z možných způsobů, jak definovat tyto jednotlivé vrstvy 

identity. (ROUBAL 2006: 32-34.) Identitu strukturoval do 3 rovin -   roviny bazální, 

roviny esenciální a roviny vztahové sociálně konstruované. 

     Roubalovo vymezení bazální identity (ROUBAL 2006: 32 -33) víceméně 

konvenuje s psychologickými přístupy k dané problematice. Psychologové obecně 

hovoří ve vztahu k člověku o vědomí identity, což je vědomí trvalé totožnosti (já 

jsem stále týž, i když se měním). Je to jeden ze znaků psychické normality. Při 

zkoumání identity ve vztahu jedince k sobě samému můžeme identitu definovat 

například jako shodnost, jednotu, harmonii, nezaměnitelnost, konstantnost, 

nerozpornost a nekontrastnost osobnosti.    Vývojová psychologie posouvá 

psychologický přístup tím, že se snaží o „hledání identity“, které je spojeno s 

otázkou: „Čím vlastně jsem?“ Humanistická psychologie chápe identitu jako 

schopnost „být tím, čím člověk opravdu je, tj. sám sebou.“  Jedná se tedy o snahu 

vyjádřit jednotu mezi vlastním sebepojetím a naším vnějším jednáním,  resp. 

snahou zařadit sebe sama do řádu reálného světa, čili moment, kdy se postupně z 

individua stává individualita,  neboli jedinec prochází procesem socializace.  

Identita ve spojení s pocity a názory člověka vyjadřuje jednak „shodnost, jednotu, 
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harmonii, nezaměnitelnost, konstantnost, nerozpornost a nekontrastnost osobnosti, 

jednak přijetí motivů, aspirací, hodnot a ideálů od jiných lidí, a následné ztotožnění 

se s nimi. Její součástí je také poznání sebe sama v jiných lidech zároveň s 

poznáním odlišností jiných skupin lidí.“   Identita jako způsob sebeidentifikace, 

uvědomění si své existence (jedinečnosti), která je pro jedince oporou, když si 

uvědomuje (vymezuje) sebe sama ve vztahu k jiným, hraje důležitou roli v tomto 

procesu socializace. Proces zařazení sebe sama do řádů reálného světa sám o sobě 

nabývá celé řady různě překrývajících se forem. Tento proces vychází mimo jiné i z 

lidské potřeby příslušnosti k „vyšším celkům“ vystupňované někdy až k touze 

splynutí s ním.  

     Esenciální rovina identity podle Roubala obsahuje konkrétní individuální 

výchozí kvality určené nejčastěji osobními dispozicemi (jméno, pohlaví, věk, místo 

narození, národní příslušnost atd.)  (ROUBAL 2006: 33) Na rozdíl od 

konstruktivistických sociálních teorií odpovídá podle Roubala teoretické vymezení 

esenciální identity do jisté míry tradičnímu chápání kolektivní identity. Tu Roubal 

definuje jako identitu s předem danými rysy, které jsou primární podstatou daného 

společenství, které jsou automaticky přisouzeny členům komunity. (ROUBAL 2006:33 

pozn.49) Z antropologického pohledu je právě tato rovina identity považována za 

zdroj řady předsudků a nástroj stigmatizace druhých, nebo také nástroj fabrikace 

„těch druhých“ (ROUBAL 2006:33) Jisté „ zpochybnění“ podle Roubala pak nabízí ve 

své studii Berger s Luckmannem. Podle mého názoru spíše než samotný koncept 

kolektivní identity se snaží zpochybnit ony předem dané, ve své podstatě neměnné, 

rysy identity. „Identita se utváří během sociálních procesů. Jakmile je vytvořena, je 

udržována, obměňována, dokonce i přebudována sociálními vztahy. Sociální 

procesy, jež se podílejí na formování a udržování identity, jsou dány sociální 

strukturou. Identity vytvořené vzájemným působením organismů, individuálním 

vědomím a sociální struktury zpětně sociální strukturu ovlivňují, udržují, obměňují 

a dokonce ji i přebudovávají. Společnosti mají své dějiny, v jejichž průběhu 

vznikají určité identity. Tyto dějiny jsou však vytvářeny lidmi s určitou identitou. 
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Budeme-li mít tuto dialektiku na paměti, vyhneme se zavádějícímu pojmu 

„kolektivní identita“. (BERGER – LUCKMANN 1999: 170 – 172) 

      Vztahová rovina identity akcentuje vztah jedince k ostatním lidem nebo-li 

sociální interakci, mezilidské vztahy a způsoby komunikace s okolím jedince 

upřednostňují sociologické přístupy. Díky sociální interakci jedinec přijímá 

„motivy, aspirace, hodnoty a ideály od jiných lidí, případně se s nimi ztotožňuje.  

Její součástí „ je poznání sebe sama v jiných, zároveň s poznáním odlišností, jiných 

skupin lidí.“ (NEDOMOVÁ –KOSTELECKÝ 1996 cit dle HEŘMANOVÁ 2009: s 110)   Marada  

zastává názor, že osobní identita nemůže být pouze záležitostí psychologickou. 

Vyzdvihuje především sociální stránku identity, která tak podle něj „umisťuje 

člověka do souřadnic sociálních vztahů, pozic a kulturních reprezentací, dává jeho 

jednání a osobnosti smysl, který je pro něj srozumitelný jako pro sociální bytost.“ 

(CSALÓ-NOSÁL 2003: 119.)  Stejně jako Nedomová s Kosteleckým vnímá Marada 

pohled na sebe samého očima těch druhých  jako významný faktor pro identifikaci 

jedince před sebou samým a před druhými lidmi. „Má-li být naše identita 

srozumitelná a přijatelná… musíme být s to podívat se na sebe očima zobecnělých 

druhých…Tím zároveň definujeme onen celek, aktivně přispíváme k jeho 

reprodukci.“ (CSALÓ-NOSÁL 2003: 160) Důraz na aktivní roli jedince klade i 

Vencálek, podle kterého „identita vypovídá o tom, jakým způsobem se my sami 

poznáváme v jiných, vypovídá o tom, do jaké míry my sami se chceme ztotožnit s 

jinými, do jaké míry se přirozená individuálnost každého z nás ztotožní v daném 

okamžiku a území s jinými a my se svým postavením, jednáním, činnostmi, 

prožitky zrovnoprávníme s jinými osobami.“  (VENCÁLEK 1998: 81)  Roubal ve shodě 

s Bergerem a Luckmannem odmítá  pojetí vztahové-sociálně konstruované identity 

jako „konečné, definitivní či jinak stabilní substanciální vlasti aktéra. Různě 

vymezeným identitám (lokální, regionální, politické apod.) tak nelze rozumět jako 

jednou pro vždy daným rysům a stabilně přiřazeným charakteristikám.“ (ROUBAL 

2006: 34) M. Castells  rozumí této rovině identity jako „procesu konstruování 

významů založenému na základě kulturního atributu nebo ve vztahu k množině 

kulturních atributů, které jsou prioritním vůči ostatním možným zdrojům významů. 
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Pro určitého jedince nebo společné aktéry platí předpoklad plurality identit. Identity 

jsou pro aktéry zdroje významů a současně jsou tyto významy aktéry konstruovány 

v procesu individualizace. Samotné konstruování identit vychází u z celé řady 

zdrojů,  kterými  jsou například historie, geografie, biologie, činností a institucí, 

kolektivní paměti a vlastních fantaziích, mocenského aparátu a mocenských 

představ.“ (CASTELLS 1996 cit dle ROUBAL 2006: 34) 

 

     Pro člověka je typické podle Eriksona úsilí o identitu, která bude založena na 

těchto třech principech. Jsou jimi: 

 

*princip kompetence ve výrobních, sociálních a osobních vztazích 

*princip sociální integrity ve světě sdílených „rozumných významů“ 

*princip lidské vzájemnosti, či princip uznání.  (ERIKSON 1963 cit dle MÜLLER 2008: 

96-97) 

 

     Otázku vztahu mezi uznáním a identitou charakterizuje Taylor tak, že naše 

identita je z části definována „ uznáním či neuznáním, často také zneuznáním ze 

strany druhých, takže člověk nebo skupina lidí mohou utrpět skutečnou újmu, 

skutečnou deformaci, jestliže jejich okolí či společnost zrcadlí omezující, ponižující 

nebo znevažující obraz jich samých. Neuznání může způsobit ublížení, může být 

formou útlaku, může druhého uzavřít do falešného, narušeného a redukovaného 

způsobu existence.“ (TAYLOR 1994 cit dle MÜLLER 2008: 122)  Otázka uznání je 

otázkou vzájemného porozumění, hledání konsenzu, stírání předsudků, negativních 

stereotypů a konstruování oboustranně přijatelného konceptu pohledu na vzájemnou 

existenci jak v minulosti, tak především v přítomnosti. 

 

1.4.2 KOLEKTIVNÍ IDENTITA 

 

     Kolektivní identitu by bylo možné definovat jako průsečík subalterních identit 

jednotlivců (APPIAH 2011 cit dle MÜLLER 2008:94).  Problém zkoumání kolektivních 

identit je založen na vztahu mezi subjektivní identitou a sociálně přisouzenými 
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identitami. Jak již bylo uvedeno Berger s Luckmannem upozorňují na problém 

vzniku nebezpečí zvěčňující a falešné hypostaze. (MÜLLER 2008: 94) Proto je potřeba 

si být vědom toho, že „kolektivní identita není „ reálnou skutečností“ či statickou 

veličinou, ale jakýmsi konceptem či analytickým nástrojem, prostřednictvím 

kterého vnímáme a interpretujeme realitu.“ (MÜLLER 23008:94) Interakce jedinců 

probíhá v sociální skupině. Ta musí nějakým způsobem reflektovat fakt, že se 

skládá z jednotlivců s vlastní identitou. Podmínkou pro vytvoření a fungování 

jednotlivých sociálních skupin je nalezení shodných nebo podobných prvků, které 

tuto skupinu pojí, jsou pro ni charakteristické a jsou základem tzv. kolektivní 

identity, resp. kolektivních identit. J. Assmann zasazuje tvorbu identity jak 

individuální, tak i kolektivní do kulturního rámce. „ Oba procesy – individualizace i 

socializace – probíhají v kulturně přeznačených drahách. Oba představují věc, 

vědomí, které se specificky formuje a určuje skrze jazyk, představy, hodnoty a 

normy dané kultury a epochy. Společnost se tak jeví nikoliv jako veličina kontrastní 

vůči jedinci, nýbrž jako konstituitivní element jeho svébytnosti. Identita, včetně 

identity „já“, je vždy společenský konstrukt a jedná se tedy o identitu kulturní.“ 

(ASSMANN 2001: 117)  „Kolektivní identitu obyvatel můžeme pojímat jako složeninu 

určitých stálostí, vazebností, ale i rolí či symbolů, vytvářejících společně 

přesvědčení a akceptování jiných.“  „Tato identita je ale také ovlivňována časem a 

lze předpokládat, že existuje i dlouhodobě formovaná kolektivní identita lidí v 

prostoru.“ (VENCÁLEK 1998:83)   Pod kolektivní identitou nebo také identitou „my“ 

rozumí J. Assmann „obraz, který si o sobě vytváří určitá skupina a s nímž se 

identifikují její příslušníci. Tato identita neexistuje „ o sobě“, nýbrž vždy jen v té 

míře, v níž se k ní určití jedinci hlásí. Je silná nebo slabá podle toho, nakolik žije ve 

vědomí členů skupiny a nakolik dokáže motivovat jejich myšlení a jednání.“ 

(ASSMANN 2001: 117)  Podle některých autorů je relevantnější hovořit spíše než o 

kolektivní identitě raději o kolektivně sdílených sociálních identitách, které jsou 

intersubjektivně sdílenými formami vědění. (CSALÓ – NOSÁL 2003: 17) Ve shodě 

s Roubalem a dalšími autory můžeme konstatovat, že proces budování kolektivní 

identity stejně jako proces formování individuální (osobní) identity nikdy nekončí. 
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Je stejně tak konstruován časově i situačně podmíněnými vztahy mezi jedincem a 

společností. Konstruování kolektivní identity vyžaduje následně několik podmínek. 

(HEŘMANOVÁ – CHROMÝ 2009: 117) 

 

• důvěru, solidaritu a vědomí „podobnosti“ 

• konstruování sociálních hranic a vytvoření členů (in - groups) a ostatních  

          (out - groups) 

• vytvoření symbolických kódů rozlišování  

          (prvobytný kód – založen na atributech podobnosti jako rasa, etnicita,  

                                       pohlaví, věk 

            občanský kód – zahrnuje tradice, místní obyčeje, vzorce chování)  

 

     Podstatnou roli při vytváření a reprodukci kolektivní identity hrají čas a prostor.  

Jak již bylo výše uvedeno, tvoří identita podle Pandela jednu z rovin historického 

vědomí jako jedné z reflexí historické skutečnosti. Podle Vencálka je identita 

vytvářena z faktů lidské paměti. (VENCÁLEK 1998: 82) „Tedy základním zdrojem 

identity je naše způsobilost ukládat, třídit a znovu si vybavovat a vyvolávat určité 

informace. Důležité je, abychom na paměť nenahlíželi jen jako na fenomén 

umožňující pouhé shromažďování informací, ale jako na fenomén umožňující nám 

díky výběru, uchovávání a opětovnému vybavování informací nejrozmanitější 

formy identity.“  Zapamatování bývá tím účinnější, čím těsnější vztahy a souvislosti 

mají dané vědomosti s činnostmi uskutečňovanými danými osobami, s jejich 

potřebami, zájmy a aktuálními úkoly, s nimiž se v životě setkávají.“  (VENCÁLEK 

1998:83) „Identita obyvatel v území je tím významnější, čím těsnější vztahy mají 

dané vědomosti lidí s jejich činnostmi, zájmy a aktuálními úkoly, se kterými se v 

průběhu života v daném prostoru setkávají.“ (VENCÁLEK 1998: 82)  

      Vybavování si dřívějších poznatků probíhá: úmyslně – neúmyslně, ve formě 

slovní (verbální) - v podobě obrazové (ikonické), má prvky mechanické – nebo 

logické.  Čas se takto významnou měrou podílí na formování kolektivní identity, 

kde především minulost tvoří stmelující prvek daného společenství jednak v 

přítomnosti a zároveň může být i vizí společenství do budoucnosti.  (VENCÁLEK 
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1998: 82) „Pokud má identita z hlediska času schopnost generační prostupnosti, což 

se ostatně ve společenském vývoji stále potvrzuje, pak před lidmi jakéhokoliv 

území jsou neustále nastolovány protisměrně působící síly tradic a inovací.“ 

(VENCÁLEK 1998:88) Z hlediska prostoru hrají důležitou roli 4 principy jakožto 

formativní prvky kolektivní identity. (HEŘMANOVÁ – CHROMÝ 2009: 11-112).  Autoři 

je definují jako: 

 

1. odlišení nás samých od ostatních na základě místa, kde žijeme 

2. pocitu kontinuity života na jednom místě 

3. pocitu sebeúcty, pýchy na místo, kde žijeme 

4. sebeúčinnosti místa pro náš život.  

       

    Z hlediska příslušnosti můžeme podle Vencálka identitu chápat jako: 

 

• příslušnost k určité etnické skupině 

• příslušnost k určité sociální skupině 

• příslušnost stavovskou, profesní 

• příslušnost k určité ideologii (politické, náboženství) 

• příslušnost k určitému území, politickému celku 

 

     Člověk si během svého života vytváří sociální vazby na různých úrovních, 

mnohé opouští a navazuje nové, zároveň se těmito jednotlivými skupinami 

identifikuje. Proto si i vytváří v průběhu života více různých identit.    Jak již bylo 

několikrát řečeno k nalezení a pochopení vlastní identity je pro jedince nezbytná 

„společnost – okolí, ve kterém najde potvrzení své existence, pocit, že někam patří a 

něco znamená. Proto identita jedince nabývá smyslu a významu pouze v interakci se 

společností, v interakci jedince s bytím „jiných“. (VENCÁLEK 1998:83) 
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1.4.3 REGIONÁLNÍ IDENTITA 
23

   

 

Prostorový aspekt hraje významnou roli při formování regionální identity, jejíž 

podstatou je jednak vazba k území, jednak zakotvenost v čase.  Jedná se o to, jaký 

vztah mají lidé k místu, kde prožívají svůj život, jak toto místo chápou, jak se s ním 

ztotožňují, jak ho ohraničují od okolí, pojmenovávají, ne jak ho využívají (řekněme 

ekonomicky), ale jak jim „tento domov“ je útočištěm a prostředkem chápání 

okolního světa, jak se s tímto prostorem identifikují. 

      Martínek regionální identitu definuje jako „pocit sounáležitosti s oblastí, kde 

jsou lidé usazeni. Jejich společná existence je založena na mezilidských vztazích, 

zvycích, životních návycích a touhách. Jinak řečeno regionální vědomí je formou 

společenského vědomí, které se váže na pocit odlišnosti vlastního teritoria a vlastní 

společnosti.“ (MARTÍNEK 2007: 28) „Vědomí sounáležitosti ve vědomí svých obyvatel 

dostává kvalitu jakési přirozenosti, která útvar dlouho přežívá, zvláště tam, kde se 

jeho hranice opírala o místa výrazných fyzicko geografických předělů.“ (HOLÝ 1963: 

222) Podle Roubala (ROUBAL 2003) regionální identita výrazným způsobem 

spoluurčuje strukturu lidské osobnosti. Naše osobní vzpomínky jsou spojené s 

místem, kde jsme se narodili, vyrůstali, prožili určité emoční situace. Nejedná se 

pouze o hodnotící bezprostřední postoj líbí – nelíbí, ale o „prostor sociálního 

obsahu “, tzn. vztahy mezi lidmi, naše zážitky a vzpomínky spojené s druhými 

osobami. Žití člověka v prostoru přináší příležitost mimo jiné i k identifikaci,  tzn. 

ke způsobu,  jakým se člověk identifikuje a zároveň i vnitřně ztotožňuje s žitým 

prostorem. (ROUBAL 2003).  Stejně tak i Martínek vidí v regionu „ určitý historicky 

                                                 
23

 Regionální identita je v současné době k nejčastějším tématům regionální geografie, resp. kulturní a 

historické geografie. Paradigmatem většiny těchto prací je A. Paasiho koncept, ze které také vycházím v této 

práci. Tématika regionální geografie a s ní spojené identity je předmětem výzkumu celé řady projektů a 

absolventských prací především na Přírodovědecké fakultě UK, katedře sociální geografie a regionálního 

rozvoje. V souvislosti s naším tématem viz např. práce DUFKOVÁ, K., Diferenciace územních identit 

obyvatel na Karlovarsku, rkp. diplomová práce, Praha: 2010, KULHÁNEK, M., Regionální identita obyvatel 

Ostrovska, rkp. diplomová práce, Praha: 2010, MARKOVÁ, P., Problémy rozvoje vnějších periferií Česka. 

Modelový příklad Jáchymovska, rkp. diplomová práce, Praha: 2010 

Sociální proměnou českého pohraničí a v tomto kontextu česko-německou  problematikou také zabývá 

Výzkumné oddělení České pohraničí Sociologického ústavu AVČR a cílem nastínění možného dalšího 

vývoje přeshraniční spolupráce mezi ČT a SRN.  viz práce např. HOUŽVIČKA, V. – NOVOTNÝ, L., Otisky 

historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců 

v přímem sousedství, Praha: SOÚ 2007 
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vzniklý územní celek vyznačující se relativní ohraničeností (vědomí hranic), vlastní 

historií, zčásti i specifickou kulturou a v neposlední řadě také sociální skladbou 

obyvatelstva. Každá z těchto a dalších vlastností (ekonomická vyspělost, dopravní 

dostupnost, ekologie, krajinný typ, estetický vzhled apod.) může být další dílčí 

dimenzí regionální identity nebo ji může alespoň ovlivňovat.“ (MARTÍNEK 2007: 26 – 

27)  Nezbytnou podmínkou pro fungování regionální identity jsou vztahy mezi 

jednotlivými obyvateli. „Územní identitou lze rozumět onu nezaměnitelnost, 

jednotu a shodnost, především pak harmonii v chování souboru obyvatel daného 

území v konkrétním momentu (čase).“ (VENCÁLEK 1998: 80) 

     Szczepanski charakterizuje regionální identitu jako mimořádný případ skupinové 

(kolektivní) a kulturní identity. Podle něj obě jsou samy o sobě založené na 

regionální tradici, která se vztahuje k výrazně definovanému a určenému místu, 

regionu, k jeho specifickým vlastnostem, sociálním, kulturním, hospodářským nebo 

dokonce topografickým, jež je odlišují od ostatních regionů. (SZCEPANSKI)  

Szczepanski také formuluje lokální a regionální symbolické universum, které je 

tvořeno kumulovanými hodnotami regionální (lokální) identity. 

 

1. individuální identifikace s lokálním společenstvím, s regionem a jeho 

obyvateli a kulturou 

2. rozdělení na my a oni, které existuje v kolektivním vědomí 

3. formy politické aktivity, dominantní politické strany a volební preference, 

historické a nové politické organizace 

4. vazba na místo a prostor 

5. uvědomování si kulturního dědictví, chápání a vnímání významů a symbolů 

materiální kultury a jejích korelátů 

6. sebeuvědomění parametrů životního prostředí 

7. příslušnost k náboženským společenstvím a kostelům 

8. vztah k dějinám regionu, jeho hrdinům a historickým organizacím 

9. společné hospodaření v rámci regionu, ekonomická dimenze spolupráce a 

konkurence mezi regiony na úrovni státu, kontinentu a světového systému 
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10. existence určitých stavebních forem a systému územního plánování, které 

jsou charakteristické především v tradiční architektuře dané oblasti. (regionu) 

 

     „Identita není něco stálého, konstantního a neměnného. Tak jako každý sociálně-

ekonomický jev, podléhá i územní identita obyvatel změnám, které odpovídají 

proměnám paměti.“  Dle Vencálka „paměť ovlivňuje jak obsah, tak proměnlivost 

identity. Stabilita územní identity je určována tím, že setrvává v paměti individua, 

skupiny, souboru obyvatel regionu či státu.“ (VENCÁLEK 1998: 84)  Stav regionálního 

vědomí charakterizuje soubor pohledů, které vypovídají o tom, že daná společnost 

má některé zvláštnosti, které ji odlišují od ostatních, sama tato společnost považuje 

za důležité alespoň některé z těchto zvláštností zachovat (viz paměť a historie) a 

vidí také potřebu tyto zvláštnosti cíleně posilovat aktivitami, které by tím zároveň 

zvýšily kulturní svébytnost regionu. (MARTÍNEK 2007: 28) V procesu identifikace 

sehrává důležitou roli sociální a mentální blízkost těchto „nezbytných, užitečných a 

příjemných informací“.  Tato nezbytnost má dle mého soudu dvě základní dimenze 

a významy. Je důležitá pro jedince samotného (formování vlastní identity, resp. 

ukotvenosti v místě a čase), ale také pro samotný region jako celek (praktická 

potřeba - následná využitelnost např. místní samosprávou) (BARTOŠ – SCHULZ - 

TRAPL 2000:33)  „ Vnímání regionu a vztahování se k němu představuje dosti 

náročnou činnost: vytýčení důležitých orientačních bodů, které dají doposud 

prázdnému prostoru jeho střed i hranice, obdaření těchto bodů významem, který 

bude sdělný nejenom mně samotnému, ale i mému okolí, nalezení dostatečně 

přijatelného zdůvodnění obhajujícího tuto volbu a přesvědčení ostatních, aby takto 

vnímaný region vnímali a přijali i se vším tím emocionálním nánosem, kterým byl 

při svém vytyčování obdařen. Jinak řečeno, geografický prostor může být uchopen 

pouze jako prostor symbolický, tedy jako prostor, zatížený významy, které mu byly 

v průběhu let jednotlivými generacemi přisouzeny.“ (ENDRŠTOVÁ 2006: 22)  

Geograficky vymezený region jako část zemského povrchu má tedy kvality koheze, 

vycházející ze vztahu začleněných prvků.  Vztah jedince k regionu, k místu, kde 

žije, a způsob, jakým toto místo člověk dokáže využít, hraje podstatnou roli při 
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formování nejen individuální identity, ale také toho, jak se samotný prostor 

uchovává v myslích jeho obyvatel či jedinců, kteří jsou s ním v nějaké interakci, a 

tím si o daném regionu vytvořili jakýsi obraz, jinými slovy řečeno jak se touto 

interakcí formuje regionální identita, jak obyvatel, tak i prostoru, regionu jako 

takového. Podle Zicha je regionální identita jednou z dimenzí lidské identity (viz 

navržené schéma – autorka). Nemusí vždy patřit mezi dimenze bazální, v průběhu 

života člověk může změnit svoje regionální ztotožnění se nebo si ho ani nemusí 

uvědomovat. (ZICH in HOUŽVIČKA – NOVOTNÝ 2007: 50)  Pokud budeme uvažovat o 

regionálním vědomí jako o součásti historické kultury, pak si můžeme pro lepší 

orientaci strukturovat vztah vědomí a identity obecně a zároveň ve vztahu k regionu 

následujícím způsobe (viz tabulka).   Podle Vencálka je primární úlohou  identity v 

prostoru a čase posilování vědomí kontinuity vývoje. Takto pojímané vědomí 

identity je neoddělitelnou součástí jakékoliv prostorové struktury a tím vyjadřuje 

zároveň  šířeji pojímanou vůli jednotlivých generací po kontinuitě. Tak je ve své 

podstatě zajištěn přenos vědomí v čase a prostoru, v našem případě regionálního 

vědomí.  

HISTORICKÁ 

KULTURA 
 POVĚDOMÍ 

POZNÁNÍ 

 

VĚDOMÍ 

 

aktualizace 

 

 

 

 

 

 

aktualizace 

 

 

 

 

KOLEKTIVNÍ 

HISTORICKÁ 

PAMĚŤ (I) 

REGIONÁLNÍ 

HISTORICKÁ 

PAMĚŤ (I) 
přenos vědomí (paměti) 

v čase 

přenos vědomí (paměti) 

v čase 

 

 

 

KOLEKTIVNÍ 

IDENTITA(Y) 

REGIONÁLNÍ 

(KOLEKTIVNÍ) 

IDENTITA (Y) 
zdroj: autorka 

součástí 

součástí 
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Důležitou roli v tomto přenosu hraje co nejšířeji akceptovaná a prezentovaná lidská 

kultura, a to jak svými racionálními, tak iracionálními projevy. (VENCÁLEK 1998: 88) 

 

1.4.4 KONCEPT REGIONÁLNÍ IDENTITY PODLE A. PAASIHO 

 

    Stejně jako víceméně všechny zde diskutované pojmy je i pojem regionální 

identita ve své podstatě vícevrstevný pojem, který lze nahlížet z různých pohledů.   

Jednu ze zásadních koncepcí regionální identity navrhl finský geograf A. Paasi 

(PAASI 1986).  Jeho koncepce se opírá o pojetí regionu jako dynamické prostorové 

struktury, která po svém vzniku splňuje určité konkrétní funkce. Během samotného 

procesu vzniku regionu, tzv. institucionalizace, se vytváří samotná regionální 

identita. Tou ale není myšleno pouze vědomí obyvatel, ale podle Paasiho je potřeba 

rozlišovat mezi pojmy regionální identita ve smyslu vědomí obyvatel a regionální 

identita ve smyslu identita regionu, jeho image. A. Paasiho strukturaci regionální 

identity znázorňuje následující graf. (převzato z HEŘMANOVÁ  – CHROMÝ  2009:114) 

     Regionální identitu (regionálního vědomí) jednotlivce  je možné v kontextu 

Paasiho strukturace chápat jako vztah jedince k regionu, zároveň také jako reflexi 

regionu v jeho paměti a každodenní zkušnosti a konečně formu  jeho identifikace 

s daným regionem. Kolektivní regionální (kolektivní regionální vědomí) identitu 

vymezuje Paasi ve shodě s výše uvedenými teoretickými východisky stejně jako 

jakoukoliv jinou kolektivní identitu tzn. jako konstrukt, který je společenstvím 

konstruován v rámci obecně sdílených rámců paměti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: HEŘMANOVÁ – CHROMÝ (1996): 168 
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. Zdrojem je zde tentokrát kolektivní paměť (viz předešlá teoretická východiska) a 

interakce v rámci komunity. Identitou regionu (jeho image) rozumí A. Paasi 

(HEŘMANOVÁ – CHROMÝ, 2009: 114) obraz regionu, který si v myslích utvářejí: 

 

 jeho vlastní obyvatelé  

 lidé žijící mimo region   

 lidé, kteří zde nebyli, ale díky vzdělávání či mediím mají jakousi ucelenou, i 

když zprostředkovanou, představu o regionu  

 

     Formování obou dimenzí regionální identity probíhá během určitých procesů. 

V případě regionálního vědomí (regionální identity obyvatel) se jedná o proces 

socializace, v případě formování identity (image) regionu pak můžeme hovořit o 

procesu institucionalizace regionu. Otázka formování identity regionu hraje, podle 

mého názoru, klíčovou roli při formování regionálního vědomí, resp. regionální 

identity obyvatel. Klíčovou především tím, že je možné ji vnímat jako základ 

vztahu jedinec – prostor, resp. jedinec potřebuje vnímat důležitost tohoto prostoru  

sám o sobě, stejně tak i pro sebe osobně. S tímto zřetelem také považuji za základní 

samotný proces institucionalizace regionu jako takového a reflektování jeho 

jednotlivých etap. 

     Institucionalizací regionu budeme definovat jako „socioprostorový proces, 

během něhož vzniká prostorová jednotka jako část prostorové struktury společnosti 

a stává se viditelnou a jasně identifikovatelnou v různých sférách sociální praxe a 

sociálního povědomí.“ (HEŘMANOVÁ, E. – CHROMÝ, P., 2009: 115) Paasi si proces 

institucionalizace regionu strukturoval do čtyř samostatných fází, jejichž 

posloupnost nemusí být nutně závazná,  některé fáze mohou probíhat současně nebo 

mohou být v konkrétním čase vynechány. Tyto fáze jsou podle mého názoru 

inspirující i z hlediska historického zkoumání zvoleného regionu a to především 

tím, že umožňují náhled na region v časové i prostorové proměně. Paasi 

((HEŘMANOVÁ – CHROMÝ, 2009: 114)  hovoří o následujících etapách procesu 
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institucionalizace. První etapou je podle Paasiho etapa nabývání prostorového 

tvaru, kdy region získává hranice nebo-li dochází k vymezení prostoru, který patří 

a nepatří do regionu.
24

 Stejně tak ale i dochází i vytváření hranic ve společenských 

strukturách a společenském vědomí. Tuto skutečnost ve shodě s A. Paasim 

konstatoval mimo jiné i J. Bartoš, který z pohledu humanitních disciplín poukázal 

na sociální dimenzi, kterou je potřeba z tohoto úhlu pohledu také brát v potaz. 

(BARTOŠ 2004: 10) Z pohledu historika na region nahlíží i další autoři, např. E. 

Semotamová vymezuje region jako v minulosti konstitující se celek, který doznal 

vlivem souboru různých činitelů (hospodářských, politických, přírodních) různých 

proměn. Ty jednak přispěly k jeho stabilizaci a fungování, ale také proměně a 

následnému novému konstituování nebo také zániku. (SEMOTAMOVÁ 2008: 8) 

Neméně důležitou fází je i proces formování symbolické podoby regionu. Tím 

zde autor myslí především pojmenování regionu a jeho zakotvení v oficiálních 

strukturách a také každodenním životě obyvatel. F. Zich upozorňuje v této 

souvislosti na určitý nesoulad mezi oficiálním pojmenováním a každodenním 

použitím, ale i tak je pro zúčastněné pojmem, kterému rozumí a především 

v kontaktu s prostorem mimo region se může tato skutečnost stát identifikačním 

nástrojem. „ Region bývá také pojmenován, přičemž toto pojmenování používané v 

každodenní komunikaci se většinou nekryje s územím správních celků. Přesto mu 

lidé rozumějí a používají ho právě jako nástroj identifikace.“ (ZICH 2003: 22)  Do této 

skupiny patří ale také takové symboly, které především slouží k prezentaci území, 

tzn. k vytváření image regionu nebo též jeho vlastní identity. Symboly vycházejí 

z především z kulturních tradic regionu. V kontextu této práce se v rámci exkurzu 

v kapitole 1.4.6 budu zabývat konkrétním příkladem takovýchto symbolů (jedná se 

o regionální průvodce), které podstatnou měrou přispívaly a do určité míry i 

přispívají k formování symbolické podoby studovaného regionu, resp. jeho image. 

Otázku formování a reprodukce jak regionu samotného, tak jeho identity ve vztahu 

jak k okolím regionům, tak i k vlastním obyvatelům, je předmětem zájmu 

regionálních institucí, jejichž vytvoření a fungování můžeme chápat jako další 

                                                 
24

 K tomu viz kapitola 1.3.1.  
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fázi institucionalizace regionu. Vedle politicko-správních a hospodářských 

organizací zde hrají významnou roli instituce informační a vzdělávací, jako jsou 

regionální média, muzea, galerie a bezpochyby i škola. Ta jako „ jediná 

institucionalizovaná forma vytváření, předávání a zachovávání historického vědomí 

jako jedné z rovin reflexe historické skutečnosti“ (BENEŠ 2004:7) zde může hrát, 

podle mého názoru, klíčovou roli především při naplnění poslední fáze 

institucionalizace, kterou je podle A. Paasiho zakotvení regionu v prostorových 

strukturách a vědomí obyvatel. Toto zakotvení se netýká ovšem pouze 

společnosti uvnitř regionu, nýbrž také ve vědomí okolních regionů, resp. jejich 

societ.  Tato interakce s druhými societami hraje důležitou roli pro samotnou 

existenci regionu, resp. jeho identitu. „Má-li být naše identita srozumitelná a 

přijatelná… musíme být s to podívat se na sebe očima zobecnělých druhých…Tím 

zároveň definujeme onen celek, aktivně přispíváme k jeho reprodukci.“ (CSALÓ-

NOSÁL 2003: 160) 

 

1.4.5 ZDROJE, ZMĚNY IDENTITY 
 

     Jak uvádí Vencálek „ identita je vytvářena především z faktů lidské paměti. 

Identitu umožňuje schopnost zapamatovat si, třídit a znovu si vybavit určité 

informace.“ (VENCÁLEK 1998: 83), přičemž důležitá není jen schopnost zapamatovat 

si, vybavit si, ale svoji roli zde hraje i schopnost zasadit tyto informace do kontextu 

a uvědomit si jejich smysl a význam.  Zdrojem identity pak je možné nalézt 

v aktuální existenci jedince v prostoru a čase a stejně tak i v odkazech minulých 

generací.“ (HEŘMANOVÁ, E. – CHROMÝ, P. 2009: 119)  „Pokud tvorbu identity chápeme 

v širších historických souvislostech jako fenomén vznikající z faktů obsažených 

v lidské paměti, pak nejen že nebudeme lepšími, jestliže paměťový obsah nám 

nemilý zavrhneme, ale taktéž naše identita nebude lepší, budeme-li prezentovat 

pouze to,  co se nám momentálně jeví jako progresivní. (VENCÁLEK 1998: 83) 

     Formativní funkci paměti při vzniku identity může v opačném procesu, tzn. při 

změně či zániku, nahradit zapomínání.  Podle Vencálka je zapomínání proces, kdy 

jedinec ztrácí způsobilost vědomě si vybavit určitou událost, vědomost, souvislost. 

(VENCÁLEK 1998:83) Zapomínáme to, co si neopakujeme, co v praxi nepoužíváme, 
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dále také to, co nemáme uspořádané do nám srozumitelného systému. Stejně tak 

zapomínáme ty skutečnosti, které v sobě pro nás mají negativní obsah, vyvolávají 

negativní emoce
25

. Důležitou roli zde hraje otázka vědomé či nevědomé snahy tuto 

identitu vymazat a zároveň ji nahradit novou, pro societu přijatelnější identitou a to 

bez ohledu na důvody, které k tomu vedou.  (TODOROV 1998). Navíc vždy tam, kde 

zaniká stávající identita, vzniká nová.  V souvislosti s naším tématem je však 

důležité na druhou stranu akcentovat nutnost silné regionální identity jako zdroje 

motivace k aktivitě. „ Poctivý, pracovitý a tvořivý způsob lidí k jakékoliv aktivitě, 

vycházející z úcty k člověku k sobě samému, ale i z úcty k druhým lidem, 

respektive k jimi vytvořeným materiálním i nemateriálním hodnotám, spolu se 

vztahem k prostoru, v němž člověk žije, může přinést neobyčejné množství efektů 

v nejrozmanitějších oblastech lidského života.“ (VENCÁLEK 1998: 93)  O  otázce 

nutnosti posilování regionální identity jako potřeby pro rozvoj regionu je pojednáno 

níže. 

 

1.4.6 EXKURZ:  FAKTORY FORMUJÍCÍ IDENTITU REGIONU NA PŘIKLADU 

LÁZEŇSKÝCH PRŮVODCŮ 

 

     To, jakým způsobem je nejen formována, ale především také prezentována 

image regionu,  nezáleží pouze na samotných obyvatelích, nýbrž také na tom, jakým 

způsobem ji vnímají lidé žijící mimo region (uživatelé území) nebo ti, kteří zde 

nebyli, ale díky vzdělávání či mediím mají jakousi ucelenou, i když 

zprostředkovanou, představu o regionu (HEŘMANOVÁ – CHROMÝ, 2009: 114) 

Podstatnou roli v procesu formování symbolické podoby regionu hrají symboly, 

které prezentují daný region navenek. Ty také vycházejí především z 

místních kulturních tradic. Tyto symboly pak samozřejmě naleznou své vyjádření 

v konkrétních předmětech, publikacích atd.  V případě našeho karlovarského 

regionu jedním z typů takových publikací jsou cestovní, resp. lázeňské průvodce.
26

  

                                                 
25

 K tomu viz kapitola 1.2.4. 
26

 Otázka cenové dostupnosti literatury byla s pochopením vnímána již v této době. Na jednu stranu zde stála 

potřeba propagace měst, na druhou stranu bylo potřeba uspokojit i méně movitějšího návštěvníka. Již 

v polovině 19. století se proto zde proto zrodila myšlenka zřízení výpůjční knihovny. První výpůjční 

knihovna (Leihbibliothek) v Karlových Varech byla založena v roce 1845 na Staré louce v domě U dubu čp. 
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Cestovní průvodce můžeme vnímat jako medium, které svým způsobem vedle 

svého informačního charakteru výrazným způsobem napomohlo k vytváření jisté 

řekněme fikce našeho vnímání tohoto „cizího“ prostoru.  Podle Scherleho 

v kontextu cestování, jehož cíl nemusí být vždy jen turistický, nýbrž také například 

může být spojený se studiem, léčbou apod., nejde totiž pouze o poznání neznámé 

destinace, nýbrž o hledání cílů, které jsou otisknuty v kolektivní imaginaci, do 

představ o místě. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

zdroj: Carlsbad und Umgebung. Illustrirte Ausgabe 1859: předmluva 

 

     Tyto představy jsou obvykle lokalizovány v prostoru a tvoří základ tzv. 

imaginární geografie, z čehož se následně konstituuje turistické vnímání,  a zároveň 

naše přání a očekávání. V souladu s mottem z jednoho z průvodců „ člověk vidí jen 

to, co ví“ můžeme také tohoto „ukazatele do ciziny“ nebo také „Cicerona 

orientovaného na zákazníky“
27

 charakterizovat jako nástroj sloužící ke vtažení 

                                                                                                                                                    
460 bratry Franieckovými.  Nabízela široký výběr cizojazyčné literatury pro lázeňské hosty. Spolu 

knihovnou se v domě U dubu nacházelo i Franieckovo knihkupectví, kde bylo možné zakoupit nejnovější 

knihy o Karlových Varech, mapy, průvodce, pohlednice a celou řadu dalších propagačních materiálů.  

V průběhu 2. poloviny 19. století k této knihovně přibyly další včetně městské knihovny a také čítárny novin 

a časopisů. 
27

   Označení průvodce jako „Cicerona orientovaného na zákazníky“ pochází z názvu díla J. Ch. Burckardta, 

který v roce 1855 vydal svou knihu „Cicerone. Jak si užít uměleckých děl v Itálii.“ Tato kniha měla velký 
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cestovatele jako předmětu zájmu do této hry vytváření a realizace získaných 

představ. Ty jsou díky tomuto mediu již jaksi „předpřipraveny“ a samotná cesta a 

pobyt jsou pak jejich realizace. (SCHERLE in JAWORSKI 2011: 54)   To platí podle 

mého názoru o turistických průvodcích všeobecně, tzn. v našem případě i o našich 

lázeňských průvodcích. V tomto případě je bezpochyby většinou na prvním místě 

mezi těmito představami a především očekáváními snaha nalézt v místě pobytu 

ztracené zdraví a odpočinek.  Toto jsou další faktory, které hrají podle mého názoru 

jednu z klíčových rolí při psaní těchto „ukazatelů do ciziny“. „ Jde zde o pokus 

postavit zde most k jiným kulturám, pomoci zaostřit vnímání vysvětlit, vysvětlit 

neobvyklé fenomény, umožnit uspokojení. Jde zde o víc než o solidní popis 

pamětihodností s nutnými daty nebo doporučeními na trasy, které jsou cenné pro 

cestování. Jde zde o to, co se ukrývá v těchto textech mezi řádky…Ponoření se do 

jiného světa a v této souvislosti moci zažít neočekáváné zážitky a duchovní 

obohacení,  je jednou z hlavních úloh cestovního průvodce -  podnítit čtenářovo 

vnímání a zároveň tím mu pomoci otevřít jeho oči.“ (SCHERLE in JAWORSKI 2011: 59) 

     Pokud bychom chtěli charakterizovat průvodce po formální stránce, pak se  

většinou jedná o tištěnou publikaci kapesního formátu, která vedle obecných 

informací obsahuje i mapu konkrétní destinace či lokality. Z hlediska nároků na 

podobný typ publikací vystupuje do popředí požadavek cenové dostupnosti, 

srozumitelnosti (jazykové i obsahové), přehlednosti (struktura textu a samotného 

obsahu průvodce) a také atraktivnosti (obrázky, rytiny, tabulky, inzeráty). Podle 

Ottova slovníku je to jakýsi návod při cestování. Z tohoto úhlu pohledu se nám 

nabídne další rovina uchopení průvodce jako informačního média. Je v něm 

naznačeno, že někdo něco ví, ale cílový objekt nikoliv, proto je mu potřeba mu toto 

přijatelnou formou sdělit, poskytnout mu jakýsi kánon užitečných a pamětihodných 

informací, které mu pomohou orientovat se v cizím prostředí. Zde vstupuje do hry 

autor resp. objednavatel dané publikace, který v souladu s dobovými požadavky na 

podobu takové publikace vybírá a předkládá to, co je potřebné a pamětihodné, 

přičemž tento výběr je předem determinován cílem, který je sledován.  U klasických 

                                                                                                                                                    
úspěch a prosadila Itálii jako hlavní cíl kultivovaných turistů v 19. a 20. století. Samotný název se pak stal 

synonymem, stejně jako například beadeker, pro označení kvalitních knižních průvodců pro turisty. 
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průvodců  jsou tyto pamětihodnosti zasazeny do konkrétních souvislostí, resp. do 

prostoru jakým je země, město, krajina, což už u modernější není pravda (SCHERLE 

in JAWORSKI 2011:60) Ustálení podoby průvodce jako kánonu pamětihodných a 

potřebných informací má spojitost s vzestupem potřeby klasického průvodce 19. 

století, tj. doby nástupu měšťanstva. Jeho životní styl determinovaný třemi faktory – 

čas, peníze, práce- ovlivnil zároveň možnosti této společenské vrstvy. Ta na rozdíl 

od šlechty již nemá stejně neomezené možnosti a své cestování a lázeňské pobyty je 

nucena pečlivě plánovat a také účelněji využívat.  To je také dalším hlediskem při 

tvorbě textu průvodce.  Po obsahové stránce můžeme proto obecně vymezit 

průvodce následovně: 

A. v dobovém kontextu jako: 

 informační medium  

 propagační medium  

 inzertní medium  

 

B. z hlediska dobového cíle jako prostředek k: 

 předávání potřebných informací 

 k akcentaci výjimečnosti místa a jeho možností, které nabízí 

 formování identity regionu, resp. image města 

 

     Tradice tištěných průvodců Karlovými Vary a jejich nejbližším okolím  

v pravém slova smyslu
28

 datoval místní archivář Karl Ludwig do konce 18. století, 

resp. do roku 1788
29

. Hlavní motivací anonymního autora byla potřeba takovéto 

příručky pro místní lázeňské hosty. Potřeba propagace lázeňského města šla ruku 

v ruce s celkovým vzestupem významu a prosperity lázní ve 2. polovině 19. století.  

Z pera především místních lékařů
30

 vznikla celá řada propagačních brožur, stejně 

                                                 
28

 Předchůdcem klasických průvodců byla tzv. apodemika –cestovatelské příručky. Mezi tento typ  regionální 

literatury můžeme počítat DEWANSKY, J. A. Denkwürdiges und jetzt lebendes Kayser Carols-Baad, Eger: 

Orwansky 1729, NEHR, J.J. Beschreibung der mineralischen Quellen zu Marienbad auf der Stiftsherrschaft 

Tepl nahe bei dem Dorfe Auschowitz, Karlsbad: J. Franieck Wittwe 1813 
29

 Karlsbad beschrieben zur Bequemlichkeit der hohen Gästen, Carlsbad: Schönfeld 1788. Pro srovnání např. 

v Mariánských Lázních se první klasické průvodce objevují ve 30. letech 19. století. 
30

 např. Jean de Carro, Rudolf  Mannl, Eduar Hlawaczek, Leopold Fleckles, Adolf Kállay, Josef Ruff . 
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tak nebývalé množství plakátů, prospektů, inzerátů v novinách i odborném tisku. 

Významné místo mezi těmito publikacemi a propagačním materiálem sehrály a 

(dodnes hrají) lázeňské průvodce. Základní přehled o jednotlivých průvodcích a 

jejich zasazení do dobového kontextu podal již před časem ve své knize S. 

Burachovič (BURACHOVIČ 2000:131 - 143). Proto není mým cílem se zde podrobněji 

zabývat jednotlivými průvodci a jejich obecnou charakteristikou. Mým záměrem je 

zde na konkrétních příkladech poukázat na faktory, které mohly přispět k vytváření 

image karlovarského regionu. Tento pramen jsem nezvolila náhodou. Jednak je to 

trochu neprávem opomíjený zdroj různorodých informací o době a místě, o kterém 

pojednává a může tak přinést i jiný úhel pohledu například na každodenní život v 

turistickém centru nebo v našem případě v lázních. Atraktivnost tohoto 

informačního pramene, kterou průvodcům dodává především jeho ikonografická 

část, podle mého názoru, lze dobře využít nejen pro vlastní historický výzkum, ale 

také pro školní historickou edukaci a to nejen jako ilustraci, ale také pramen k 

analýze
31

. Ze studia těchto průvodců můžeme odvodit několik principů, které se 

podílely (a dá se říci, že se podílejí i v současnosti) na formování image regionu. 

Vycházejí z celkové koncepce průvodce jako literárního typu a podstatnou měrou 

přispívají k utvrzení jedné z rovin regionální identity, tj. identity (image) samotného 

regionu. Za klíčové považuji následující dva principy.  

 

     První stěžejní princip můžeme vymezit jako snahu zaujmout prostřednictvím 

ikonického materiálu.  Jedná se o celou řadu různých propagačních materiálů, rytin, 

fotografií, inzerátů, plakátů a map. Jejich vysoká kvalita svědčí nejen o 

profesionalitě jejich autorů, nýbrž také podle mého soudu o nárocích, které byly na 

ně kladeny ze strany objednavatele.  Zde uvedené fotografie jsem vybrala pouze 

jako ilustraci k druhému klíčovému principu.  

 

     Druhým princip je snaha různými způsoby zdůraznit výjimečnost místa a 

jeho možností, které nabízí. Většinou hned v úvodu každé z publikací nalezneme 

                                                 
31

 Například porovnání stavu místa a jeho proměny.  K tomu viz. kapitola 2.3 
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tento princip zakomponovaný do různě obsáhlého zdůvodnění okolností, které 

vedly jednotlivé autory k tomu, aby buď o své vůli, nebo na objednávku jiné osoby 

nebo úřadu sepsali publikaci, která měla posloužit konkrétní skupině s konkrétním 

záměrem. Jistě není nezajímavé upozornit na to, že již v této úvodní části průvodce 

byly reflektovány proměny vnímání cestování v průběhu 19. a 20. století, tj. 

cestování za konkrétním účelem. Postupně převážila snaha co nejvíce zaujmout v co 

nejkratším čas.  Předně se autoři vesměs snaží navodit atmosféru očekávání, snaží 

se čtenáře nalákat na to, že právě toto místo je nejvhodnější pro znovunalezení 

zdraví. „ Spolu s očekáváním příjemného lázeňského pobytu a znovunalezení 

ztraceného zdraví se pojí také přání, seznámit se s místem svého pobytu, potřeba 

orientovat se v nabídce lázeňských procedur, nabízených zábav, v geografii okolí a 

v souvislosti s tím s ohledem na ekonomickou stránku nenechat se napálit a dokázat 

se orientovat v místě pobytu.“ (HARRER 1801: předmluva).  „ Příručka pro návštěvníky 

Karlových Varů, stejně tak pro milovníky zdejších přírodních krás. Spolehlivý 

popis všeho, co lázeňští hosté stejně jako cestující milovníci vědění od tohoto 

léčebného místo a jeho okolí si přejí vědět z pohledu topografického, 

přírodovědného, historického, medicínského a zábavy“ (SARTORI 1817: úvod.)  „Vary 

Karlovy, toto nejproslulejší lázeňské místo na celém světě, k němuž již po staletí 

každoročně tisícové churavců i z nejvzdálenějších končin světa v blahé naději 

putují, že jim zde bude navrácen nejdražší ztracený klenot: zdraví – jsou 

neposledním pomníkem neúnavné a blahodárné činnosti Karlovy a jeho péče o 

dobro veškerenstva vůbec a zvelebení vlasti naší zvláště.“ (ČTVRTEČKA 1878: IV.)  

„Tento průvodce má splnit ten účel, lázeňským hostům, cestovatelům a turistům, 

vůbec všem cizincům, kteří vstoupí do těchto světových lázní Karlovy Vary, 

poskytnout celistvou informační knihu do ruky, která jim všem dá potřebné 

vysvětlení.“ (KLÖPSCH 1925: předmluva).  V následujících partiích se k tomuto 

tématu nejednou vrací a to při charakteristice vlastního města nebo jeho okolí. „ Na 

nově příchozího navštěvovatele činí město Karlovy Vary dojem velmi příznivý. Jest 

dosti rozsáhlé a při tom velmi výstavné. Nejvalnější část domů jest o dvou i tří 

poschodích, čímž se od ostatních venkovských měst v Čechách patrně liší. Každý  
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dům nese v štítě nějaké pojmenování a největší část jich jest zařízena k ubytovávání 

hosti lázeňských a vyznamenává se zvnějšku i zevnitř čistotou a vkusným 

upravením. Město samo jest z větší části dlážděno a kolem domů vedou pěkně 

dlážděné chodníky.“ (ČTVRTEČKA 1878: 31)  „Poloha města se pro lázně náramně 

hodí: Karlovy Vary ležící v úzkém romantickém údolí Teplé a ze všech stran 

obklopené pěkně tvarovanými a zčásti lesnatými horami, si vytvářejí svůj vlastní 

idylický svět. Zde se snadno zapomíná na plahočení a stonati, jež bydlí za těmi 

horami.“ (GERLE 1830: 63, cit. dle BURACHOVIČ 1998: 102) 

 

zdroj: OSWALD 1896: 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

zdroj: Karlsbad: 1906: 1 
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     Někteří autoři se ve svých průvodcích snaží ukázat Karlovy Vary jako místo, 

kterému jsou cizí politické nesváry a v kontrastu s tím kladou důraz na jejich 

toleranci a snášenlivost, která je ale může být omezena lázeňskou sezonou, jejíž 

hladký průběh je důležitější než politické a etnické nesváry. „ V pohnutých dobách 

roku 1848 zavítali do Karlových Varů zajímaví hosté ze Slovanského kongresu 

pražského, zejména z Čechů: Palacký, dr. Rieger, Havlíček, Faster, baron Villani, 

dr. Pinkas. Hrabě Deym odtud vyslal do světa dvě reakcionářské brožury. Kavárna 

„u slona“ byla shromáždištěm politiků a publicistů slovanských.“(RUTTE 1888:34) 

„Starší spisovatelé z prvních dob předešlého století chválí úslužnost, uctivost a 

skromnost obyvatelů karlovarských. I v jakémsi hanopisu z roku 1789 přiznávají se 

jim vlastnosti dobré. Není divu. Kde obyvatelstvo stýká se s cizími, ušlechtilejšími 

živly, pochytí leccos z jejich mravů, vyhladí hrany své povahy, stane se protřelejším 

a hladším. A kde tito „živlové“ přicházejí s plnými měšci, tam již ráda potlačí se 

přirozená neurvalost a ustoupí hladké, vypočítavé úslužnosti, z níž pak bezděky na 

povaze samé něco uvízne. A dobře vědouce, že „host do domu, peníze do domu“, 

karlovarští v době lázeňské ve všem řídí se přáním a vůlí lázeňského hosta, byť byl 

třeba jen – Čechem.  (RUTTE 1888: 50) Rutteho průvodce patřil mezi několik málo 

průvodců, které byly vydávané v českém jazyce. Tato tradice vydávání českých 

průvodců spadá do 70. let 19. století a souvisí s nárůstem české klientely, která 

začala ve větší míře navštěvovat Karlovy Vary. Při čtení těchto průvodců narazíme 

hned na začátku na jeden zásadní rozdíl oproti jejich německým „vrstevníkům“. 

Snaží se probudit a motivovat českého návštěvníka (ale také i místní české 

obyvatelstvo) k prosazení se v tomto „německém prostoru“, mnohdy to prosazuje 

jako jeho povinnost. „Nesmíme však také zamlčeti podivení své nad tím, že kdežto 

daleká cizina v nesčíslných spisech, pojednáních a článcích v jazycích nejrůznějších 

o důležitosti našich Vary poučena jest a stále ještě se poučena jest a stále ještě se 

poučuje a jimi důkladně se obírá, v písemnictví českém podnes ani jediného 

obšírnějšího spisu nenalézáme, jenž by obecenstvo naše upozorňoval, jak 

drahocenný poklad mu příroda poskytuje ve zřídlech Karlovarských.“ (ČTVRTEČKA 

1878:IV). V českých průvodcích najdeme ale také důvody, které zapříčinily stav, kdy 
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se český živel jen velmi pomalu prosazuje na tomto „uzavřeném území“. Je 

bezesporu ke cti autora, že dává vinu samotným  Čechům a to nejen domácím, ale i 

těm, kteří do lázní přijíždějí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Karlovy Vary 1914: inzertní příloha 

 

     Průvodce tak zde plní jakousi „buditelskou“ úlohu, chce motivovat čtenáře ke 

změně. „ Jest nepochybné, že jako celé Čechy, tedy i krajina zdejší za minulých 

věků obyvatelstvem české národnosti obydlena byla, a že se toto poněmčilo teprve 

v dobách pozdějších, jmenovitě po válce třicetileté…Také město Karlovy Vary 

počítá se za dob našich k městům národnosti ryze německé, usedlé obyvatelstvo 

zdejší mohlo by ale vším právem také smíšeným se nazývati, neboť přebývá 

v městě samotném stále několik set obyvatelů národnosti české. Bohužel nejeví 

zdejší Čechové ale nejmenší známky nějakého života u veřejnosti, a jakkoli mnozí 

z nich jednak svou zámožností co majitelé domů, obchodů a provozovatelé řemesel, 
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jednak postavením svým co úředníci, učitelové, lékaři atd. čestného místa 

v společenském životě zdejším zaujímají: nehledí přece nijak k tomu, aby 

národnosti české nějaké platnosti a patřičného uznání ve veřejnosti vymohli.“ 

(ČTVRTEČKA 1878: 33)  Nejen u Čtvrtečky najdeme také důvody, které vedly 

karlovarské obyvatele k  tolerantního chování.  Spolu s těmito důvody je zde 

akcentováno úsilí místních obyvatel pracovat sami na sobě, a tím i být více užiteční 

každému z návštěvníků bez doby zimní) než opravdovými skutky se jeví, jakž ani 

jinak býti nemůže, povážíme-li, že téměř všichni obyvatelů zdejší poukázaní jsou: 

žití po celý rok z výdělku, jehož jim poskytnou a z peněz, jež zde v létě utratí hosté 

lázeňští z celého svět a všech národností. Zřejmé nenávisti a zášti k jiným 

národnostem a nadutého němčourství není zde tudíž pozorovati za doby letní čili 

lázeňské, a Karlovy Vary neznají tu národních rozdílů a předností. Každý host jest 

jim vítaným a bez ostýchání se ti vyznají, že  jest jim bohatý a štědrý Rus, Rumun , 

Turek atd. mnohem milejší a vítanější než polský žid anebo některý skrblivý 

německý bratr ze Sas aneb z Pruska. Ano kvůli cizincům učejí se Karlovarští také 

pilně jazyku francouzskému a anglickému a učili by se i jazykům slovanským, 

kdyby Slované více národnosti své dbali: že ale téměř každý poněkud vzdělaný 

Slovan zná se buď v jazyku francouzském aneb německém, ušetřuje tím sám jiným 

národům učení-se nářečím slovanským.“ (ČTVRTEČKA 1878: 34).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Společnost u Vřídla                                      zdroj: HARMEYER 1889:2 
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     Můžeme tedy konstatovat, že Karlovy Vary jsou v průvodcích představovány 

jako místo vhodné k znovunalezení zdraví, místo jako stvořené k odpočinku, místo 

multikulturní a tolerantní, místo, kde se vše podřizuje zájmům a potřebám jeho 

hostů a návštěvníků s vědomím, že právě na nich závisí prosperita města a jeho 

obyvatel. Je tedy více než nutné, aby image regionu či města odpovídala jeho 

potřebám, o což se právě lázeňské průvodce snaží v podstatě dodnes.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Puppu                  zdroj: HARMEYER 1889: 29 

 

 

1.4.7 ŠKOLNÍ DĚJEPIS II – REGIONÁLNÍ IDENTITA – STUDENTSKÝ 

PRŮVODCE 
 

     Náš pohled na image regionu byl až doposud zaměřen na to, jak dané místo mají 

vnímat lidé mimo vlastní region, co je žádoucí, aby si o něm mysleli. Z tohoto úhlu 

pohledu jsme také diskutovali roli cestovního resp. lázeňského průvodce nejen jako 

informačního a propagačního media, ale také media, které cíleně vytváří obraz 

„cizího“ prostoru, a snaží se vytvořit jisté představy o tom, jak „správně“ daný 

prostor vnímat, co je zde pamětihodné atd. Svou strukturou, obsahem a jazykovými 

prostředky se pak tento typ publikací podílí na vytváření symbolické podoby 

popisovaného místa, regionu. Z jiného úhlu pohledu můžeme ale vnímat průvodce 
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jako medium, které nás informuje o tom, co je důležité, pamětihodné ne podle 

dobového úzu, ale podle toho, co je pamětihodné a potřebné z pohledu autora 

samotného. Tento motiv můžeme vystopovat samozřejmě i u celé řady 

analyzovaných průvodců
32

, kde však tento úhel pohledu není primární. Záměr 

autora popsat svůj soubor“ pamětihodností“ nebyl většinou hlavním podnětem ke 

vzniku samotného informačního media.  Autoři sice mohli své publikace často 

napsat pod vlivem vlastních zkušeností s místem, kam se i opakovaně vraceli, 

„domácí“ autoři se tímto způsobem podíleli na propagaci svého města, kde žili, 

nicméně určující byl záměr zadavatele a vydavatele publikace
33

. 

     Aplikace obráceného úhlu pohledu na tento typ publikací, tzn. průvodce jako 

prostředek prezentace souboru autorových pamětihodností  může mimo jiné, podle 

mého názoru, nabídnout zajímavou sondu do regionálního vědomí obyvatel 

regionu. Takto pojaté zadání pro zpracování průvodce (a to buď v klasické tištěné 

podobě, nebo také v elektronické podobě) nutně musí vést autora k zamyšlení se 

nad tím, jakou představu o regionu/ městě má on sám, jak vnímá tento  prostor, co 

pro něj osobně znamená, co je nebo není zde pro něj důležité, „pamětihodné“ a 

proč. Nabízí se tak příležitost pro zastavení se, přemýšlení a utváření si vlastního 

pohledu na věc a to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu.  Při volbě 

tohoto úhlu pohledu je autor do značné míry ve výhodě. Nemusí být svázán žádným 

dobovým územ, nemusí respektovat to, „co je pamětihodné“ jako jejich „komerční 

vrstevníci“
34

.  V  daném kontextu souhlasím s J. Vencálkem, který nahlíží na území 

jako na percepční celek. (VENCÁLEK 1996: 119) Vnímat a vyjadřovat se znamená tak 

formulovat své myšlenky a hledat způsob jejich vyjádření se k věci samotné, což 

předpokládá nutnost zaujmout konkrétní postoj a názor, vztahovat se k danému 

předmětu, tj. k regionu jako celku, do určité míry tím i jedinec vyjadřuje míru svého 

ztotožnění se s daným prostorem. Nahlížený prostor tím dostává rozměr už ne 

                                                 
32

 K tomu viz kapitola 1.4.6. 
33

 K tomu viz kapitola 1.4.6. 
34

 Jak se ale ukázalo, tato možnost volby nebyla reflektována respondenty jako možnost prezentace svého 

pojetí. Důvodem této skutečnosti byla jednak malá ochota hledat alternativní možnosti k oficiálně 

diskutovaným, resp. připomínaným „pamětihodnostem“, ale podstatnějším důvodem, který vyplývá i z 

komentářů respondentů, je absence identifikace se s prostorem, který je obklopuje, kterému přikládám určitý 

význam a chci ho následně také sdělit. Podrobněji viz v dalším vlastním textu. 
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pouze „imaginárního“ území, které je souborem „pamětihodných a aktuálně 

potřebných“ faktorů, nýbrž se jedná i prostor, který je součástí existence jedince a 

celého společenství. Nejedná se pouze o hierarchickou strukturu samu o sobě, ale 

do zorného úhlu zde stupuje i hledisko času, díky kterému jsou tyto struktury 

nahlíženy na nejrůznějších významových úrovních, zároveň také „ve vztahu k pojetí 

a charakteru života lidí, k větší či menší existenci, nebo naopak neexistenci 

harmonie regionálních a iracionálních sil v územních projevech lidských aktivit.“ 

(VENCÁLEK 1996: 119)  

      Z uvedených předpokladů vycházela také strategie rámcového šetření regionální 

identity obyvatel karlovarského regionu
35

, přičemž regionální identita je zde 

chápána jako dílčí rozměr identity jako takové. Regionální identita obsahuje 

nezbytné prvky pro existenci jedince v prostoru. Jedná se o sociálně kulturní 

provázanost a kontinuitu historického trvání, potřebu prezentací osobních zájmů a 

potřeb a sociální interakci s ostatními. (VENCÁLEK 1996: 117) 
36

 Vybranou skupinou 

respondentů byli studenti třetího ročníku Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech ve věku 17 – 18 let. Tato skupina nebyla vybrána náhodně. Školní prostředí 

jako součást veřejného prostoru dává možnost pro systematické formování 

regionální identity. Metoda průvodce jako prostředek strategie šetření umožňuje, 

podle mého názoru, získat relevantní rámcová data k základnímu zmapování 

regionální identity vybrané cílové skupiny a následně se také zaměřit na její 

formování v rámci samotné školní historické edukaci. Relevantnost této strategie 

šetření je, podle mého názoru, zaručena mimo jiné i  samotnými principy, o které se  

tato strategie průvodce opírá.  

     Vychází z konceptu projektové edukace, která umožňuje řešení komplexních 

teoretických i praktických problémů na základě samostatné aktivity vybraných 

řešitelů (v našem případě se jedná zároveň o cílovou skupiny respondentů) a  to jak 

při výběru předmětu zpracování (v našem případě se jedná o výběr „pamětihodných 

lokalit), tak i při vlastním zpracování a prezentování svých závěrů. (VALENTA 1993:8, 

SINGULE 1992:20). Dále nutnost hierarchicky uspořádat empiricky zjištěné informace 

                                                 
35

 V tomto případě je region vymezen samotným městem Karlovy Vary. 
36

 K tomu viz strukturace dle A. Paasiho  kapitola 1.4.4. 
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ve spojitosti s reálně prožívanou činností mobilizuje jedince k jeho účasti jednak na 

činnosti jako takové, ale zároveň vyžaduje nutnost vztahování se k předmětu šetření 

(v našem případě regionu, resp. jeho centru). Významnou rovinou zvolené strategie 

je také rovina motivační, přičemž tato motivace nehraje pouze roli vstupního 

stimulu k vlastní práci, nýbrž samotná činnost a její výstupy by měly být 

předpokladem, tj. motivací, k následnému aktivnímu přístupu k předmětu zájmu, tj. 

regionu jako takovému. Tím by mělo být také dosaženo jednoho z hlavních cílů 

zvolené strategie, tj. motivovat respondenty, aby si prostřednictvím získaných a 

ověřených informací jasněji uvědomili svůj vztah k tomuto místu, uvědomili si svoji 

roli v daném prostoru a zároveň i možnosti, které jim daný prostor nabízí a zároveň 

i co oni mohou sami tomuto prostoru nabídnout, čili se zde nabízí možnost 

oboustranná interakce s praktickým konkrétním výsledkem aplikovatelným do 

reálné životní praxe. Dochází zde mimo jiné k aktivizaci jejich vlastního 

historického vědomí, které rozlišuje  K. J. Jeismann   (JEISMANN 1988 dle BENEŠ 

2004:7) ve třech. Vědomí toho, že „nějaké dějiny jsou“ a jedinec má o tyto příběhy z 

dějin zájem.  Důležitou motivační fázi zde hraje historické povědomí, skrze které se 

jedinec setkává s informacemi v různé podobě a také různé úrovně. Následuje 

rovina tvorby „obrazu historie“ prostřednictvím např. školní edukace . Tím se 

naplňuje základní úloha školního dějepisu, kterou jsme již dříve definovali jako „ 

jedinou institucionalizovanou formu vytváření, předávání a zachovávání 

historického vědomí jako jedné z rovin reflexe historické skutečnosti.“  (BENEŠ 

2004:7) nebo také můžeme hovořit o formativní fázi. Poslední rovinu historického 

vědomí definuje Jeisman jako rovinu „historického porozumění“, kdy se jedinec učí 

kriticky přistupovat k historické skutečnosti. Při využití faktu, že „ regionální 

historie poskytuje lidem informace o minulost jejich bezprostředního okolí“ 

(BARTOŠ 2004: 17), může být využita v podstatě při formování všech rovin 

historického vědomí jedince tak, jak je definoval Jeisman. Záleží podle mě na tom, 

z jakého úhlu pohledu k této problematice přistoupíme a jaké formy v té které části 

veřejného prostoru zvolíme. 
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    Aplikaci zvolené strategie můžeme rozfázovat celkem do čtyř dílčích etap, které 

jsou strukturované v následující přehledové tabulce. 

ETAPA/FÁZE VSTUPNÍ TEZE MOŹNÉ DETERMINANTY 

MOTIVAČNÍ 

 důvody zájmu/nezájmu o 

region 

 definování vlastního vztahu 

k regionu 

 přínos studia regionální 

problematiky pro jedince a 

region jako takový 

 předpokládaná neznalost, nezájem 

 nutnost hledání forem uchopení 

doposud nereflektované 

problematiky 

PŘÍPRAVNÁ 

 

 výběr lokalit na základě 

předběžné heuristiky dostupné 

regionální literatury 

 korekce vlastního výběru 

 argumentace relevantnosti 

výběru samotnými respondenty 

 otázka uchopení vlastního tématu 

 výběr toho, co je „pamětihodné“ 

 nutnost formulovat si svůj soubor 

 jazyková bariéra daná předmětem 

studia (omezení na česky psanou 

literaturu)
37

 

REALIZAČNÍ 

 

 systematické vyhledávání 

relevantních informací 

 zpracování zjištěných informací 

 nezkušenost respondentů se 

zpracováním většího množství 

informací 

 časové omezení respondentů při 

realizaci 

 

HODNOTÍCÍ 

 prezentace zjištěných 

empirických dat respondenty 

 reflexe přínosu pro 

respondenta/region, reflexe 

determinant pro 

respondenta/region 

 reflexe eventuální změny 

přístupu respondenta 

k regionální problematice 

 subjektivita, která ne vždy odpovídá 

objektivní skutečnosti 

 nejasnost formulací, závěrů daná 

malou, resp. žádnou zkušeností 

s takto formulovaným problémem 

 absence identifikace s prostorem, 

který respondenty obklopuje 

 

                                                 
37

   Jazyková bariéra, tj. nutnost znalosti německého jazyka, je determinantou studia regionálních dějin 

Karlovarského kraj do roku 1945, což je dáno specifičností poměru etnického složení zdejšího kraje před 

rokem 1945. (Karlovarský kraj – německé obyvatelstvo majorita, české obyvatelstvo minorita, celostátně 

opačně.) 
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Stejně jako jednotlivé etapy realizace zvolené strategie lze i zjištěné výstupy a jejich 

argumentaci strukturovat pro přehlednost do následující tabulky. 

ETAPA INTERPRETACE/ARGUMENTACE 

MOTIVAČNÍ 

důvody výběru lokality“ 

 oblíbené místo, místa, kde tráví volný čas 

 „pamětihodná“ místa, spjatá s historií 

 místa dotvářející atmosféru města 

 místa pro respondenty něčím zajímavá 

 vychází z genia loci města 

 spojitost místa s konkrétním zážitkem 

 špatný stav, upozornění na nutnost opravy 

lokalizace daného místa (viz nákresy v mapách) 

 převaha centrum města 

 v menší míře mimo vlastní historické jádro 

spojitost místa s konkrétní osobností
38

 

 nutnost širšího kontextu pro „zalidnění“ prostoru 

HODNOTÍCÍ 

přínos práce na průvodci pro samotné respondenty (viz níže) 

 zisk dosud neznámých informací 

 inspirativnost místa 

 lepší orientace v centru města 

 lepší kontextuálnost místo-událost-osobnost 

problematické aspekty samotné práce na průvodci 

 vstupní neznalost dané problematiky 

 prvotní neznalost  regionální literatury 

proměna pohledu na město/region 

 relevantní informace jako základ vztahu k místu (kladný, záporný) 

 relevantní informace jako prostředek k změně pohledu (kladný, záporný) 

 relevantní informace jako pouhé informace (postoj nezměněn) 

 

     Ve výběru jednoznačně převažují lokality v centru města (kolonády, lázeňské 

budovy, významné hotely, kostely – viz přiložené mapy s. 70). V menší míře jsou zde 

zastoupené vyhlídky, lanovky. Jen výjimečně studenti vybrali do svého souboru 

lokality mimo samotné historické centrum města (pošta, Národní dům, Becherovka, 

Becherova vila), ale i jiná řekněme ne tolik preferovaná místa v samotném centru 

                                                 
38

 Velmi problematická se ukázala spojit si konkrétní místa s konkrétními lidmi. Někteří respondenti  se této 

části úkolu raději „diplomaticky“ vyhnuli. Z osobností pouze jednou byla vybrána postava Karla IV., 

nejčastěji byl uváděn David Becher, Jean de Carro, architekti Fellmer a Helmer., G. Klimt, H. Mattoni, J. 

Labiczky, J. G. Pupp a J. Zítek. Výjimkou je uvedení Z. Brynycha a A. von Lützova. 
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(např. vila Lützov). Lze konstatovat, že pro studenty je „pamětihodné“ víceméně to, 

co je takto diskutované jako „pamětihodné“, respondenti nemají důvod o tom 

pochybovat, mají to takto zažité (částečně také je zde možné vidět přístup menšího 

odporu, snaha neriskovat rozpor). „Pamětihodné“ je víceméně to, co se tak často 

nepoužívá, je vzácné. Mimo centrum je prostor vnímán většinou jako žitý prostor, 

kde si tuto skutečnost neuvědomují.  Jak ale v závěru sami respondenti konstatovali, 

je to vlastně jen o zkušenosti, kterou budou chtít se svým rodným (ve většině 

případů) městem mít. Z výběru lze usoudit, že identita (image) regionu
39

 je 

kontinuálně usazená i u této generaci mladých lidí. Nevnímají ale proměnu nositelů 

této identity a eventuální kontinuálnost mezi nimi, jsou to do určité míry lázně bez 

lidí, kteří tuto tradici budovali, jsou jim známá jen ta top jména, která se tu neustále 

opakují, resp. jsou s nimi spojovány pouze ty osobnosti, které obecný diskurz 

tradičně prezentuje jako „pamětihodné“. Jak konstatovali mnozí z respondentů 

„pokud by se o jiných lidech a místech mluvilo, asi bych se tím zabýval a přemýšlel 

o tom, ale není tu systematické seznamování s tím, co tu bylo dřív a nikde se o tom 

nemluví a tak není spatřován důvod s tím zabývat“. Osobně si cením především 

toho, že mnozí z nich museli překonat i určitou nechuť, která ale byla „odměněna“ 

alespoň částečnou změnou pohledu na studovanou problematiku. 

    Následující vybrané komentáře některých respondentů, podle mého názoru, 

dokladují interpretační a argumentační závěry shrnuté v tabulce. 

 

 „Byl to pro mě nelehký úkol.  Do svého průvodce po Karlových Varech jsem 

vybral místa, kam bych vzal své přátele a lidi na kterých mi záleží, kdybych je měl 

provázet po našem krásném a historicky hodnotném městě. Ať jsem si vybral místa 

více nebo méně zajímavá, většinou k nim mám své vzpomínky, které pro mě hodně 

znamenají, stejně jako naše malé nudné městečko, které mě vychovalo, a které pro 

mne bude vždy domovem.“ (E. KAARÁ). 

 

 

                                                 
39

 K tomu viz kapitola 1.4.6. 
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autor: J. Bílek                                                autor: J. Kotyza 

 

 „Bylo mou snahou, aby si každý uvědomil, že to, co tady vlastně „teče“, není 

všechno jen jedna nějaká voda. Že každý pramen svým způsobem ovlivnil dějiny 

Karlových Varů. Chtěla jsem vytvořit trasu s jasnou linií, což - si myslím - 

procházka po pramenech je.  Návštěvník tak projde celou historickou část města. 

Myslím, že na postupném vytváření a stavění kolonád jde moc hezky poznat, jak se 

myšlenka „udělat z města velké lázeňské centrum“ vyvíjela. Dokonce jsem se 

dozvěděla, že původně stavitelé chtěli spojit všechny kolonády do jedné, udělali by 

tak jednu velkou promenádu. To se jim nepovedlo, tradičně nebyly finance. Ale prý 

s tím počítali do budoucna. Tak možná, že bychom se toho my dnes mohli dočkat?“ 

(K. KRAUSOVÁ.). „Při tvorbě průvodce jsem  se dozvídala mnoho nových zajímavých 

informací, řekla bych, že se mi ta místa více přiblížila a donutila mě o nich 

přemýšlet jako o něčem živém, co má svou historii a dále pak upevnila můj osobní 

vztah k nim.“ (L. NESTERCEVOVÁ) „ Pro svou práci o průvodci po Karlových Varech 

jsem vybírala taková místa, která mě vždy zaujmou, když kolem nich procházím. 

Jsou to budovy, které jsou nedílnou součástí našeho města a dotvářejí lázeňskou 

atmosféru, kterou na svém rodišti tolik obdivuji.  Jsou to především kolonády, 

které stále působí, jako kdyby v jejich stínech jenom před malou chvilkou 

procházely dámy v krajkových šatech, nebo kočáry tažené koňmi. Pro svou 
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prezentaci jsem vybírala právě taková místa, která na mě působí zdobným 

historickým dojmem a považuji je buď za dominanty města, nebo k nim mám 

nějakou citovou vazbu. (M. ŠLECHTOVÁ)  „Tato prezentace je pro mě osobním 

přínosem, protože jsem při její tvorbě zjistila něco o každém místě na trase, kterou 

velmi často chodím. Když jdu teď městem, nedívám se do země, ale po 

památkách a vím, k jakému účelu byly postaveny a jakými změnami postupem času 

prošly.“ (B. CHALUPOVÁ) 

     Z uvedeného lze podle mého názoru vyvodit následující závěry. Jednoznačně se 

ukazuje nutnost (a částečně i potřeba) systematické práce s regionální 

problematikou.  Toto konstatování vychází jednak ze samotného zájmu cílové 

skupiny, jednak je to, podle mého názoru, nezbytný předpoklad pro další rozvoj 

tohoto regionu. Zasazení dané problematiky do dobových sociokulturních 

souvislostí  dává větší šanci na kontinuální propojení současnosti s minulostí a tím 

se zde nabízí bezesporu šance na vytvoření pevnějších vazeb k prostoru, který 

člověka obklopuje. Toto vědomé žití člověka prostoru přináší příležitost mimo jiné i 

k identifikaci tzn. způsob, jakým se člověk identifikuje a zároveň i vnitřně 

ztotožňuje s žitým prostorem. (viz ROUBAL 2003). Tím se zároveň v kontextu 

strukturace regionální identity podle A. Paasiho zároveň vytvářejí podmínky pro 

formování identity samotného regionu a jeho samotných struktur. Závěry 

realizované strategie naznačily, jak se dospívající mládež vztahuje k městu, resp. 

jeho „pamětihodným místům“, kde studuje a zároveň kde většina z nich také žije. 

Za důležitý aspekt považuji také fakt, že samotné město vnímají jako součást širšího 

prostoru, respektive regionu
40

, jehož bylo a je nedílnou součástí.  Navíc jsou 

Karlovy Vary vnímané jako do jisté míry přirozené, vývojem konstituované 

centrum tohoto regionu
41

. Spolu s ním i město prošlo jednotlivými etapami vývoje, 

                                                 
40

 Jak vyplynulo z orientačního šetření, vymezení regionu nevnímají respondenti stejně, vymezení kolísá od 

vymezení regionu jako kraje, region jako bývalý okres až region jako město a jeho součásti. 
41

 Pro většinu zde nehraje důležitou roli, o jakou územně správní jednotku se jedná, v podstatě u všech jsou 

Karlovy Vary vnímané jako centrum. 
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který jak region i město poznamenaly, a to jak v pozitivním, tak i negativním slova 

smyslu. 
42

 

 

1.4.8 EXKURZ: REGIONÁLNÍ IDENTITA – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
43

 
 

     V návaznosti na teoretické vymezení relevantních hledisek pro studium regionu 

diskutovaných v kapitole 1.3.1 a v souvislosti se výstupy z realizované strategie 

studentského průvodce se ukázalo jako důležité rámcové zjištění stavu regionální 

identity mezi dospívající mládeží.  S tímto záměrem pak následně proběhlo samotné 

šetření. 

     

A. PŘEDMĚT A CÍLE ŠETŘENÍ 

     Předmětem realizovaného dotazníkového šetření se stalo zmapování vztahu 

jedince k žitému prostoru, tzn. regionální identity pomocí vybraných aspektů 

podílejících se na jejím utváření a fungování, tzn. aspekt vědomí hranic, aspekt 

vědomí kulturní odlišnosti, aspekt historické kontinuity. 
44

 

                                                 
42

 Výstupy z realizované strategie této focus skupiny je potřeba brát jako orientační, pro relevantnější data by 

bylo potřeba provést systematičtější empirický průzkum, který ale není předmětem této studie.  Jak již bylo 

konstatováno v úvodních partiích samotné teoretické části otázka vztahu člověka k žitému prostoru, jeho 

vztahování se k němu, není záležitost nová.  Již citovaný P. Klemm vnímal nutnost poskytnout svým žákům 

„nezbytné, užitečné a příjemné informace“ o jejich nejbližší vlasti. Závěry potvrdily, že tato potřeba do určité 

míry přetrvává, i když došlo k zásadním změnám celkového sociokulturního rámce a proměně regionu jako 

celku, a to jak co do skladby obyvatelstva, ta i co do proměny ekonomické struktury a výrazně také proměně 

rázu krajiny.  
43

 K otázce empirického výzkumu historického vědomí v českém diskurzu viz např. GRACOVÁ, B.: 

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam. In: IX. sjezd českých historiků. 

Pardubice 6.- 8. září 2006. Svazek I. Pardubice - Praha - Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky 

(Historický klub 1872), 2007, s. 97-114; GRACOVÁ, B.: Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky 

dějepisu na základních a středních školách. in: Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav 

vzdělávání v dějepise, Praha: 2008, s. 9-30; KLÍMA, B., Mládež a dějiny: publikace výsledků mezinárodního 

dotazníkového šetření a výzkumu historického vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. 

Brno: CERM, 2001; LABISCHOVÁ, D., Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického 

vědomí, Brno: Sborník prací PF MU, roč. 26/ 2012, č. 2, s. 300‒308; LABISCHOVÁ, D.: Perspektivy 

oborově didaktického výzkumu historického vědomí, in: KÁBOVÁ, H. - ČTVRTNÍK, M. (eds.), Bylo 

nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, Praha: AUC LII, Suppl.I, 

Karolinum 2012, s. 301- 311; ŠUBRT, J. – PFEIFEROVÁ, Š., Pohled na historické vědomí obyvatel České 

republiky prizmatem kvalitativní metodologie. In: Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: 

teorie a výzkum, Historická sociologie. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010, s. 59 - 70 
44

 Zde východiskem vymezení regionu podle F. Zich, podle geograficko-sociálního hlediska se jedná 

„většinou o určitý historicky vzniklý území celek vyznačující se relativní ohraničeností (vědomí hranic), 

vlastní historií, z části i specifickou kulturou a v neposlední řadě také sociální skladbou obyvatelstva. Každá 

z těchto a dalších vlastností (ekonomická vyspělost, dopravní dostupnost, ekologie, krajinný typ, estetický 

vzhled atd.) může být další dílčí dimenzí regionální identity, nebo ji může alespoň ovlivňovat.“ (ZICH 2003: 

22) F. Zich nejpřesněji definuje vedle samotného regionu také vztah mezi jedincem a regionem právě 

s akcentem na uvedené jednotlivé aspekty, resp. dimenze, které formují samotnou regionální identitu. 
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V návaznosti na teoretická východiska zvoleny následující cíle samotného šetření. 

 

1. Zjištění a vymezení hranic „nejbližší vlasti“, regionu, který je vymezen jako 

žitý prostor respondentů. 

2. Zjištění, jak samotní respondenti označují, pojmenovávají svůj region, 

přičemž toto označení je chápané jako konkretizace určitého prostoru a 

zároveň vymezení se vůči ostatním. 

3. Zjištění entit určujících odlišnost regionu od ostatních, jeho výjimečnost 

z pohledu dotazovaných respondentů. 

4. Postižení historického vědomí respondentů ve vztahu k etnické proměně 

daného regionu jako nezbytného předpokladu k formování identity jedince a 

regionu v prostoru a čase. 

5. Na základě zjištěných dat naznačit možné přístupy k využití regionálního 

momentu při systematičtější práci na formování regionální identity ve 

veřejném prostoru.
45

 

 

B. POPIS ZKOUMANÉHO SOUBORU 

V souladu s vymezenými cíli šetření se respondenty stali studenti Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech ve věku 17 – 18 let, tzn. studenti třetí ročníku 

čtyřletého studia a septim osmiletého studia. Stejně jako při aplikované metodě 

průvodce i zde se vyšlo z možnosti, kterou školní prostředí jako součást veřejného 

prostoru nabízí pro systematické formování regionální identity.
46

  Jednalo se tedy o 

kombinaci výběru záměrného (školní prostředí, věk, místo narození a místo 

současného žití, neproběhla systematická regionální edukace) a náhodného (dvě  

šestnácti členné skupiny).  

C. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ŠETŘENÍ 

     Teoretická příprava šetření (volba zkoumaného tématu, studium dostupné 

literatury, vypracování příslušné metodiky, sestavení dotazníku, výběr skupiny 

                                                 
45

 Jak svého času konstatoval J. Vencálek „ poctivý, pracovitý přístup lidí k jakékoliv aktivitě, vycházející z 

úcty člověka k sobě samému, ale i z úcty k druhým lidem, respektive k jimi vytvořeným materiálním a 

nemateriálním hodnotám, spolu se vztahem k prostoru, v němž člověk žije, může přinést neobyčejné 

množství efektů v nejrozmanitějších oblastech lidského života.“ (VENCÁLEK 1996: 93). 
46

 K tomu viz blíže kapitola 1.4.7. 
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respondentů a následná realizace připraveného šetření proběhlo v rámci 

realizovaného doktorského studia řešitelky, která také dané šetření provedla na 

vybraném vzorku svých studentů na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. 

Respondenti obdrželi dotazníky k vyplnění v rámci výuky, kdy jim byla vymezena 

jedna vyučovací hodina – 45 minut. 

 

D. METODA ŠETŘENÍ 

Zde je potřeba nejprve zdůraznit několik skutečností. Předně realizované šetření 

nebylo koncipováno jako relevantní sociologický průzkumem. Z hlediska 

metodologie pedagogického výzkumu se jedná o kvalitativní výzkum, respektive 

kvalitativní orientační šetření.
47

 Tento přístup nabízí možnost porozumění chování 

lidé v přirozeném prostředí (zde je to pro nás žitý prostor ve smyslu nejbližšího 

okolí, které respondenty obklopuje). Limitou tohoto přístupu je subjektivnost jak 

respondentů, tak i osoby, která dané výstupy analyzuje. Reprezentativnost jak počtu 

respondentů, tak i výstupních informací je potřeba vnímat ve smyslu specifičnosti 

pro konkrétní skupinu obyvatelstva (v tomto případě se jedná o respondenty – 

studenty třetích ročníků).  Platnost závěrů jako takových je následně víceméně 

omezená na danou skupinu obyvatelstva. Takto získané informace mohou posloužit 

jako vstupní předpoklady při samotné edukační činnosti ve veřejném prostoru, tzn.  

při samotné realizaci některých vybraných exkurzů lze analogicky vyjít  

z předpokladu určitého stavu regionálního historického vědomí a lze tak účinněji 

působit na jeho formování.  Stejně tak může veřejný prostor korigovat tyto závěry a 

tím i poskytnou podklady pro eventuální následný relevantní sociologický výzkum, 

založený aplikace jak kvalitativní, tak i kvantitativní metodologii empirického 

šetření. 

Jako metoda šetření byl zvolen dotazník a následný rozhovor s jednotlivými focus 

skupinami. Tento postup se ukázal jako výhodný především s ohledem na velikost 

jednotlivých skupina a možností cílenějšího zjištění jejich postojů ve vztahu ke 

                                                 
47

 K otázce metodologie empirického výzkumu viz například:  Gavora, P., Úvod do pedagogického výzkumu. 

Brno: Paido, 2000; Hendl, J., Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: 

Portál, 2004; Kerlinger, F. N., Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: 

Academia, 1972; Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998; 
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zkoumané problematice. Sumarizace výsledků byla provedena v počítačovém 

programu Excel (tabulky, grafy).  Prezentace výsledků je pak strukturována 

s ohledem na jednotlivé formativní aspekty regionální identity v přehledové tabulce. 

 

E. ANALÝZA DOTAZNÍKU 

     Oběma skupinám respondentů byl předložen dotazník o 13 položkách
48

. Vedle 

motivačního hlediska (snaha neodradit těžkými otázkami) hrála důležitou roli při 

řazení jednotlivých položek snaha strukturovat dané šetření podle jednotlivých 

aspektů formujících vztah mezi jedincem a regionem a jejich významu v tomto 

procesu.  

 

Aspekt vědomí hranic nebo také prostorové vymezení, resp. vnímání hranic 

samotného region, je základem, podle mého názoru všeobecně lidského vztahování 

se k okolí jako takovému. Pokud se chci k něčemu vztahovat, vytvořit si na danou 

skutečnost názor, musím si uvědomit její rozměr, hranice, resp. velikost. (otázky č. 1, 

2,3). Faktor pojmenování samotného regionu je pak dovršením tohoto vztahování se, 

pojmenování prostoru je možné chápat také jako vymezení se vůči svému okolí, 

konkretizace určitého prostoru a zároveň i vnímání jeho proměny (otázky č. 4, 5, 6). 

Aspekt vědomí kulturních odlišností stejně jako pojmenování regionu přispívá 

k bližší specifikaci daného prostoru a zároveň akcentuje výjimečnost ve vztahu        

k ostatním regionům.  Otázka odlišnosti zároveň zakládá pocit důležitosti, 

jedinečnosti, která je podstatná pro jedince jako takového. Výjimečnost můžeme 

také vnímat jako potřebnost a možnost obohatit ostatní o naše typické (otázky č. 7, 8).  

Aspekt historické kontinuity nebo také aspekt vztahování se k obyvatelstvu 

v minulosti a současnosti je nezbytným předpokladem k formování identity jedince, 

stejně ale také identity regionu. S tím souvisí také nutnost uvědomění si kontinuální 

etnické proměny a také důvodů tohoto procesu. Vztahování si k minulým generacím 

a jejich činnosti přispívá k uchování procesu kontinuity a tím i zároveň základů  

identity v času a prostoru  (otázky č. 9, 10, 11).  V  případě regionální identity je také 

nezbytné její ukotvení v obecném sociokulturním kontextu,  které se spolupodílely 

                                                 
48

 Dotazník viz příloha č. 20. 
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na formování, fungování a proměně tohoto regionu (viz regionální dějiny a jejich 

význam kapitola)  (otázky č. 12, 13).  

 

F. ANALÝZA VÝSLEDKU ŠETŘENÍ 

Jak již bylo naznačeno výše, jednotlivé skupiny otázek se pokouší zjistit stav 

regionální identity na základě analýzy vybraných aspektů, které se podílejí na jejím 

formování. U každé analyzované položky jsou výsledky zpracované formou grafu a 

zároveň spolu s ním také je připojen komentář. Ten vychází jednak ze samotné 

analýzy zjištěných údajů z dotazníkového šetření a zároveň i následného rozhovoru 

s respondenty v rámci jednotlivých focus skupin. Na to je pak také v komentáři také 

poukázáno.    

otázka č. 1 

Se kterými z následujících regionů (oblastmi) se především identifikujete? 

 

I. skupina                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                        II. skupina 

 

 

 

 

 

 

 

komentář: 

Z hlediska našeho tématu obě skupiny respondentů vyjádřily svůj spíše kladný 

vztah k regionu, který je pro ně vymezen rozlohou Karlovarského kraje.  Stejně 
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mají respondenti spíše kladný vztah k samotnému  městu Karlovy Vary a jeho 

jednotlivým částem.  Neutrální postoj zaujímají k regionu vymezeného jako okres. 

Z následných doplňujících rozhovorů s respondenty vyplývá, že jim teritoriální 

vymezení okres – oblast víceméně splývá, a nemá pro ně tak důležitou roli jako 

samotné město, jeho jednotlivé části a  nejbližší okolí města, přičemž nejbližší okolí 

nevztahují ke konkrétnímu místu s konkrétní vzdáleností. Je to prostor, který „není 

daleko od samotného města“ a většinou s ním mají nějakou osobní zkušenost 

(výlety, vycházky atd.) a charakteristickým je pro něj dopravní dostupnost a spolu 

s ní i krátký časový interval k jeho dosažení. 

otázka č. 2 

 

Zakreslete do mapy oblast (region), ve kterém žijete. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          zdroj: Klemm 1907:9 

komentář: 

Otázka zakreslení regionu, oblasti, ve které respondenti žijí, je do určité míry 

v rozporu se závěry v prvním bodě. Respondenti tentokrát ani jednou nezakreslili 

teritoriální rozsah Karlovarského kraje jako žitého regionu, naopak všichni 

zakreslili buď samotné město nebo rozsah regionu v rozsahu, který znázorňuje 

přiložená mapa. Tato skutečnost odpovídá víceméně Klemmovu vymezení města a 

jeho nejbližší vlasti. Při kombinaci své představy a mapy byly respondenti 

konkrétnější při vymezování svého regionu a většina z nich se vztahovala nejen 

k samotnému městu, ale zároveň k jeho nejbližšímu okolí. (viz závěry k otázce č. 1) 

Zde se pak nabízí i otázka shodného zakreslení žitého prostoru v rozmezí více jak 
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100 let. Z osobních výpovědí respondentů je tato shoda dána dostupností díky 

dopravním komunikacím, které se v podstatě nezměnili co do spojení mezi 

jednotlivými částmi tohoto regionu.  

     Otázka teritoria může být stejná co do „ nejbližší vlasti“, nicméně záleží na tom, 

co tento prostor v průběhu času je schopen svým obyvatelům nabídnou, resp. jakým 

způsobem a k čemu jsou jeho obyvatelé tento prostor využít pro svou realizaci a 

svou existenci. 

 

otázka č. 3 

Které geografické entity (hory, řeky, vrcholy atd.) považujete za charakterizační prvky 

regionu, ve kterém žijete? Uveďte 2 údaje.
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentář: 

Nejčastější variantou, kterou respondenti uvedli, byla varianta Krušné hory – Ohře, 

přičemž graf zobrazuje četnost jednotlivých údajů samostatně. Je na pováženou, že 

respondenti uvedli jako geografickou entitu rozhledny a to pouze ty, které jsou 

v samotném městě Karlovy Vary. Při následném doplňujícím rozhovoru většina si 

většina z nich uvědomila svou chybnou odpověď, že místo geografického termínu 

uváděli stavbu s ním spojenou. Zde je vysvětlení, podle mého názoru, dvojí. Jednak 

z osobních odpovědí vyplývá neznalost vlastních respondentů a také neuvědomění 

si celkového pojmu, resp. odpovědi do značné míry odpovídají jejich osobní 

zkušenosti, kterou mají a nerozlišují mezi architekturou a geografickým jevem. 

 

otázka č. 4 

Jak pojmenujete region, ve kterém žijete, pokud o něm budete hovořit s někým, kdo zde 

nežije? 

                                                 
49

 Při vyhodnocování této otázky byla zohledněna četnost jednotlivých údajů. 
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komentář: 

Jak již bylo konstatováno, většině respondentů splývá teritoriální vymezení 

administrativně správních jednotek okres - kraj, částečně také s městem.  

V porovnání se zakreslením žitého prostoru v otázce č. 2, kde většinou je označeno 

širší prostor než jen samotné město, není v souladu s označením v otázce č. 4. , kde 

je uvedeno převážně město. Z následného doplňujícího rozhovoru vyplývá, že 

někteří nevidí souvislosti, resp. rozdílnost mezi označením region – kraj, region-

okres. Většině ale tento pojem splývá se samotným městem, resp. jeho nejbližším 

okolím (viz výsledek 2. skupiny). Pro respondenty není problémem vymezení 

samotného žitého prostoru, spíše (jak vyplývá z následných rozhovorů) se zde 

ukazuje problematické použité pojmenování, kde „karlovarský region“ je ještě stále 

vnímán i jako okres, i jako kraj a částečně také jako město s nejbližším okolím. 

Proto i tato rozkolísanost mezi odpověďmi k otázkám č. 2, 4 a 5. 

 

otázka č. 5 

Má region, ve kterém žijete, nějaký oficiální název? 

 

komentář: 

U této otázky je výstup víceméně totožný se závěrem z předešlé otázky, tzn. 

vyvstává zde problém při pojmenování samotného regionu, který je ale, podle mého 

názoru, spíš otázkou postupné akceptace daného označení, popřípadě i zkušenosti 

jedince s tímto žitým prostorem. 
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otázka č. 6 

Má region, ve kterém žijete, nějaký historický název? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

komentář: 

I u této otázky splývá respondentům  region rovná se město, které je jeho 

administrativně správním centrem, tj. s Karlovými Vary, někdy označené jako 

Carlsbad. Část respondentů uvádí jako historický název pojmenování Sudety a  to 

s největší pravděpodobností v souvislosti často používaným označení pohraničních 

oblastí jako Sudet. Zde z následného rozhovoru s respondenty vyplývá, že 

v historickém kontextu tento region vnímají v podstatě tak, jak je pohraničí 

prezentováno především v mediích a zároveň zde označení tohoto prostoru splývá 

s reflexí respondentů samotného diskurzu o odsunu a jeho kontextu s tímto 

regionem. 
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otázka ř. 7 

Uveďte, čím je podle vašeho názoru výjimečný region, kde žijete, resp. čím se odlišuje od 

ostatních. Uveďte 1 údaj. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

otázka č. 8 

Které 3 symboly podle vás charakterizují region, kde žijete. Uveďte 3 údaje.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

komentář: 

Výstupy z otázek č. 7, 8 můžeme shrnout společně. Výjimečnost je zároveň i 

typickým symbolem pro respondenty, který prezentuje daný region. V tomto 

případě jsou to samozřejmě termální prameny. Vedle uvedené odlišnosti a zároveň 

jedné z charakteristik, patří mezi další symboly likér Becherovka a oplatky. Co do 

složení obyvatelstva, které je v této souvislosti chápáno jako soudobé specifikum, je 

                                                 
50

 Při vyhodnocování této otázky byla zohledněna četnost jednotlivých údajů. 
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to nárůst ruské menšiny přímo v centru regionu, tzn. v Karlových Varech, jak 

vyplynulo z následných rozhovorů. Respondenti v nich vyjadřovali převážně 

negativní stanovisko k tomuto symbolu jejich regionu. Někteří svůj postoj zastávají 

díky své negativní zkušenosti s touto menšinou, někteří tento trend vnímají spíše 

jako odraz mediálního obrazu samotného regionu, který ovlivnil jejich postoj.  Sami 

přiznávají, že mladší generace vnímá toto etnikum jako součást multikulturního 

prostředí samotného města. Nicméně město jako také se potýká s celou řadou 

ekonomických a sociálních problémů, přičemž tato minorita je vnímána jako 

ekonomicky silnější a tím je na druhé straně vyvolána jistá nevraživost u části 

místního obyvatelstva. Stejně tak určitou zkušenost hraje přenos zkušenosti starší 

generace, která prožila např. rok 1968. Tuto zkušenost pak mladší generace 

částečně také akceptuje a bere jako součást svého názoru na tuto minoritu 

 

otázka č. 9 

Která etnika žila na území dnešního Karlovarského kraje v 19. století -  první polovině 20. 

století? Uveďte alespoň 2 údaje.
51

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
komentář: 

Nejčastější variantou odpovědí byla respondenty uváděna varianta  Němci – Češi. 

Jak vyplývá z následných rozhovorů znázorněné pořadí vychází částečně ze 

znalosti, které jednotliví respondenti mají, dále pak i z osobní zkušenosti (ve vztahu 

k ruské menšině). Respondentům se pak překrývá současnost s minulostí, 

                                                 
51

 Při vyhodnocování této otázky byla zohledněna četnost jednotlivých údajů. 
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neuvědomují si jistou ahistoričnost svých odpovědí. Pro ně jsou tu Rusové pořád, 

tzn. celý jejich život a tak tu museli být i před tím. Zde jistý disproporce mezi 

odpovědí v této otázce a otázce č. 10. Možným vysvětlením i případná nepozornost 

při vyplňování testu. 

 
otázka č. 10 

Uveďte, kdy (co nejpřesnější datujte) se změnila etnická skladba území dnešního 

Karlovarského kraje v průběhu 19. a 20. století a uveďte důvod této proměny. 

 

Tato otázka přinesla nejjednoznačnější odpověď. V obou skupinách 15 ze 16 

studentů  označilo za tento mezník rok 1945, resp. osvobozením. Většina 

respondentů spojila tento mezník jednak s odsunem německého obyvatelstva a 

dosídlením prostoru pro respondenty převážně českým obyvatelstvem, ale také sem 

zahrnula ukončení systematického vyhlazování především židovského obyvatelstva.  

Pouze jeden student z každé skupiny neuvedl žádnou odpověď.  

 

otázka č. 11 

Ke každému německému názvu vybraných měst napište český název tohoto města. 

 

 
 

 

Data v grafu jsou vyhodnocením pouze správných odpovědí z celkového počtu 16 

v každé skupině, špatné odpovědi jsou zbytek do celkového počtu, přičemž za 

špatnou odpověď je zde pokládán i neuvedený překlad. Tento předpoklad byl 

odvozen ze samotného vyhodnocování otázky, kde v dotazníku jsou vyplněny 

názvy české názvy měst, které student zná nebo si myslí, že zná jeho český překlad. 
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Tam, kde nevěděl, raději evidentně nepsal žádný překlad. V seznamu měst byl 

záměrně vynechán Carlsbad, vzhledem k předpokládané jednoznačné odpovědi u 

všech respondentů (potvrzeno následným rozhovorem). Při vyhodnocování této 

otázky výstupy potvrdily, že tam, kde poválečné přejmenování měst respektovalo 

při vytváření nových názvů jeho původní německou variantu názvu, do určité míry 

tak bylo umožněno zachování kontinuity vývoje, která je tak srozumitelná i pro 

současnou generaci (typické pro lázeňský trojúhelník nebo Nejdek – Neudek), která 

tyto staré německé názvy automaticky používá 

 

otázka č. 12 

Uveďte 3 období, která podle vás pozitivně poznamenala region, kde žijete.
52

 

 

 
 

Z následných rozhovorů s respondentů byly upřesněny důvody výběru těchto 

období. Nejčastější odpovědí bylo období založení města a to  ve spojitosti 

s císařem Karlem IV. Jeho osobnost je často diskutována, a to jak v regionu, tak i 

mimo něj. Dále je tu celá řada „ míst paměti“, která tuto osobnost a jeho 

zakladatelský počin připomíná.
53

 Z grafu jsou podle mého názoru alarmující dva 

výstupy. První, kdy podstatná část respondentů vnímá odsun německého 

obyvatelstva po roce 1945 z regionu jako pozitivní, což vypovídá do určité míry o 

neznalosti reálií, částečně také pohodlnosti dohledat si relevantní informace a 

                                                 
52

 Zde opět v grafu zohledněna četnost uvedených odpovědí. 
53

 Každoročně při otevírání lázeňské sezony je to osobnost, která jde včele průvodu a zahajuje novou sezonu. 

Navíc Karel IV. jako zakladatel města je připomínán třemi sochami, dále je po něm pojmenována vyhlídka 

Karla IV. 
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proměnit sám v sobě tento přístup. Argumenty typu odplata za rok 1938, neměli 

tady co dělat, je to zde české území atd. spíše, podle mého názoru, by měly 

odpovídat  názorům starší generace. Jen malá část respondentů opírá své názory o 

relevantnější informace zasazené do kontextu poválečné situace a proměny 

geopolitické situace v tomto období.  Toto tradiční klišé – Němce jako hrozby pro 

Čecha je  
54

spíše založené spíše na neznalosti než na a priori xenofobii, jak následně 

vyplynulo z osobních rozhovorů. Prostorem pro především mediální manipulaci je 

možné vnímat negativní odpovědi, resp. neuvedení žádné odpovědi, podstatné části 

respondentů. Příčinou je jednak neochota, nechuť při vypracování dotazníků, ale 

zároveň i neznalost, která je limituje relevantně odpovědět, jak vyplynulo 

z následných rozhovorů.  Nezaujetí stanoviska, lhostejnost je nástupním prostorem 

pro eventuální osvojení si špatných názorů a postojů. 

 

otázka č. 13 

Uveďte 3 období, která podle vás negativně poznamenala region, kde žijete.
55

 

 

 

komentář: 

Závěr, který lze z této otázky vyvodit, je následující. Druhá světová válka je zde 

vnímána spíš z pohledu důsledků, které přinesla – genocida, perzekuce českého 

obyvatelstva atd. Další negativním obdobím je vnímána doba komunismu. 

Z rozhovorů vyplývá, že tento postoj je v podstatě promítnutím působení 

mediálního obrazu o poválečném období. Respondenti nekonkretizovali svoji 

                                                 
54

 K výzkumu stereotypů také:  LABISCHOVÁ, D., Čech závistivec - Rakušan byrokrat?: Proměny obrazu 

Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže,  Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 
55

 Graf zde opět znázorňuje četnost jednotlivých odpovědí. 
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odpověď, není zde uváděna konkrétní událost (uvedení stavby hotelu Thermál bylo 

ojedinělým případem) jak obecného, tak regionálního významu. Většina 

respondentů konstatovala při rozhovoru, že pokud je toto období prezentováno jako 

„špatné období“, pak se tato negace automaticky promítá i na region. Při rozhovoru 

pak dokázali vyjmenovat například těžbu uranu, jáchymovské tábory, které jsou ale 

opět mediálním „místem paměti“ doby totality. Můžeme zde vidět prolnutí 

obecného a místního a jejich vzájemným prolnutí.  Třetí negativní událostí je pro 

respondenty nárůst ruské menšiny opět splynutí s mediálním obrazem a 

nekonkretizování v regionu (pouze část tuto skutečnost vnímá pozitivně co do 

ekonomického přínosu pro region), otázka nárůstu po roce 1989 je pak víceméně 

založena na vlastní, resp. i rodinná zkušenost. Opět alarmující negativní, respektive 

žádná odpověď.  V daném kontextu můžeme tuto odpověď komentovat jako projev 

nezájmu, lhostejnosti. Je otázkou, jak se tento postoj promítne do dalšího vývoje 

regionu, pokud by se stal většinovým.  

 

G. SUMARIZACE ZJIŠTĚNÝCH DAT 

Stěžejní závěry jsou shrnuty pro přehlednost do obecnějších tezí v následující 

tabulce. Struktura této tabulky vychází z vymezených aspektů, které zohledňovaly 

jednotlivé otázky v analyzovaném dotazníkovém šetření a mohou být vodítkem pro 

eventuální další práci s regionální tematikou ve veřejném prostoru, který zde 

nemusí nutně představovat pouze školní prostředí, ale také například muzeum, 

knihovnu a další střediska regionální struktury. 

ASPEKT HRANIC 

prostorové vymezení, resp. administrativně správní 

 identifikace respondentů s regionem Karlovarského kraje, města, jeho částí a jeho 

nejbližším okolím, kraj vnímán jako administrativně správní jednotka, k městu a 

jeho nejbližšímu okolí osobnější vztah a zájem o něj 

 nejvýznamnější geografickou entitou řeka Ohře jako spojnice hlavních částí 

regionu 

ASPEKT HRANIC 

pojmenování vymezeného regionu 
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 rozkolísanost co do terminologického vymezení, důvodem označením 

„karlovarský“ pro více termínů – stále přežívá označení karlovarský okres, nově 

Karlovarský kraj 

ASPEKT KULTURNÍCH ODLIŠNOSTÍ 

 akceptace termálních pramenů jako hlavního symbolu regionu, stejně jako autoři 

průvodců 

 negativně vnímána ruská menšina (nerozlišují se jiné národnosti bývalého SSSR) 

ASPEKT HISTORICKÉ KONTINUITY 

vztahování se k původnímu obyvatelstvu 

 vnímání většinou etnické skladby Němci – Češi – Židé, ahistoricky sem zařazena ruská 

menšina 

 shodně vnímán mezník v proměně skladby rok 1945 

ASPEKT HISTORICKÉ KONTINUITY 

vztah obecných dějin a regionálních 

 akceptace osobnosti Karla IV. jako zakladatele a zároveň císaře – zde jistá hrdost 

na historii města, dáno upevňováním kontinuity „místy paměti“ 

 nevnímání kontextu historického vývoje ve vztahu k jednotlivým skupinám 

obyvatelstva před rokem 1945 a minimální kontextuálnost poválečného 

regionálního vývoje s obecným vývojem 

 víceméně nereflektování kontinuity vývoje 

 mnohdy nekritické přebírání generalizujících pohledů na některé historické události   

 alarmující vnímání odsunu a záporné, resp. neuvedené odpovědi 

 

H. MOŽNÉ APLIKACE VÝSTUPU VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

     Z hlediska možné aplikace výstupů ve veřejném prostoru je potřeba akceptovat 

to, že se nejednalo se o sociologické empirické šetření, nýbrž o orientační průzkum 

v prostředí středoškolské mládeže jako cílového skupiny eventuálního následného 

systematického edukačního působení. Zjištěné závěry jsou také vzhledem velikosti 

zkoumaného vzorku víceméně pouze instrumentem k uchopení sledované 

problematiky a objasnění možných přístupů a metod pro systematickou edukaci ve 

veřejném prostoru.  
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2. REGIONÁLNÍ DĚJINY JAKO SOUČÁST HISTORICKÉHO VĚDOMÍ 

2.1 FUNKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN 

 

     Orientační šetření
56

 , podle mého názoru, potvrdila nadčasovost Klemmem  

deklarované nutnosti zprostředkovat „nezbytné, užitečné a příjemné informace“ o 

nejbližší vlasti dospívající karlovarské mládeži. I když se v průběhu desetiletí 

zásadním způsobem proměnily jak sociálně kulturní, stejně tak i sociálně 

ekonomické rámce fungování karlovarského regionu a následně se i v důsledku 

těchto změn změnil i jeho krajinný ráz, je možné ve shodě s Klemmem vidět i 

v současné době aktuální potřebu získat tyto relevantní informace jako základ pro 

formování osobního vztahu k regionu, nebo jako základ pro formování regionální 

identity stejně jako ji viděly předchozí generace. Proto lze i dnes stejně jako za doby 

P. Klemma lze spatřovat nezbytnost těchto informací v jejich nezastupitelné roli 

prostředníka při hledání orientace člověka v minulosti a přítomnosti, resp. jejich 

souvislost s otázkou kontinuity jedince v čase a prostoru.  Co jedinec shledává 

užitečným, to jej také může motivovat v jeho vlastním jednání a vztahu k ostatním 

stejně jako k prostoru, který jej obklopuje. Pokud jsou shledány tyto informace 

 příjemnými, pak se mohou zásadním způsobem podílet na  identifikaci člověka 

s jejich sdělením, a to nejen po stránce faktografické, nýbrž také po stránce 

obsahové a významové
57

. Nabízí se zde otázka, kde získávat tyto relevantní 

informace a jak je následně využít  ve všech třech naznačených významech, 

přičemž za stěžejní rovinu v kontextu vlastní práce vidím rovinu identifikační, resp. 

ztotožnění se jednice s těmito informacemi jako nezbytným předpokladem pro 

formování regionální identity, a to jak jedince samotného, tak i jeho prostřednictvím 

identity samotného regionu. 

     Při zběžném pohledu na produkci regionální literatury v českém prostředí 

obecně, pak je v podstatě jednoduché nalézt odpověď na první otázku. Od 90. let 

20. století je možné vysledovat vzrůstající zájem o studium jednotlivých regionů a 

následně také zpracování výstupů badatelské činnosti a to jak v oblasti historické, 

                                                 
56

 K tomu viz kapitoly 1.4.6 a 1.4.7 a jejich závěry. 
57

 To, podle mého názoru, nejlépe dokladují výstupy diskutované v kapitole 1.4.7. 
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etnografické, sociologické, tak také v oblasti přírodovědných a kulturních disciplín. 

Čili dalo by se říci, že zdrojů těchto informací by mělo být relativně dostatek. 

Otázka dostupnosti informací je ovšem také, podle mého názoru, spojená s pojetím 

regionální historie jako takové samotnými autory, protože to se pak odráží i v jejich 

přístupu a výběru „pamětihodného“ a tím i „zaznamenání hodného“. Tím se proto 

dostáváme k nutnosti diskutovat funkci regionálních dějin, resp. jejich studia a 

zpracování jako nezbytného základu pro formování regionální identity obyvatel 

daného regionu.  

     J. Bartoš mluví o dvojjediné funkci regionálních dějin. Jako první je podle něj 

potřeba, aby regionální dějiny byly součástí celonárodních dějin,  tzn.  aby také  

vycházely z potřeb a požadavků celostátní historiografie. Pokud budeme nahlížet na 

regionální dějiny jako na nedílnou součást historiografie, pak podle J. Bartoše mají 

obě dvě v zásadě stejný objekt i předmět svého bádání, stejně tak i metody i poslání. 

Regionální dějiny jsou pak „ jen specializací v rámci prostorového či územního 

členění celé historiografie a zabývají se historickým vývojem společnosti na 

územně menších jednotkách.“ (BARTOŠ 2004: 7) Druhou funkcí regionální 

historiografie vidí Bartoš v tom, že mají zpracovávat vývoj konkrétního regionu 

jak pro sebe samého, tak pro širší potřeby se stejným úkolem, aniž by byl výsledek 

určen jako stavební kostka do celostátní historiografie.“ (BARTOŠ 2004: 14) Právě tato 

funkce regionálních dějin je oním nezbytným stavebním kamenem pro formování 

regionální identity, protože právě ony zprostředkovávají nezbytné informace těm, „ 

kteří v dané oblasti či místě žijí a pracují, mají tedy k regionu a k jeho minulosti 

bezprostřední, racionální i citový vztah.“ (BĚLOHLÁVEK 1987: 4, dále také BARTOŠ 

2004:11)  V návaznosti na výše řečené upozorňuje A. Zeman na úskalí, které se může 

vyskytnout při studiu a zpracování regionálních dějin. „Především se musí 

vlastivědná badatelská práce vystříhat nebezpečí přeceňování významu místních 

jevů a dílčích poznatků, které vede k porušení správného vztahu mezi obecným a 

zvláštním (zde regionálním – pozn. autorky) a dále je potřeba nezapomínat na 

souvislosti mezi dějinami regionálními, národními a celoevropskými.“ (ZEMAN 1964: 

135).  
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     Jak svého času konstatoval Christian Lehmann
58

 „jen stěží lze najít něco, co by 

mysl více potěšilo, nežli četba pamětihodností o rodném místě a vlasti. Jí se mocně 

povzbuzuje přírodou vrozená láska, jež způsobuje, že máme zvláštní radost i z 

maličkostí seběhnuvších se v domovině, které by, pokud by byly vyprávěny o 

jiných místech, nikterak nevzbudily náš zájem.“(BURACHOVIĆ 2000: 8) Pro odbornou 

i laickou veřejnost nabízí karlovarské regionální písemnictví obrovské množství 

různorodé knižní produkce, která může zájemce o tuto problematiku nejen potěšit, 

ale zároveň jim i přinést celou řadu podnětů pro jejich vlastní bádání a odkrývání 

nových poznatků z oblasti balneologie, přírodovědy a především regionální 

historie.
59

 Z hlediska komplexního zpracování regionálních dějin stávajícího 

Karlovarského kraje je nejčastěji používané tematické hledisko, o čemž svědčí i 

kompendia zabývající se dějinami tohoto regionu jako celku.
60

 Úskalím samotného 

zpracování osobně vidím v rozdílné úrovni pramenné základny pro jednotlivé 

oblasti (mikroregiony), stejně tak rozdílné zpracování dílčích studií a publikací co 

do koncepce i samotného obsahu. Příkladem jsou Dějiny Karlovarského kraje (Beran 

2004), které spíše než historickou syntézou jsou realizací politické poptávky a 

potřeby etablovat nově vzniklý územně správní útvar, tj. Karlovarský kraj. 

Zdařilejší jsou podle mě dílčí pojednání o jednotlivých městech, obcích, z nichž ale 

převážná většina je spíše než prací odborně výzkumnou
61

 pouze popularizací 

výsledků činnosti jednotlivých vlastivědných badatelů.
62

 Specifickou tematikou 

                                                 
58

 Christian Lehmann ( 1611 – 1688), pastor ve Scheibenbergu, historik a kronikář Krušných hor 
59

Souhrnně: BURACHOVIČ, S., Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví, Karlovy Vary: SOkA K. 

Vary 2000. 

pozn. Z důležité literatury následně uvádím jen dílčí výběr. Většina těchto publikací odkazuje na starší 

českou i německou literaturu.  
60

 BERAN, J., Dějiny Karlovarského kraje, Karlovy Vary: Karlovarský kraj 2004; BURACHOVIČ, S., 

Karlovarský kraj, Karlovy Vary: Karlovarský kraj 2005; GRAOSS, A., Dějiny Karlovarského kraje 1. díl. Od 

pravěku do konce feudálního období (1848), Karlovy Vary: Krajské vlastivědné muzeum 1954 
61

 Sem bych zařadila práce manželů  Vlasákových. Viz pozn. 65. 
62

 ANDRŠ, P., Nejdek v letech 1945 – 1953, Praha: JoN 2006;  BUCHTEL, Z., Tři Sekery v historii a dnes, 

Mariánské Lázně 2008; týž Velká Hleďsebe v historii, Mariánské Lázně 2008; ČERVENÝ, J., Nová Role: 40 

let města, Nová Role 2004; FLEIßER, K., Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice: Muzeijní  

spolek Žluticka 2012; HELEBRANDT, V., Bochov ve 20. století, Bochov 2001; ŠVANDRLÍK, R., Mnichov 

– městečko u Mariánských Lázní, Mariánské Lázně 2010; Vlasák, V., Dějiny Chodova, Chodov: Městský 

úřad 1994; týž Obec Těšovice, Královské Poříčí: Mikroregion Sokolov 2007; VLASÁK, V. – 

VLASÁKOVÁ, E., Dějiny města Lokte, Loket: Město Loket 2004; tíž Dějiny města Kynšperku nad Ohří, 

Praha: Maroli 2002. 
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v našem případě může být například dějiny výzkumu hornické činnosti
63

, 

sklářství
64

, lázeňství
65

, výroba porcelánu
66

 atd., dále hledisko týkající se např. 

formování spolkového života
67

 a politických stran. Na opravdu fundovanou 

odbornou syntézu karlovarský region teprve čeká. Pokud bychom se chtěla zaměřit 

na Karlovy Vary a jejich okolí, pak základní tematickou typologii témat spolu 

s jejich rozborem podává již několikrát zmiňovaná monografie S. Burachoviče. 

Stejně jako u zpracování tematiky na úrovni kraje jako celku, i zde platí rozdílnost 

úrovně co do tematického i obsahového zpracování jednotlivých témat a zároveň i 

období. Zásadní roli zde hraje nezpracovaný archivní materiál a malý zájem ze 

strany místních badatelů pouštět se do nových nezpracovaných témat.  

 

2.2 REGIONÁLNÍ MOMENT 
 

      Otázka konceptuálního uchopení regionálních dějin v rámci regionální 

historiografie prošla v českém prostředí čtyřmi základními etapami svého vývoje
68

. 

Nejpropracovanější teoretická reflexe regionálních dějin spadá do 3. etapy, resp. do 

2. poloviny 60. let 20. Jejím autorem je František Kutnar.  Základem jeho pojetí 

regionálních dějin bylo vymezení vztahu mezi regionálním a obecným. V tomto 

kontextu pak hovoří o regionálním momentu v dějinách. Regionální moment… „je 

buď příkladem širšího obecného dění nebo je odrazem obecného faktu. Hodnota 

regionálního momentu je buď prostě faktografická, kvantitativní, skutková, má 

                                                 
63

 JISKRA, J., Z historie uhelného hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku, Sokolov: 1993; týž J. D. 

Edler von Starck a jeho podíl na rozvoji hornictví a průmyslu v západních a severních Čechách, Sokolov: 

Krajské muzeum 2005 
64

 MERGL, J., Moser 1857 – 1997, Karlovy Vary: Moser 1997 
65

 souhrnně např. Album starých pohlednic – Západočeské lázně – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 

Františkovy Lázně, Liberec: 2001; KŘÍŽEK, F., Obrazy z dějin lázeňství, Praha: Libri 2002; WAGNER, J., 

Krajem západočeských lázní, Praha: Orbis 1974. Zde i další jednak souhrnná literatura, jednak zaměřená na 

jednotlivá lázeňská centra v karlovarském regionu. 
66

 CHLÁDEK, J. Pirkenhammer: monografie manufaktury v Březové, Karlovy Vary 1990; HEJDOVÁ, D, 

Slavkovská porcelánka 1792 – 2002, Sokolov: Okresní muzeum Sokolov 2002; KOHLÍK, A., Dějiny 

Karlovarského porcelánu, Karlovy Vary 1965. 
67

 např. FALTYS, A., Z dějiny dělnického hnutí na Karlovarsku, Karlovy Vary: Krajský národní výbor 1955; 

PROKOP, V., Kapitoly z dějin Sokolovska, Sokolov: Okresní muzeum Sokolov, 1994 
68

 Základní přehled jednotlivých etap a jejich představitelů, stejně jako konceptů regionálních dějin u nás  

BENEŠ, Z., Regionální historiografie a školní dějepis. in: Regionální dějiny v dějepisném vyučování na 

českých a slovenských školách, Ústí nad Labem: FF UJEP 2006, s. 9-30. Zde i další přehled relevantní 

literatury k danému tématu. Etapy jsou datovány následovně: 1. etapa 2. poloviny 19. století, 2. etapa období 

první republiky, 3. etapa 60. léta 20. století a 4. etapa od 90. let 20. století 
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vypovídající hodnotu a váhu…nebo je jeho hodnota kvalitativní v tom, že jako 

místní varianta představuje nerozlučnou součást vnitřní skladby historického 

kontinuitního procesu. Korelace a hodnota jsou tu existenciální povahy. Regionální 

není bez obecného a obecné není bez regionálního.“ (KUTNAR 1965:6) Kutnar 

akcentuje „ oboustrannou podmíněnost, oboustranné prolnutí a oboustrannou 

vázanost nižší a vyšší hospodářsko-sociální a kulturně myšlenkové struktury, 

přičemž vztah části a celku je organický a stupňovitě řazený.“ (KUTNAR 1965:7)  

(Regionální moment místa)… je určujícím znakem různé podoby téhož základního 

historického jevu. Bez analytického vysledování závislosti faktu na místu, na 

prostoru, na geografickém prostředí by nebylo možné správně a plně, tj. historicky 

pravdivě, takový jev poznat, vyložit a pochopit i zhodnotit co do jeho skladebné 

proměnlivosti, co do jeho strukturální transformace.“ (KÁBOVÁ 2008: 28)  Podle 

Kutnara je výchozím předpokladem k určení hodnoty a funkce regionálního 

momentu v dějinách potřeba stanovení základu povahy historického faktu jako 

takového, vidí v něm kořen historického hodnocení. (KUTNAR 1965: 7)  Podle 

Kutnara je každý historický fakt determinován časem, místem a lidským 

činitelem. (KUTNAR 1965: 7) Pro samotné určení hodnoty regionálního momentu v 

dějinách hraje klíčovou roli determinanta místa, neboť „každý historický fakt je 

vázán na určité místo.“ (KUTNAR 1965: 7) Povaha jednotlivých faktů je ale odlišná. 

Záleží na tom, zda se jedná o fakt jedinečný (neopakovatelný) nebo fakt 

dlouhodobý (opakovatelný). Jestliže shrneme výše uvedené, pak v pojetí F. Kutnara 

je vztah regionálního a obecně národního oboustranně podmíněn, tento vztah lze 

definovat jako vztah vlivu a odrazu historických skutečností, kde regionální 

moment je příkladem širšího obecného dění nebo je odrazem obecného faktu. 

Hodnotu regionálního momentu pak podle Kutnara udává historický fakt, který je 

determinován časem, místem a lidským činitelem, přičemž klíčovou je pro Kutnara 

determinanta místa. 

 

2.2.1 VYUŽITÍ PERSPEKTIVY REGIONÁLNÍHO MOMENTU  

 

     V kontextu diskutovaného vztahu obecného a regionálního je potřeba poukázat  
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na možnosti využití perspektivy regionálního momentu ve veřejném prostoru.  

Nejprve je potřeba vymezit si úhly pohledu, prostřednictvím kterých lze na tuto 

problematiku nahlížet.  Můžeme vymezit čtyři základní úhly pohledu, které mohou 

do určité míry také naznačit samotné využití sledované problematiky. 

 

     Regionální historie nabízí možnost bezprostřední konfrontace „velkých" 

(národních) a „malých" (regionálních) dějin. Vedle pochopení mnohovrstevnatosti 

historického vývoje je tu šance poukázat na skutečnost, že to, co je důležité a 

rozhodující pro centrum, se většinou jinak vnímá v region. Tento úhel pohledu 

může, podle mého názoru, přispět i k jistému menšin (Němců, Židů) v jiném než 

pouze konfrontačním pojetí ve smyslu např. stýkání a potýkání se. Zde se nám totiž 

nabízí možnost spojit např. právě národnostní problematiku s konkrétním místem 

(v našem případě Karlovarskem) a klíčové momenty vzájemného soužití ukázat 

z jiné než obecně přijímané perspektivy. Podle Kutnara lze tento vztah definovat 

jako vztah vlivu a odrazu historických skutečností, kde regionální moment je 

příkladem širšího obecného dění a současně je odrazem obecného faktu. Nebo také 

by se tento vztah dal charakterizovat jako vztah mezi zvláštním a obecným. 

Sledování regionálních historických jevů z hlediska jejich vztahování se k obecným, 

resp. národním, napomáhá ke komplexnějšímu pohledu na obecnou historickou 

skutečnost.  Determinace historického faktu časem, místem a lidským činitelem pak 

tomuto regionálnímu momentu dává jeho specifickou hodnotu.   

     Uvědoměním si specifik regionu, a to z různých hledisek (např. z hlediska 

geografického, politického, kulturního apod.), se zde otevírá prostor pro navázání 

zájmu o své okolí a podnícení vlastní aktivity jednak v dalším studiu, jednak v 

zájmu o území, které mě obklopuje. Specifika tak tvoří podstatnou část tzv. 

motivační fáze, nebo-li spolupodílejí se na utváření historického  povědomí.  Jejich 

naplnění vidím především v tom, že „ regionální historie poskytuje lidem informace 

o minulost jejich bezprostředního okolí“ (BARTOŠ 2004: 17), přičemž tuto blízkost je 

možné chápat jak v prostorovém, tak i sociálním významu. Tato blízkost obrazu 
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historické skutečnosti díky konkretizaci a názornosti dává větší předpoklad 

k formování historického vědomí.  

     Témata z regionální historie nabízí možnost propojení historie rodiny - školy 

– regionu. Tím, je tu doma, nemusí být pro něj daná problematika neosobní.  

Jedinec  může lépe než ostatní vidět a uvědomovat si souvislosti, mohou tak být 

aktivní součástí celku, který je obklopuje a který oni sami vytvářejí, i když si to 

bezprostředně neuvědomují. Na toto hledisko bezprostředně navazuje i poslední 

rovina pohledu. 

     Spojení s konkrétním místem může přispět k sebeidentifikaci s místem a 

následně k formování odpovědnosti vůči němu, čili poznání jako orientace na 

úrovni jednání a osobní angažovanosti jedince.  

 

     Víceméně ke stejným závěrům dospěl při své klasifikaci i J. Bartoš, který 

nehovoří o úhlech pohledu, nýbrž o funkcích regionální historie. J. Bartoš definuje 

funkci společenskou, funkci výchovnou a funkci edukační. (BARTOŠ 2004:14) 

Funkce společenská je právě oním nezbytným stavebním kamenem pro formování 

regionální identity. Jejich úkolem je zpracovávat vývoj konkrétního regionu jak pro 

sebe samého, tak pro širší potřeby se stejným úkolem, aniž by byl výsledek určen 

jako stavební kostka do celostátní historiografie.“ (BARTOŠ 2004: 14). Tím 

zprostředkovávají nezbytné informace těm, „ kteří v dané oblasti či místě žijí a 

pracují, mají tedy k regionu a k jeho minulosti bezprostřední, racionální i citový 

vztah.“ (BĚLOHLÁVEK 1987: 4, dále také BARTOŠ 2004:11) Výchovná funkce hraje 

například roli především v hledání vhodných forem  motivace obyvatel daného 

regionu o zájem a ochranu společného prostoru v oblasti památek, přírody. 

Specifickou funkci je pak možné vidět v jejich funkci edukační a to v rámci 

veřejného prostoru jako takového.
69

 

 

                                                 
69

 Otázka využití potenciálu regionálních dějin je víceméně závislá na cílech, které si samotné regionální 

struktury stanoví a jakou formu k naplnění tohoto cíle zvolí. Může se jednat jak o přednáškové cykly, 

výstavy, muzejní expozice, komponované pořady atd.  



 

107 

 

2.2.2 REGIONÁLNÍ MOMENT VE ŠKOLNÍ EDUKACI,   JEHO VYUŽITÍ70 
 

     Pokud bychom hledali v rámci veřejného prostoru místo, které by nabízelo 

možnost systematického působení na formování regionálního vědomí, pak je to 

bezpochyby právě školní prostředí. Svým zaměřením a funkcí je to v podstatě 

jediná součást veřejného prostoru, která umožňuje cílené a systematické působení 

na formování a předávání historického vědomí
71

 jako základu pro utváření samotné 

identity jednice v čase. Navíc předností této části veřejného prostoru je i to, že se 

samotného  procesu  formování a předávání účastní všechny skupiny obyvatelstva, a 

to minimálně v období povinné školní docházky.  Úlohu zprostředkovatele zde 

hraje v případě „vytváření, předávání a zachovávání historického vědomí jako jedné 

z rovin reflexe historické skutečnosti“ školní dějepis, který svoji povahou je jedinou 

institucionalizovanou formou určenou k realizaci tohoto cíle. (BENEŠ 2004:7) 

K realizaci tohoto cíle, tj. „vytváření, předávání a zachovávání historického vědomí 

jako jedné z rovin reflexe historické skutečnosti “ lze v dnešní době využít celé řady 

adekvátních nástrojů.   

     I přes eventuální jazykové bariéry lze najít v rámci regionální produkce 

dostatečné množství relevantních informací, které mohou tuto úlohu splňovat. 

Nicméně přímé využití těchto informací diskutované části veřejného prostoru naráží 

na minimálně dvě limity. První limitu je možné odvodit ze samotné povahy  

informace, kterou lze získat prostřednictvím regionální produkce, resp. v její formě  

uchopení historické skutečnosti (v našem případě vztahující se k regionální 

tématice)
72

. Jak již bylo konstatováno v kapitole 1.2.5 otázka uchopení historické 

skutečnosti v rámci historické vědy (v našem případě regionálních studií) a v rámci 
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 K tomu viz např. BARTOŠ, J. – SCHULZ, J. – TRAPL, M., Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, 

Olomouc: FF PU 2004; Die Heimat im Geschichtsunterricht, Berlin: Volk kund Wisssen Volkseigner Verlag 

1957; HINRICHS, E. (Hrgs.); Regionalität. Der „kleine Raum“ als Problem der internationalen 

Schulbuchforschung, Studien zu internationalen Schulbuchforschung, Bd. 64, Frankfurt : 1990; JANEK, F, O 

využívaní regionálních prvkov v dějepise, Bratislava: SPN 1963; JULÍNEK, S. a kol., Základy oborové 

didaktiky dějepisu, Brno: PF MU 2004, s. 104 – 110; SVOBODA, L., Regionální dějiny ve vyučování 

dějepisu, České Budějovice: PF 1986 
71

 Zde samozřejmě lze tento termín rozšířit i na regionální vědomí. 
72

 Zde je nutné pro zobecnění  odhlédnou od různé úrovně zpracování jednotlivých kompendií, a to jak 

z hlediska obsahové, tak i z hlediska metodologického. Stejně tak je potřeba reflektovat i různý záběr a 

tematickou roztříštěnost jednotlivých prací, která vede k tomu, že některá témata jsou zpracovaná detailněji, 

některá nejsou zpracovaná vůbec 
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oborové didaktiky dějepisu se od sebe podstatným způsobem odlišuje. A to 

především v rovině vztahování se k časové dimenze (historická věda – minulost, 

didaktika – minulost ve vztahu k současnosti),  formě uchopení zjištěných informací 

(abstrakce – rekonstrukce), a také formě zvolené narace (studie – didaktický text), 

která zde hraje, podle mého názoru, hlavní roli. Právě ta je onou druhou limitou, 

která determinuje jejich využití.  Předpokladem pro relevantní metodické 

zpracování v této části veřejného prostoru je zde nejen znalost pramenů literatury
73

, 

ale také sociálního a kulturního prostředí, které je cílovou skupinou tohoto 

systematického působení.
74

 Je zde také možné vidět určitý problém při samotném 

zpracování takovéto regionální příručky. Tím, že se jedná víceméně o velice úzce 

zaměřenou publikaci, je více než kterékoliv jiné její tvorba ovlivněna vztahem 

k místu, osobní zkušeností, bližším pohledem na věc než například u celostátního 

učebnicového nebo syntetickému textu. Otázka zasazení regionální tematiky je 

diskutována v celé řadě studií a dá se říci, že v podstatě neexistuje jednotná shoda 

v tom, jak by se měla tato tematika zasadit do vzdělávacího procesu jako takového.  

Ve své podstatě to není ani dost možné vzhledem k povaze látky samotné. Její 

místní specifika, spolu se sociokulturním kontextem jak dobovým, tak i současným, 

tuto jednotnou koncepci v podstatě ani neumožňují. Shoda panuje v tom, že 

klíčovou roli v tomto procesu hraje učitel, resp. osoba, která regionální tematiku 

zprostředkovává cílové skupině. Je pouze na ni, jak, co, proč a s jakým cílem 

konkrétní téma použije. (BENEŠ 2006: 19, JULÍNEK 2004:104-5, PRAVDOVÁ in JUNEK 

1963:35 a další). V  tabulce jsou strukturovány dvě základní možné varianty postavení 

obecného a regionálního aplikovatelné mj. i ve školní praxi. Důležitou rovinou pak 

je bezpochyby i hodnocení přínosu regionálního momentu pro vlastní formování 

regionální identity cílové skupiny. Není to samozřejmě jediná možná strukturace 

přístupu k regionální problematice v rámci školní edukace, nicméně kombinuje 

všeobecně uznávané přístupy a nastiňuje jejich možnosti 

                                                 
73

 Zde opět je potřeba poukázat na otázku dostupnosti pramenů a literatury, vycházející z předpokladu 

zpracovaných regionálních fondů, jazykové připravenosti badatele a především časové náročnosti, kterou 

tento aspekt vyžaduje. Všechny tyto okolnosti jsou více méně příčinou okrajového zájmu jen o samotné 

zpracování regionálních témat, ale i následného metodického zpracování pro edukační účely pro jejich 

realizaci v rámci veřejného prostoru. 
74

 Zde odkazuji na pokus o rámcové šetření a jeho výsledky v kapitolách 1.4.6 a 1.4.7. 
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 VARIANTY ZASAZENÍ REGIONÁLNÍHO MOMENTU 

POSTAVENÍ 

OBECNÉ 

TÉMATIKY 

(základní učivo) 

POSTAVENÍ 

REGIONÁLNÍHO 

MOMENTU 

HODNOCENÍ PŘÍNOSU REGIONÁLNÍHO 

MOMENTU 

hlavní částí 

výukové jednotky 

motivace 

(před probíráním) 

ilustrace 

(v průběhu výkladu) 

doplněk 

(na závěr, něco navíc) 

velmi omezená možnost systematického budování 

regionální identity, regionální moment slouží jako 

kulisa 

možnost motivace pro následnou samostatnou 

iniciativu žáka nebo studenta 

 

rovnocenné 

postavení 

s regionálním 

rovnocenné postavení se 

základním 

zde fungování dvou paralelních časových os – 

možnost bezprostřední konfrontace „velkých“ a 

„malých“ dějin 

naplnění třech základních didaktických principů 

(názornosti – od konkrétního ke vzdálenému, 

přístupnosti – od známého k neznámému, aktivity 

– možnost cílevědomého porovnávání, poznávání, 

pozorování) 

výhodou aplikace ve veřejném prostoru obecně, 

s tím, že se zde prolíná obecné s regionálním a to je 

v obecném integrálně ukotvené a buď z něho 

vychází, a nebo jej doplňuje, popřípadě ukazuje 

jinou variantu akcentující místní odlišnosti 

zdroj: autorka 

 

2.3 REGIONÁLNÍ EDUKAČNÍ MATERIÁL, JEHO MOŽNOSTI 

 

     Dostupnost uceleného moderního výukového materiálu pro potřeby regionálních 

struktur, je v prostředí karlovarského regionu víceméně v současné době 

nenaplněným přáním.
75

 Nicméně je i zde na co navazovat. V podstatě se dá toto 

úsilí předešlých generací rozdělit rámcově do dvou etap.  Pomyslným mezníkem 

nám zde bude odsun většiny původního německého obyvatelstva a následné 
                                                 
75

 Osobně se také domnívám, že ani není možné splnit toto přání vzhledem k proměně sociokulturních vztahů 

a zároveň i požadavkům na podobné typy příruček možné.  Daná problematika je diskutována v příslušných 

pasážích této kapitoly. 
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dosídlení samotného regionu převážně českým etnikem, či-li můžeme říci, že se zde 

jedná o tradici jak německé, tak i české regionalistiky.  

     První pokusy o vytvoření komplexnější knižní vlastivědy Karlovarska a to 

převážně pro školní potřeby, spadají do 80. let 19. století. Aktivitu v tomto směru 

vyvíjeli v prvé řadě místní učitelé.
76

 Řada z nich vnímala nutnost „pěstování lásky k 

domovině“ jako nezbytný předpoklad k posílení národního sebeuvědomění a 

zachování regionální identity německé menšiny. Mezi tyto průkopníky můžeme 

zařadit především Franze Josefa Herrmanna
77

 nebo Franze Grumbacha
78

. Hlavním 

záměrem těchto publikací bylo ve shodě s dobovým trendem zpřístupnit komplexní 

vlastivědy pro jednotlivé politické okresy. 
79

 Nový pokus učinil v letech 1903 – 

1907 ředitel měšťanské školy Paull Klemm
80

, o kterém zde již byla několikrát řeč. 

Jeho vlastivědu lze, podle mého názoru, považovat za jeden z nejzdařilejších 

pokusů o zpracování regionální problematiky v této formě. Klemmovi se podařilo 

na relativně malém prostoru velice poutavě předat informace o nejbližší vlasti. A 

jak je patrné z obsahu, nešlo pouze o předávání informací.  V kapitole zabývající se 

přehledem návštěvnosti Karlových Varů mezi lety 1800 – 1906 v poznámkách vždy 

upozorňoval na důvody poklesu návštěvnosti. Toto jeho vřazení regionální 

problematiky do obecného rozměru je tak možné vnímat jako zdařily pokus o 

kontextuálnost regionálního a obecného, o jejich vzájemné propojení a 

ovlivňování.
81

  

     Jedinečný je bezesporu ilustrační materiál v této publikaci a to nejen v případě 

mapového a grafického doprovodu, ale především co se týká dobových vyobrazení 

některých významných lokalit samotného města .
82

 Klemm tak dal svým čtenářům 

možnost porovnání těchto „pamětihodných míst“ v minulosti s podobou, kterou 

                                                 
76

 BURACHOVIČ, S., Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví, Karlovy Vary: SOkA K.V. 2000, s. 92 
77

 HERMANN, F., J., Kurze Heimatkunde zur Karte des Karlsbader Bezirkes, Karlsbad: Feller 1882 
78

 GRUMBACH, F., Der  Politische Bezirk Karlsbad, Karlsbad: Jakob 1892 
79

 V roce pak vyšla i metodická příručka pro tvorbu těchto vlastivěd :BLAU, J., Der Lehrer als 

Heimatforscher,. Eine Anleitung zu heimatkundlicher Arbeit, Leipzig: A. Haase 1915 
80

 KLEMM, P., Heimatkunde der Stadt Karlsbad, Karlsbad: Verlag Rudolf Hengstenberg,1903, předmluva 
81

 V poznámkách se většinou objevují jako důvody válečné konflikty revoluční události.  
82

 Autorem byl Klemmův syn, karlovarský malíř a grafik Walther Klemm spolu s malířem Carlem 

Thiemannem. 
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znali, a mohli si tak lépe uvědomit kontextuálnost vývoje proměny jejich města. 

(viz například kresby podoby okolí Zámeckého pramene k roku 1798, 1820, 1900). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schloßbrunn um 1798, zdroj: Klemm 1907: 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schloßbrunn um 1820, zdroj: Klemm 1907: 40 

 

     Klemm měl také celou řadu (s jistou nadsázkou řečeno) následovníků, kteří se 

stejně jako on se snažili zpřístupnit nejen mládeži „nezbytné, užitečné a příjemné 

informace“ (KLEMM 1903: předmluva) o jejich nejbližší vlasti. Většina těchto autorů se 

snažila ovšem na rozdíl od Klemma zmapoval a přiblížit některý z tehdejších 
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politických okresů na území dnešního Karlovarského kraje, ke kterému měli blízký 

vztah  stejně jako to učinil Klemm v případě Karlových Varů
83

. 

 

Schloßbrunn um 1900, zdroj KLEMM 1907: 32 

 

     Tato tradice pak byla přerušena ve 2. polovině 30. let
84

 a definitivní tečku za 

tímto snažením učinila válka a události, které po ní bezprostředně následovaly.  

Poválečná česká regionalistika nenavázala z různých důvodů na své německé 

předchůdce. Naopak v pokusech o jisté systematické uchopení regionální 

problematiky se vůči nim dost výrazně distancovala. Z českých pokusů o metodické 

zpřístupnění regionálních dějin pro veřejný prostor lze v podstatě uvést pouze dva 

příklady a to publikace A. Grosse
85

 a M. Sedláka,
86

  přičemž Grossova publikace 

končí časově na začátku 19. století a z hlediska našeho časového vymezení 

neposkytuje potřebné informace pro další využití v rámci sledovaného tématu. 

Proto se v následujícím textu zabývám pouze Sedlákovou publikací. Nicméně 

obecně obě tyto publikace českých autorů jsou  poněkud jiného zaměření než 

publikace  jejich německých předchůdců, a to jak po obsahové, tak po koncepční 

stránce.  

                                                 
83 K tomu viz poznámka č. 6. 
84

 Na tomto místě je potřeba poznamenat, že záměr některých vlastivěd z této doby již nebyl čistě 

„poznávací“, nýbrž souvisel s celkovou politickou a kulturní změnou ve 2. polovině 30. let.  
85

 GROSS, A., Dějiny Karlovarského kraje I. Od pravěku do konce feudálního období, Karlovy Vary: 1954 
86

 SEDLÁK, M., Historický průvodce Karlovarskem, Plzeň: Krajské nakladatelství 1962 
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     Na rozdíl od nich se jedná spíš o publikaci učebnicového typu se zaměřením na 

regionální dějiny. Tomu také odpovídá struktura těchto příruček a jejich cíl  

„vytvořit základní regionální příručku, která má pomoci všem, kdož mají o historii 

Karlovarska zájem nebo jeho historický rozvoj studují  - je to historická příručka 

k objasnění základních historických epoch od pravěku až do dnešní doby 

(SEDLÁK 1962:5). Jak konstatoval editor Sedlákova průvodce jedná se o „ první 

pokus vytvořit dílo, které by dalo učiteli dostatek znalostí, aby mohl výklad 

konkretizovat na místních dějinách. Dosud nebylo přístupné literatury. Němečtí 

historikové sice vypracovali řadu monografií, po stránce faktografické někdy 

cenných, avšak jejich stanovisko je pro nás samozřejmě nepřijatelné. A v období 

nástupu nacismu se vynořili všelijaké nevědecké teorie.“ (SEDLÁK 1962: 181). 

V tomto směru se vůči nim  výrazně vymezuje, což je pochopitelné v kontextu 

dobového klimatu. Tím se zde ale také vědomě přetrhává kontinuální vývoj 

s předešlými generacemi. Toto je patrné ve vytýčeném cíli „dát žactvu pevné a 

ucelené vědomosti o minulost českého a slovenského národa a vyložit základní 

jevy tak, aby vedlo k vytváření vědeckého světového názoru žáků, aby je 

vychovávalo k socialistické morálce, socialistickému vlastenectví a k národní 

hrdosti“. Ona diskontinuita nahrazená pouze hlediskem poválečného vývoje je pak 

vysledovatelná nejen v těchto publikacích. (SEDLÁK 1962: 180). Oproti Klemmovi 

klade Sedlák hlavní důraz na osobu zprostředkovatele, který má s daným 

materiálem prioritně pracovat, na rozdíl od Klemma, který se zaměřoval jak na 

zprostředkovatele, tak i na cílovou skupinu. Sedlákovou snahou je oslovit co možná 

nejširší veřejný prostor za pomoci těch, kteří to mají tak říkajíc v náplni své 

činnosti. „ Přáli bychom si, aby publikace splnila účel, pro nějž byly vydávána - 

pomoci učiteli i osvětovému pracovníku v jeho práci, vyvolat zájem dalších učitelů 

a ostatní veřejnosti o historii celého Západočeského kraj,
87

 vychovat mladé lidi, 

naši budoucnost, v lásce k vlasti, k odhodlání ji budovat a bránit“(SEDLÁK 1962: 182). 

                                                 
87

 Zaměření samotné publikace na nově vytvořený územně správní celek, tj. Západočeský kraj, v dobovém 

kontextu jaksi rezignuje na „žitý prostor“ a snaží se formovat identitu vztahující se k většímu celku, který de 

facto není pro stávající generaci „přirozeným žitým prostorem“. Tato příručka plní do určité míry roli 

formativní ve smyslu formování nové identity obyvatelstva, která prozatím vycházela pouze z nové územně 

správní reformy.  Navíc se díky tomu oslabila i úloha jednotlivých center regionu, mj, také Karlových Varů.  
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Autoři také nabízejí možné metodické využití předkládané tématiky, které je 

v podstatě shodné s pozdějšími pohledy. Ve školním prostředí je tato problematika 

členěna podle jednotlivých stupňů školského systému (1. stupeň- regionální dějiny 

jako doplněk učiva, 2. stupeň – doplnění a zároveň také možný výchozí, motivační 

prvek do samotné problematiky, 3. stupeň – samotný výklad spojený se 

samostudiem a motivací k individuálnímu samostudiu a badatelské činnost), 

v dalších oblastech veřejného prostoru je pak možné podle autorů danou 

problematiku využít k osvětové a přednáškové činnosti, motivaci pro samostatnou 

badatelskou činnost atd. 

     Obě publikace jsme v úvodu označili za publikaci učebnicového typu, kterému 

se svým pojetím a strukturou snaží přiblížit. V těchto hlediscích také vychází 

z dobového pojetí tohoto historicko-didaktického pramene. Učebnicový text
88

 jako 

takový byl původně pokládán za relevantní zdroj informací, tzv. byl zde kladen 

důraz na zprostředkování informací především faktografické povahy jako základ 

pro výklad, který tvořil ústřední strukturální složku tohoto kompendia. (viz 

NĚMEČEK 1985, ČAPEK 1988, JULÍNEK 2004, GROSS 1954, SEDLÁK 1962). Výběr těchto 

informací a jejich a hierarchizace nutně musel být v souladu s platnými 

kurikulárními dokumenty.  Čapkova definice se ale na rozdíl od ostatních zaměřila 

na vztah mezi samotným vyučovacím procesem a učebnicí, přičemž tu pak vnímá 

jako „realizací projektu didaktického systému předmětu, a také obecným modelem 

scénáře výchovně vzdělávacího procesu.“ (ČAPEK, V. a kol 1988:156- 157), neboť svým 

obsahem, jeho charakterem, strukturou, uspořádáním i způsobem zpracování 

konkretizoval výchovně vzdělávací cíle předmětu a současně je představoval v 

aspektech metodických, tzn. určoval metody práce, průběh a zaměření celého 

vyučovacího procesu. (ČAPEK, V. a kol. 1988: 157). 

                                                 
88

 K teoretické rovině vymezení učebnice viz např.: BAUMANN, et al. Lernen aus Texten und 

Lehrtextgestaltung. Berlin : Volk und Wissen,1982; ČAPEK, V. Tvorba a výzkum učebnic dějepisu. Sborník 

vědeckých prací Univerzity Pardubice, ÚJHS, ser. C, 1995, s. 37–54; GRACOVÁ, B. – LABISCHOVÁ, D., 

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava: FF OU 2008; KRATOCHVÍL, V., Modely na rozvíjanie 

kompetencií žiakov. K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu,, Bratislava: Stimul 2004; 

MAŇÁK, J. – KLAPKO, D. (ed.): Učebnice pod lupou. Brno: 2006; MICHOVSKÝ, V. Nový model 

učebnice dějepisu. Tvorba učebnic, 3. Praha: SPN, 1981; MLADÝ, K., Tvorba a výroba učebníc, Bratislava: 

SPN 1988; PRŮCHA, J., Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média, Brno: Paido 1998 
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      Učebnice, nebo též historicko-didaktický text, ovšem v posledních letech ztratila 

výsadní postavení dominantního zdroje informací (JULÍNEK 2004: 130)
89

.  Proměna 

požadavků, které jsou kladeny na tento typ historické-didaktického pramene, 

souvisí s postupnou proměnou výchovně vzdělávacích cílů, které byly a jsou na 

samotný edukační proces a jeho výstupy kladeny. Tím se ale také proměnila jeho 

základní funkce, tzn. z role závazného kánonu informací na roli prostředníka 

k osvojení si určitých dovedností. Nicméně se neztratila původní její úloha 

kompendia, které můžeme považovat za historicko didaktický pramen, který byl 

vytvořen jako jistá schválená minulost, obecně přijímaná a akceptovaná. Tím se pak 

stává specifickým místem kolektivní paměti, které je možné definovat jako 

„nejvýznamnější podobu aktualizace historického vědomí, jeho společenské 

funkce.“ Stejně tak i lze na něj nahlížet v tomto kontextu jako na soubor 

aktualizovaných, verbalizovaných a obvykle institucionalizovaných složek, 

informací, které ze souboru historického vědomí vybírají jistý fragment minulých 

událostí…Tento výběr je motivován snahou dosáhnout jistých cílů v současnosti.“ 

(HROCH in ŠUBRT 2010: 32) V návaznosti na Norův koncept míst paměti lze dále 

konstatovat, že takto pojímaný učebnicový text vznikl z vůle k paměti, tzn. byl 

vytvořen proto, aby byl s určitými cíli reprodukován. (NORA 1998 cit dle ŠUBRT 2010: 

21).  Z hlediska didaktického můžeme jednotlivé funkce tohoto specifického 

historického pramene lze strukturovat na tři základní. (ČAPEK 1987: 158). Jedná se o 

funkci informativní, metodologickou a formativní, přičemž právě funkce 

informativní a formativní se podílejí na vytváření, předávání a zachovávání 

historického vědomí, respektive jeho jednotlivých dimenzí, které definoval H. J. 

Pandel (cit. dle BENEŠ 2004:7). Funkce informativní přispívá k formování časového 

vědomí (dříve - dnes/zítra), vědomí reality (reálné - imaginární), vědomí historicity 

(statické - dynamické), ekonomicko-sociální vědomí (chudý – bohatý), funkce 

formativní pak k formování vědomí identity (nahoře - dole), vědomí morálnímu 

(správné - špatné), ale také k vytvoření si hierarchie základních životních hodnot.  

                                                 
89

„Učebnice je zpravidla doprovázena dalšími školními knihami a netextovými vyučovacími pomůckami, 

které svými specifickými prostředky pomáhají dotvářet její funkce a naplňovat její úkoly (dějepisný atlas, 

dějepisnou čítanku, sbírky pramenů a dokumentů, pracovní sešity, názorné pomůcky atd.)“.  (JULÍNEK 

2004: 120)  
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Z hlediska historického se pak tento pramen stává pramenem ve vlastním slova 

smyslu, tzn.  prostřednictvím jeho rozboru tohoto pramene můžeme získat 

relevantní informace o interpretaci dané problematiky (například česko-německých 

vztahů) a zároveň o reflexi této problematiky v rámci širšího historického diskurzu,  

     Shrneme-li tedy výše diskutované, pak se může takto koncipovaný edukační 

materiál stát jedním z možných prostředků určených k systematičtějšímu 

 formování regionální identity ve veřejném prostoru. V návaznosti na diskutovaná 

teoretická východiska
90

 a realizovaná rámcová šetření
91

 jsou následující exkurzy 

proto pokusem o aplikaci těchto jednotlivých dílčích závěrů na některých 

vybraných tématech souvisejících s problematikou soužití tří etnik, tzn. Němců, 

Čechů a Židů, v rámci karlovarského regionu.
92

 Vzhledem k variabilitě možných 

přístupů a tematického zpracování je snahou následujících dílčích exkurzů o 

akcentaci regionálního momentu jako: 

 

1.  prostředku k alternativnímu přístupu ke sledované problematice, který 

umožní upozadit jinak generalizující pohled na sledovaná témata v rámci 

obecných nebo též národních dějin, které vzhledem ke své komplexnosti 

nemůže zohlednit jednotlivá regionální specifika. 

 

2.  prostředku akceptujícího proměnu sociokulturních vazeb a proměnu 

geopolitické situace v rámci obecných, resp. národních dějin, nicméně tato 

akceptace je podmíněna právě regionálními specifiky, díky kterým pak 

jednotlivé regionální struktury tyto proměny v různé míře akceptují. 

3. prostředku k možnému poukázání na legitimnost požadavků jednotlivých 

etnik vůči sobě navzájem, stejně tak eventuálních obav z možného ohrožení 

vlastních legitimních nároků, a sice s ohledem na proměnu geopolitické a 

sociokulturní situaci ve sledovaném období. 

                                                 
90

K tomu kapitola 1.3.2. 
91

 K tomu kapitoly 1.4.6, 1.4.7. 
92

 Zde uvedené exkurzy jsou rozšíření lekcí z projektu „Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v 

Karlovarském kraji v 19. - 21. století“ realizovaného na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech 

v rámci dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 

výchovy v roce 2011“, jehož řešitelkou byla autorka této studie. 
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4. prostředek (v případě tematiky židovského obyvatelstva) k možnému 

funkčnímu zasazení do obecných, resp. národních dějin.  

V souvislosti s tímto záměrem byla vybrána i jednotlivá témata pro následující 

exkurz.
93

 

2.4 EXKURZY Z REGIONÁLNÍCH DĚJIN 

„ Karlovy Vary jsou německé město, postavené českýma rukama za židovské peníze.“ (dobové 

přísloví, 19. století) 

 

    Vzájemné soužití těchto tří etnik se nesmazatelným způsobem zapsalo do dějin 

tohoto regionu stejně tak jako českých zemí jako celku. Jak naznačily některé 

výstupy z provedených šetření ve vnímání soužití především Němců a Čechů na 

našem území přetrvává u části mladé generace interpretace této koexistence jako 

„konfliktního společenství“, jehož vyústění v události spojené s odsunem 

německého obyvatelstva bylo jediným možným správným řešením tohoto několik 

století trvajícího soužití v daném prostoru. I když v dnešní době existuje 

samozřejmě velké množství relevantní jak odborné, tak i memoárové literatury, 

stejně tak i audiovizuálních programů, filmů, dokumentů, i přes to je tato 

problematika stále jistým „neuralgickým“ bodem, který přetrvává paradoxně i u 

části mladé generace, která by mohla mít dostatečný „odstup“ od paušálně 

pojímaného „konfliktního společenství“ postaveném na „stýkání a potýkání se“. 

Přetrvávání vnímání česko-německého soužití jak „konfliktního společenství“ je 

možné samozřejmě interpretovat z různých pozic a úhlů pohledu. Míra konfliktnosti 

je dána, podle mého názoru, zorným úhlem pohledu každého z nacionalismů 

zasazených do konkrétního sociokulturního rámce a podmíněného také soudobými 

akcenty, víceméně politickými. Jestliže u starší generace můžeme mluvit o 

nedůvěře, pocitech křivdy a příkoří, pak u mladších generací, dovolím si tvrdit, 

vedle eventuální negativní rodinné zkušenosti (což se ale netýká všech) hraje 

zásadní roli neznalost a nepochopení souvislostí samotného vývoje vzájemných 

                                                 
93

 Jednotlivé mezníky vycházení z obecně akceptované periodizace vzájemného soužití českého a německého 

etnika na našem území. K tomu viz. Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu německo-

českých dějin od 19. století. Vydala společná česko-německá komise historiků, přetisk Soudobé dějiny, roč. 

III, č. 2-3, s. 392 – 437. 
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vztahů.  Pro autorku samotnou některé výstupy z provedeného šetření byly 

víceméně potvrzením dřívější zkušenosti s vnímáním mladé generace tohoto 

tématu. Specifickou záležitostí, která však je celospolečenskou záležitostí, je otázka 

zasazení problematiky židovského obyvatelstva v našich zemích.  Je stále 

problematické si vůbec uvědomit a akceptovat skutečnost, že všechna tato tři etnika 

zde společně vytvářela to, co můžeme nazvat společnými dějinami.   Zde se ale 

také, podle mého soudu, nabízí možnost propojení obecného s regionálním, resp. na 

konkrétních vybraných příkladech poukázat na jiný možný úhel pohledu na tuto 

problematiku právě z regionální perspektivy, která by tak mohla být do určité míry 

jistým korektorem tohoto negativního přístupu k samotnému tématu. Proces 

modernizace, emancipace a nacionalizace počínaje 19. stoletím zásadním způsobem 

ovlivnil a především proměnil vzájemné soužití těchto etnik a to nejen v tomto 

regionu, ale v podstatě v celoevropském kontextu. Je samozřejmě diskutabilní, zda 

je nutné volit vždy při studiu těchto vztahů právě politické mezníky, události, nebo 

spíš přistoupit k dané problematice například z kulturního nebo etnografického 

hlediska.  Nicméně, podle mého názoru, právě  na nich je možné demonstrovat 

úlohu regionálních dějin ve vztahu k obecným, resp. národním  nebo také  pojetí 

jejich vztahu jako vztahu „malých“ a „velkých dějin“.  Pokud budeme v této 

souvislosti akceptovat Norovo tvrzení, že se paměť manifestuje v určitém prostoru
94

 

a to jak ve smyslu topografickém tak i symbolickém, přičemž podoby takto 

demonstrované paměti mohou mít podobu jak materiální (např. budovy, 

památníky), symbolickou (akceptované akty), stejně tak i funkční (např. historický 

pramen, učebnicový text jako historický didaktický text), pak je možné právě tyto 

politické mezníky vnímat jako jisté pojítko mezi dalšími možnými hledisky, které je 

možné chápat v této souvislosti jako například důsledek této politické události. 

 

2.4.1 OSÍDLENÍ 

      

     V této souvislosti je, podle mého názoru potřeba jako vstupní paradigma 

poukázat na genezi osídlení samotného regionu. Zde je, podle mého názoru, možné 
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 K tomu viz blíže kapitola 1.2.4. 
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vysvětlit určité momenty, bez kterých je toto vzájemné soužití jen velice těžko 

pochopitelné. Především se zde jedná argumentační nárok na právo „vlastnit toto 

území“,   protože se jedná o české země, resp. Českou republiku. Ostatně tuto 

skutečnost potvrdily i některé výpovědi respondentů v rámci realizovaného 

dotazníkového šetření.  Tato argumentace je spíše než faktickou nenávistí dána 

víceméně neznalostí dobových reálií u současné generace a mnohdy i neochotou 

ověřit relevantnost svých tvrzení, jak již bylo několikrát konstatováno. 

 

      Počátky osídlení dnešního Karlovarského kraje jako celku jako souvislé 

slovanské osídlení můžeme na základě archeologických nálezů doložit od 9. století. 

(KLSÁK  2011: s. 30) a to především na základě výzkumů v nížinách v okolí Ohře a 

Střely.
95

  Velmi řídké osídlení oblasti stejně jako objevení cínových dolů 

v neosídlených místech daly impulz k procesu vesnické, městské a hornické 

kolonizace od počátku 13. století.
96

 Na Chebsku a Loketsku probíhal tento proces 

přibližně dvě století a jednotlivé kolonizační vlny měly rozdílnou intenzitu a 

úroveň. Z hlediska první vlny osidlování tohoto regionu sem přicházejí především 

osadníci ze Saska, Frank a Bavor.
97

 Významnou roli především na Chebsku sehrál 

cisterciácký klášter ve Waldsassenu, díky jehož úsilí došlo k zásadní proměně 

nepřístupného hraničního hvozdu v hospodářsky využitelný prostor. V závěru 14. 

století se pak etnická hranice ustálila podle Zemana na čáře Kadaň – Doupov – 

Bochov – Slavkov – Teplá – Tachov - Přimda, takže můžeme konstatovat, že pouze 

území dnešního Žluticka a části Doupovska zůstaly českými oblastmi (ZEMAN 1964). 

Druhou vlnu německého osidlování tohoto prostoru můžeme zaznamenat 

v souvislosti s ukončením husitských válek. Jednak přichází německé obyvatelstvo 

na válkou zpustošená panství, kde jsou vítanou pracovní silou, stejně tak ale 
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 Jedná se o nálezy na hradištích v Chebu, Lokti, Tašovicích (Starý Loket) na vrchu Thebisberg u Velichova  

a na Vladaři u Žlutic, dále na sídlištích či pohřebištích v Dolních a Horních Lomanech, Jindřichově, Střížově, 

Třebeni, Dalovicích, Cihelnách, Přemilovicích, Štědré a ve Žluticích.(KLSÁK 2011: 30) 
96

 Podle rázu etnicity hovoří  J. Klsák o vnitřní většinou domácí a vnější většinou německé kolonizaci. viz 

(KLSÁK 2011:32) 
97

 J. Klsák upozorňuje na rozdílné zakončení názvů jednotlivých osad, kde osady, založené osadníky ze 

Saska mají koncovku – walde či –dorf, osady založené osadníky z Frank koncovku –grün a osady založené 

osadníky z Bavor koncovky – schlag, - reut, - ried. (KLSÁK 2011: 32). K tomu viz také KLÁPŠTĚ, J, 

Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN 2012 
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přicházejí v této vlně především horníci, kteří v této oblasti zakládají nová hornická 

města.
98

 V této vlně také dochází k usazování německého obyvatelstva na Žluticku. 

Poslední německá vlna osídlení přichází po třicetileté válce. Impulzem po ni byla 

emigrace protestantského obyvatelstva a zároveň velké válečné ztráty v této oblasti. 

Tentokrát se jedná především o obyvatelstvo z Bavorska. Vedle těchto několika vln 

osidlování pohraničí příchozím německým obyvatelstvem probíhalo ve zmíněném 

období také osidlování, při kterém byla hlavním aktérem především domácí 

šlechta.
99

 V průběhu zmíněného osidlování došlo k zásadní změně regionu jak po 

stránce sídelní, etnické, tak také z hlediska proměny kultury krajiny.  Konstantnost 

této zásadní proměny regionu především z etnického a kulturního pohledu 

zaznamenal ve své sociologické studii zaměřenou na osidlování pohraničí po roce 

1945 Q. Kastner. (KASTNER 1996).  

     Kastner zde rozdělil pohraničí na dvě oblasti. Jedná se o vnitřní a vnější 

pohraničí, přičemž pro německé etnikum toto území nazval „ vnějším pohraničím“ 

a pro české etnikum „vnitřní pohraničí“. Do vnějšího pohraničí pak Kastner začlenil 

mj. i politické okresy, které se nacházejí na území dnešního Karlovarského kraje tj. 

Mariánské Lázně, Teplá, Žlutice, Cheb, Aš, Sokolov, Kraslice, Loket, Karlovy 

Vary, Nejdek, Jáchymov. 
100

  

     Z Kastnerova členění lze, podle mého soudu, vyvodit jednu ze specifik či rovin 

jinakosti této oblasti. Ta byla dána jejím historickým vývojem, resp. jejím 

osidlováním obyvatelstvem z německých oblastí ve zmiňovaných třech hlavních 

osidlovacích vlnách. Hranice mezi „vnějším“ a „vnitřním“ pohraničí je více méně 

totožná s tou, která se postupně konstituovala v novověku a jejíž podoba se 

v následujících stoletích ustálila, a to nejen co do osídlení, ale především co do 

vnímání této pomyslné hranice ve vědomí obyvatelstva.  Kastnerova komparace i 

dalších odlišností mezi těmito dvěma částmi pohraničí (především v architektuře) 

tuto skutečnost jasně potvrzuje. 
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 např. Jáchymov, Horní Blatnou, Abertamy. (KLSÁK 2011: 42) 
99

Mezi tyto rody patří především Hrabišicové, kteří kolonizují především Žluticko, horní Poohří a 

Slvakovský les, na Tepelsku pak Drslavici a Doupovsko kolonizují Milhostici, Doupovici , Odolenovci a 

pánové z Bražce. (KLSÁK 2011: 36) 
100

 viz Mikšíček, P., Staré Sudety.  in: Proměny sudetské krajiny, Praha: Český les 2006, s. 45 
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zdroj: KASTNER (1996):      

 

     Tento regionální moment, tzn. lze pak také, podle mého názoru, využít 

v samotné edukaci právě v komparativní rovině obecného a regionálního, v našem 

případě tedy soužití německého a českého etnika v českých zemích.  Z hlediska 

etnického složení Karlovarského kraje bylo výše konstatováno, že do poloviny 19. 

můžeme hovořit o naprosté početní převaze německého etnika.   Po roce 1860 se 

tato situace začíná pozvolna proměňovat.  

     Proces industrializace a modernizace společnosti ve 2. polovině 19. století se stal 

impulzem pro početnější migraci Čechů z vnitrozemí do pohraničí. (viz tabulky). To 

nabízelo ve sledovaném období možnost uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu, 

těžbě nerostných surovin a také v lázeňství. V oblastech s větší koncentrací českého 

obyvatelstva si česká menšina žila svébytným životem (viz např. Nové Sedlo, 

Svatava, Habartov atd.
101

), docházelo k zakládání vlastních spolků a společenství, 

která tu více, tu méně byla schopna a také ochotna nalézt i cestu k německému 

obyvatelstvu a naopak. Statistický přehled pro území politických okresů Cheb, 
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 K tomu  např. Prokop, V., Kapitoly z dějin Sokolovska, Sokolov: Okresní muzeum 1994 
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Sokolov, K. Vary v letech 1900 – 1930
102

 dokladuje majoritní zastoupení 

německého etnika v uvedeném období.
103

 

 

 1900 

celkem 

německé 

etnikum 

 

1910 

celkem 

německé 

etnikum 

1921 

celkem 

německé 

etnikum 

1930 

celkem 

německé 

etnikum 

CHEB 62. 203 57. 610 69.074 64.039 72.822 67.546 72.822 67.546 

SOKOLOV 46.485 45.407 95.995 93.011 60.640 56.858 60.640 56.858 

KARLOVY 

VARY 
69.536 67.368 78.762 77.107 88.046 83.818 90.655 83.818 

zdroj:
104

 

 

     Opět i zde je možné poukázat na regionální moment ve smyslu jiného úhlu 

pohledu na život českého etnika, a to jak na obecné, resp. zemské úrovni, tak ale i 

zároveň v kontextu regionálním, kde právě toto etnikum bude po celé sledované 

období v pozici menšiny, i když se v průběhu 20. století promění sociokulturní 

rámec jejího postavení.  

     Podle mého názoru však je potřeba také zde konstatovat, že argumentace 

majoritním zastoupením obou etnik v daném prostoru v určitém časovém období  

(německá majorita do roku 1945, po roce 1945 pak majorita českého etnika by 

neměla být brána jako argument pro nárokování si daného prostoru jako „svého“. 

Spíše by měly být brána v potaz regionální specifika, která jednotlivá etnika vtiskla 

do identity regionu. To totiž, podle mého názoru, může přispět k vědomí kontinuity 

a možnosti následného pokračování v udržování a formování regionálního 

historického vědomí a následně tak i regionální identity jako takové. 
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 Uvedené okresy byly vybrány záměrně.  Jedná se oblasti, které tvoří přirozená centra jednotlivých částí 

dnešního Karlovarského kraje. 
103

 Zde je ale potřeba vzít v potaz hledisko pro tuto diferenciaci obyvatelstva. Do roku 1910 je hlediskem při 

oficiálních sčítáních obyvatelstva jedna z možných tzv. Umgangsprache (němčina, čeština-moravština-

slovenština, polština), po roce 1921 pak je to národnost, resp. mateřský jazyk. 
104

 Lexikon obcí pro Čechy, Vídeň: 1904; Orts-Repertorium für das Königrecih Böhmen, Prag 1913; Sčítání 

lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921; Praha, Státní úřad statistický 1924-1927; Statistický 

lexikon obcí v zemi české, Praha: Orbis 1934 
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2.4.2 REVOLUCE 1848- 1849105 

 

     Revoluční události let 1848 – 1849 jsou, podle mého názoru, prvním 

významným mezníkem novodobého soužití Němců a Čechů v českých zemích, 

který přispěl k proměně vztahů těchto dvou zemských etnik a zároveň poukázal na 

první dobové limity jejich koexistence.  Ve vztahu k regionální perspektivě těchto 

událostí je důležitým regionálním momentem   majorita německého etnika v daném 

regionu, díky které je tak možné poukázat na důvody chování této skupiny 

obyvatelstva ve vztahu k druhému zemskému etniku v průběhu těchto událostí a 

bezprostředně po nich, a to s poukazem na aspekty ovlivňující fungování 

regionálních struktur a tím i regionu jako celku
106

. Také je zde možné lépe si 

uvědomit kořeny a  cíle názorů dané skupiny obyvatelstva, které, podle mého 

názoru, následně také ovlivnily postoje a chován tohoto etnika v následujících 

desetiletích.  

     Regionální pohled na hodnocení prvních zpráv o výbuchu revoluce vyzdvihl 

hned v úvodu své kroniky J. J. Lenhart, který popis událostí z roku 1848 uvedl 

následujícími slovy: „ Revoluční výbuchy v Evropě zapříčinily malou návštěvnost 

Karlových Varů.“ (LENHART 1860: 37)  A. Doroschkin pak ve svém shrnutí lázeňské 

sezóny konstatuje, že se „nekonal žádný koncert, žádný bál, žádné veřejné akce.“ 

(DOROSCHKIN 1929:36) J.J. Lenhart poukazuje na některé možné širší souvislosti 

především sociálních problémů, které je potřeba podle něj hledat nejen v revoluci 

samotné, ale především v hospodářské situaci předešlých let, kdy Krušnohoří jako 

celek postihla neúroda, drahota, útlum řemeslné výroby. To se samozřejmě  

projevilo na možnostech, které mohly lázně  nabídnout. Zde je tedy možné spatřit 

jeden z důležitých aspektů vnímání historické události v rámci regionálních 
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 Obecně k této problematice např. BĚLINA, P. – KAŠE, J. – KUČERA, J. P. (2006), České země 

v evropských dějinách, III. díl, 1756 – 1918, Praha: Paseka; KLÍMA, A., Rok 1848 v Čechách, Praha: 1949; 

KOLEJKA, J. Národy habsburské monarchie v revoluci 1848/1849, Praha: Svoboda 1989; KOŘALKA, J. 

Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914. Sociálně historické souvislosti vytváření novodobého národa 

a národnostní otázky v českých zemích, Praha: Argo 1996, KŘEN, J., Konfliktní společenství. Češi a Němci 

1780 – 1918, Praha: Academia 1990; SCHELLE, K., Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního 

aparátu, Ostrava: Key Publishing 2008; ŠTAIF, J., Revoluční léta 1848 – 1849 a české země, Praha: HÚ 

ČSAV 1990; URBAN, O., Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. 

století, Praha: Svoboda 1978; URBAN, O. (1982), Česká společnost 1848 – 1918, Praha: Svoboda 
106

 K tomu viz blíže kapitola 2.3. 
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struktur. Otázka každodenní existence se málokdy ztotožňuje s politickou realitou a 

to do té míry, do jaké politické dění bezprostředně ovlivňuje samotného jedince, 

resp. jeho každodenní život.
107

 Právě závislost na návštěvnosti byla jednou 

z hlavních limit, které ovlivňovaly postoje a zájmy místních karlovarských 

obyvatel. Doslova všichni včetně obyvatel nejbližšího okolí měli zájem na 

prosperitě cestovního ruchu, ať se jedná o majitele domů, lékaře a lázeňský 

personál, řemeslník, obchodníky.  Revoluce je pak v tomto ohledu spíše vnímána 

jako možné ohrožení jejich vlastní existence. Tento zúžený pohled neodpovídá 

přesně dobové realitě. Utvrdit by nás v tom mohlo např. popis této skutečnosti v 

Karlovarském kalendáriu
108

. Události revolučního roku 1848 podle jeho autorů 

nalezly v Karlových Varech jen malý, píše formální ohlas.
109

 Dobové záznamy 

popisují tuto událost trochu jinak stejně jako i později M. Sedlák.
110

 Naděje na 

konstituci a liberalizace poměrů v monarchii přivedla karlovarské měšťany do ulic, 

kde hned 17. března byla provolávána sláva císaři a konstituci. Vyvrcholením těchto 

oslav pak bylo veřejné shromáždění v hostinci „Zum goldenen Schild“
111

, kde se 

diskutovalo hodně dlouho do nočních hodin. Požadavky na svobodu tisku a další 

liberální reformy se následně staly hesly večerních iluminací. V tomto duchu 

následovaly v příštích dnech některé další důležité kroky jako důsledek požadavku 

liberalizace. Vedle ke zřízení konstitučního spolku 
112

, občanského výboru podalo 

karlovarské měšťanstvo 5. dubna petici na zemské gubernium se žádostí o zrušení 

civilní a lázeňské inspekce.
113

 Jejich žádosti bylo obratem vyhověno, čímž se 
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 K tomu viz přehledová tabulka v závěru kapitoly. 
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 BURACHOVIĆ, S. – NEDVĚD, J., Karlovarské kalendárium 1325 – 2010. Dějiny Karlových Varů 

v datech., Karlovy Vary: Muzeum Karlovy Vary 2011. 
109

 Vycházely zde revolučně laděné listy „Wochenblätter für Freiheit und Gesetz. V dubnu 1848 byl založen 

konstituční spolek a Vojtěch Deym zde vydal tři pamětní spisy protirakouského zaměření. Jistou míru 

neklidu prozrazuje komentář k roku následujícímu, kdy revoluční kvas přiměl obchodníky k vydávání 

nouzových platidel, v kavárně Elefant vedli politické rozhovory František Palacký, K. H. Borovský, W. W. 

Tomek a lékárník Hugo Göttl začal vyrábět vřídelní mýdlo. in: BURACHOVIČ, S. – NEDVĚD, J.,  

Karlovarské kalendárium 1325 – 2010. Dějiny Karlových Varů v datech., Karlovy Vary: Muzeum Karlovy 

Vary, 2011,  s. 56. 
110

 SEDLÁK, M., Historický průvodce Karlovarskem, Plzeň: Krajské nakladatelství 1962, s. 100 - 115 
111

 Dům se nacházel v prostoru dnešního Divadelního náměstí na Nové louce. 
112

 viz příloha 
113

 Osobností, která se významným způsobem podílela na dění v Karlových Varech byla dr. E. Hlawacek. 

Z jeho inciativy byl založe konstituční spolek, stejně tak i adresa ministru Pillersdorfovi. Po porážce vídeňské 

revoluce v říjnu 1848 to byl právě E. Hlawacek, který nabádal ve svém letáku názvem Velevážení občané k 

dodržování klidu, pořádku a zachování zákonů jako nezbytného předpokladu pro nerušený chod lázeňského 
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usnadnila agenda cestovních pasů a došlo ke zjednodušení vyřizování těchto 

dokumentů pro místní návštěvníky a lázeňské hosty. Stejně tak je velice pozitivně 

kvitováno první zveřejnění bilance příjmů a vydání městské obce 27. 4. 1848.  

      Je otázkou, které události napomohly k vyostření vzájemného vztahu obou 

etnik. Podle některých historiků to byl již samotný kabinetní list z 8. dubna 1848, 

který přinesl Čechům splnění některých požadavků z březnové petice.
114

 Ostatně na 

tuto skutečnost také reagovalo karlovarské měšťanstvo svým dopisem Franzi von 

Pillersdorfovi jako ministerskému předsedovi. V tomto dokumentu je formulována 

myšlenka na sjednocení Německa a připojení českých zemí k tomuto státnímu 

útvaru. Myšlenka na velkoněmecké sjednocení byla odmítnuta ústy Františka 

Palackého. Tato skutečnost je také některými historiky vnímána jako další důvod 

k polarizaci oboustranného vzájemného negativního postoje. Je potřeba ale brát 

v potaz i tu skutečnost, že právě v průběhu jara 1848 se obě národní hnutí začala 

velice dynamicky rozvíjet, a s tím nutně nastoupilo formulování, podle mého 

názoru, legitimních požadavků na obou stranách, které ale také mohly pro jednu i  

druhou stranu znamenat ohrožení jejich vlastních požadavků.   

     Pro české Němce nebyla z počátku prioritní otázka vztahu k Čechům, ale otázka 

německo – rakouská. Ve své podstatě šlo o vnitropolitický problém.  Německy 

mluvící obyvatelé českých zemích se počítali za Němce, pro které sjednocení 

Německa bez jejich účasti bylo vnímáno jako torsovité, neúplné. (KŘEN 1990:91) 

Slovanské národy byly považovány za méně vyspělé s malou kulturní aktivitou 

s dávno zapomenutou státní tradicí, pro které by toto sjednocení mohlo být šancí na 

celkový vzestup. Do této souvislosti je také potřeba zasadit požadavek na umožnění 

voleb do Frankfurtu a následné zvolení zástupců do frankfurtského parlamentu
115

, 

stejně tak i deputace do Teplic
116

 a Chebu
117

. Teprve až po zamítnutí velkoněmecké 

koncepce ze strany rakouského císaře a následném rozehnání frankfurtského 

parlamentu vojskem, začne být skutečně aktuální jejich vztah k druhému zemskému 

                                                                                                                                                    
života.  Právě na proměně jeho postojů lze demonstrovat a také, podle mého názoru, i částečně pochopit cíle 

a limity snažení obyvatelstva zdejších lázní v revolučních měsících 1848/1849. 
114

 K tomu viz např. KLÍMA, A., Rok 1848 v Čechách, Praha:1949, s. 26 
115

 Za Karlovy Vary byl zvolen Johan Neumann. 
116

 Zvolenými zástupci byli A. S. Löw, K. Hoffmann, K. Deninger 
117

 Na toto shromáždění Němců v Čechách byli vysláni doktor Anger a E. Hlawaczek. 
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etniku ve smyslu možného ohrožení jejich vlastních zájmů. Klíčovým je pak 

moment, kdy česká strana formuluje svůj politický program, který byl v podstatě již 

obsažen v dubnové odpovědi Františka Palackému, známé jako Psaní do Frankfurtu. 

(např. KLÍMA 1949:26) 

      Zpráva o svatodušních bouřích a jejich potlačení vojskem generála 

Windischgrätze byla v Karlových Varech kvitována s povděkem a do jisté míry i s 

ulehčením
118

. O náladách a situaci informuje J. de Carro ve zprávách z Čech. Zde 

mimo jiné píše: „ Počasí je velmi pěkné, všechno, navzdory strašným událostem 

v hlavním městě Čech, je v Karlsbadu a jeho okolí v naprostém klidu, byty zejí 

prázdnotou a i přes to můžeme napočítat o polovinu méně lázeňských hostí než 

v minulých letech.“
119

 Pocit úlevy a vděčnosti je také patrný i z děkovné adresy 

karlovarského měšťanstva samotnému knížeti po potlačení těchto nepokoj v Praze. 

(LENHART 1860: 42 -3) 
120

. 

     Za vítěze v  této revoluci bývá podle považován sedlák a byrokrat. Sedlák získá 

díky zrušení poddanství a roboty půdu, byrokrat pak moc nad obyvatelstvem. Pokud 

bychom hledali v některých z dobových karlovarských kronik alespoň zmínku o 

zrušení poddanství a roboty, pak bychom hledali marně. V průběhu revolučních 

událostí sice byla vnímána neutěšená sociální otázka jako naléhavá (sbírka na 

chudé, zavedení nouzových prací), ale následné zrušení poddanství a roboty 

nepovažoval žádný z dobových kronikářů za důležité zaznamenat a komentovat. 

Důvody nelze přesně určit. Můžeme v tomto případě hovořit o jiných záležitostech, 

které pro samotné kronikáře stejně jako pro karlovarské měšťany hrály důležitější 

roli.  

      Pro samotné Karlovy Vary přineslo totiž porevoluční období v podstatě  utužení 

místních poměrů. Od října 1849 do jara 1850 zde byl dislokován vojenský regiment 

z Uher (LENHART 1860:50, což bylo porušením výsadního městského práva, a 

v dubnu 1851 díky vydání Bachova lázeňského statutu došlo k utužení celkového 

života v lázních, protože ve všech správních záležitostech byl lázeňský ruch 

                                                 
118

 Nedostatek aktuálních informací byl zapříčiněn mimo jiné tím, že 8 dní nepřijel do města poštovní vůz. 

Až teprve 20. června ozdoben bílou vlajkou dorazil do lázní spěšný vůz s poštou a prvními informacemi 
119

 Bohemia č. 21, 16. června 1848, s. 3. 
120

 Adresy v podobném duchu zaslali mj. i obyvatelé Chebu, Mariánských Lázní a celé řady dalších měst. 
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podřízen státní kontrole, což v podstatě znamenalo zrušení městské samosprávy, 

která byla považovaná za jednu z hlavních výsad místního měšťanstva 
121

  

(LENHART 1860 58).  

     Dá se říci, že revoluční události v Karlových Varech žily i svým druhým 

životem, resp. jejich následná intepretace. V určitém slova smyslu zde můžeme        

v  konečném důsledku vystopovat pokusu o utvrzení regionální identity místních 

lázní, resp. jejich kosmopolitnosti a apolitičností.  

     Událostí, která měla dokreslit Karlovy Vary jako „oázu klidu a pohody“ je 

konání tzv. Slavenkongesu im Bade
122

.  „Po rozehnání Slovanského sjezdu v Praze 

hledali v kosmopolitních Karlových Varech dočasné útočiště někteří příslušníci 

revoltující inteligence např. Fr. Palacký…, K. Havlíček Borovský, dr. Pinkas, hrabě 

V. Dejm…Celá tato elitní společnost se scházela v kavárně Elefant na Staré louce. 

Do Karlových Varů jakožto oázy klidu a politické neutrality se uvedené osobnosti 

uchýlily po pražských bouřích, kdy jim hrozila policejní perzekuce.“ (BERAN 2004: 

105).  Informace o konání tohoto slovanského kongresu v Karlových Varech jsou 

obsažené i v dalších regionálních publikacích.
123

 Pokud budeme hledat jejich zdroj, 

pak původní informace o tomto kongresu najdeme v jednom z fejetonů Ferdinanda 

Fleklese
124

. Pokud se pokusíme celou popsanou situaci rekonstruovat, pak zásadní 

otázkou je, podle mého názoru, eventuální možný pobyt uváděných osobností 

v inkriminovanou dobu v Karlových Varech. V přehledové tabulky zjištěných údajů 

ale vyplývá, že faktické setkání všech těchto osobností v konkrétní dobu na 

konkrétním místě je víceméně nepravděpodobné. 

      Z kontextu Fleklesova fejetonu lze ale, podle mého názoru, vyvodit zcela jinou 

skutečnost. Domnívám se, že cílem nebylo ani tak podat informace o 

kosmopolitnosti lázní, které poskytly „ azyl českému revolučnímu štábu“, ale spíš 

ironickou formou komentovat revoluční události a prezentovat tak své názory na 

                                                 
121

 Týkal se Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní a Teplic. 
122

 Název pochází ze stati německého žurnalisty a v sezóně karlovarského lázeňského lékaře Ferdinanda 

Flecklese. Pod pseudonymem Julius Walter ji později vydal v knize Sprudelsteine (Berlín 1872). Jedná se o 

soubor drobných pojednání o lázeňském životě a jeho nešvarech.  
123

 viz např. BURACHOVIČ, S., Slavní návštěvníci Karlových Varů, Beroun: MH 2003 
124

 Kniha vyšla pod jeho pseudonymem J. Walter. WALTER, J., Sprudelsteine. Ein Carlsbader Bilderbuch, 

Berlin: 1872, s. 176 - 185 
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stanoviska jednotlivých osobností českého národního hnutí, které samotný autor 

neakceptoval. 
125

 

 

POLITIK R O K  1 8 4 8 R O K  1 8 4 9 

FRANTIŠEK PALACKÝ 

VII - X/1848  

zasedá ve vídeňském  

ústavodárném shromáždění 

13. 6. – 12. 7. / 1849 

s rodinou ve Varech 

(léčení manželky a studium v Lokti 

FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER 

 

VII - X/1848  

zasedá ve vídeňském  

ústavodárném shromáždění 

pobyt nedoložen 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ 

 

VII - X/1848  

zasedá ve vídeňském  

ústavodárném shromáždění 

počátek VII/1849 

doložen pobyt ve Varech 

VOJTĚCJ  DEJM 
 

3. 4. – 14. 7. 1848 pobyt ve Varech 

Drei Denkschriften  

Zatčen 

doložen pobyt ve Varech 

publikace článků 

ADOLF MARIA PINKAS 

 
pobyt nedoložen pobyt nedoložen 

DRAHOTÍN MARIA VILLANI 
 

aktivní účast v pražských událostech 

zatčen 

v září 1848 – amnestován 

policejní dohled 

pobyt nedoložen 

zdroj: Liste der angekommennen und abgereisten 1848, 1849 

     
     Samotná „událost“ ale nezapadla pouze jako dobová reakce na revoluční 

události. O několik desetiletí později se stala dokladem kosmopolitnosti a 

apolitičnosti lázeňského města jako centra cestovního ruchu. (BERAN 2004:105, 

BURACHOVIČ 2003:75) Zde se projevila problematičnost místní regionální 

historiografie, která spočívá, podle mého názoru v nekritickém přístupu k událostem 

a zároveň pouhém přebírání informací bez jejich relevantního prošetření. 

Významnou úlohu zde také hraje faktor jisté autority regionálních historiků a jejich 

závěrů, které následně přejímá jak laická, tak mnohdy i odborná veřejnost. 

 

     Při komparativním přístupu z hlediska obecných a regionálních dějin je možné 

v případě revolučního roku 1848 – 9 konstatovat následující závěr: Regionální 

moment chápání cílů a směrování německých obyvatel českých zemí může přispět 

k jasnějšímu pochopení jejich úsilí o liberalizaci poměrů v monarchii, stejně tak i 

k legitimnímu nároku na podporu myšlenky velkoněmeckého sjednocení. Obě 

skutečnosti úzce souvisely s každodenním životem karlovarského měšťanstva, tzn. 

                                                 
125

  Například F. Palackého charakterizoval  slovy: „Palacký, jehož patriotické tělo se neobejde bez čamary, 

je neustále oblečen ve fraku, pedantický jako prototyp německého profesora, díky svému smyslu pro svobodu 

neváhal ze zaprášených archivů napsat Dějiny Čech (Böhmens) v českém smyslu.“ (WALTER 1872: 180) 
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se závislostí na cestovním ruchu a prosperitě samotného města. To je také ale i 

limita jejich podpory revoluce, jak ukázalo jejich stanovisko k potlačení 

svatodušních bouří a stejně tak i nereflektování událostí spojených se zrušením 

poddanství a roboty. Otázka interpretace těchto událostí v regionální literatuře však 

víceméně díky generalizaci přispívá k utvrzení akcentu „konfliktního soužití“ To je 

patrné na hodnocení revoluce v  Dějinách Karlovarského kraje, kde autor poukazuje 

na to, že právě „již v roce 1848 vzklíčily v německém pohraničí Čech separatistické 

myšlenky, jež o 70 let později vedly ke snahám o zřízení autonomní provincie 

Deutschböhmen.“ (BERAN 2004:104) Toto generalizované konstatování je v podstatě 

totožné se závěrem M. Sedláka (SEDLÁK 1962:114–115) Bez zohlednění 

sociokulturních dobových souvislostí však tyto závěry jsou pouhým utvrzováním 

zažitých klišé, které neumožňují jiný náhled na danou problematiku, a víceméně se 

pak tento přístup aplikuje na celé sledované období. 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ A JEJICH OHLAS V KARLOVÝCH VARECH 

 
datace reakce na… akce důsledek 

17. března 

1848 
povolení konstituce 

shromáždění měšťanů 

večerní iluminace 

sbírka na chudé 50 zlatých 

formulace prvních liberálních 

požadavků 

(svoboda tisku, požadavek 

ústavy) 

5. dubna 

1848 
 

žádost na zemské gubernium o 

zrušení civilní a vojenské lázeňské 

inspekce 

vyhověno 

záležitosti přeneseny na 

magistrát 

usnadnění agendy cestovních 

pasů, podpora návštěvnosti 

9. dubna 

1848 
 

vytvoření 5 členného občanského 

výboru  

vybudování 2 cest směrem ke 

Kyselce, nouzové práce pro 

chudinu  

20. dubna 

1848 
 

začínají vycházet Wochenblätter für 

Freiheit und Gesetz 
důsledek uvolnění cenzury 

10. dubna 

1848 
 

zřízení Národní gardy 

 
 

22. dubna 

1848 
 založení Konstitučního spolku  

formulace požadavků a 

stanovisek měšťanstva 

duben 

1848 
 zmizely kovové mince 

obavy z ekonomické nestability 

a hospodářské krize 

26. dubna 

1848 
 

adresa ministru Pillersdorfovi 

 

nadšení pro velkoněmeckou 

myšlenku 

červen 

1848 
svatodušní bouře obavy, dopis Windischgrätzovi  

7.září 

1848 

Teplice- kongres 

německých obyvatel 

Čech 

volby delegátů 
podpora velkoněmecké 

myšlenky 

Říjen 

1848 
revoluce ve Vídni 

sbírka pro postižené Vídeňany po 

revoluci v říjnu 1848 

 

 

20. 

listopad 

1848 

Cheb sjezd 

německých spolků 

z Čech 

 
podpora velkoněmecké 

myšlenky 

4. března 

1849 
oktrojovaná ústava 

12. 3. 1848  

smuteční slavnost za tuto ústavu 

ústava = naděje na liberalizaci 

1851 – státní dozor nekvitován 

s povděkem 

   

     Pro samotné edukační využití se zde nabízí možnost konfrontace a následné 

analýzy zjištěných a doložených informací a jejich eventuální intepretace v 

kontextu sledovaného tématu na základě doporučené literatury a pramenů. Nabízí se 

zde tak otázka kritického přístupu a zhodnocení pravdivosti jednotlivých informací 

a jejich konfrontace s relevantními historickými zdroji, přičemž cílem by nemělo 

být pouze zjištění skutečného stavu věci, ale také, podle mého názoru, motivace 

vyvození možných důvodů k okolnostem, které vedly samotné aktéry historické 

události a zároveň i historiky k daným postojům a závěrům.  Otázka kritického 
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přístupu k informacím může být také zároveň impulzem k zamyšlení se nad 

možností manipulace s historickým vědomím společnosti a jejích cílů.  

 

2.4.3 NA SCÉNĚ ČEŠI 

 

     Od druhé poloviny 60. let 19. století díky probíhající industrializaci začalo do 

této převážně německé jazykové oblasti pomalu přicházet ve větší míře i české 

obyvatelstvo z vnitrozemí. Díky průmyslu, těžbě nerostných surovin a rozvíjejícímu 

se lázeňství se zde také mohli usazovat se svými rodinami a vybudovat si zde novou 

existenci. 

      V Karlových Varech to byly především porcelánky v Rybářích, Staré Roli a 

Dalovicích, sklárna Moser, solivárna a plnírna vod u ústí Teplé do Ohře, které 

nabídly nové pracovní příležitosti i této skupině obyvatelstva. Podle L. Studecké lze 

rámcově vymezit také prostor, kde se tato komunita začala ve městě usazovat. Jedná 

se o přilehlé příměstské části nebo lokality po obvodu samotného města. (STUDECKÁ 

2001: s. 21)
126 K této skupině obyvatelstva pak v lázeňské sezóně přibyl postupně 

narůstající počet českých lázeňských hostí a výletníků, z nichž se také mnozí 

zapojili do aktivit místní české menšiny. Vyostřování vzájemných vztahů obecně 

v českých zemích pak od 70. let 19. století vyvolávalo na obou stranách rostoucí 

míru vlastenecké aktivity. Vlastenectví a potřeba národnostního uznání a 

rovnoprávnost Čechů v převážně německém prostředí byla pociťována jak 

v samotném vnitrozemí, tak samozřejmě i mezi českou menšinou v samotném 

regionu. V oblastech s větší koncentrací českého obyvatelstva si česká menšina žila 

svébytným životem (viz např. Nové Sedlo, Svatava, Habartov atd.), docházelo 

k zakládání vlastních spolků a společenství, která tu více, tu méně byla schopna a 

také ochotna nalézt i cestu k německému obyvatelstvu a naopak. Poněkud odlišně se 

ale formovaly vzájemné vztahy v oblastech s majoritou německého obyvatelstva. 

                                                 
126

 První oblast, kde se usazovala příchozí česká menšina, se nacházela nad kostelem Máří Magdalény a 

zahrnovala přibližně ulice Pragerstrasse (dnešní Moravská), Schulgasse (Kolmá), Laurenziberg (Nebozízek), 

Petersberg (Petřín), Helenestrasse (Libušina), Panoramastrasse (Na Vyhlídce). S druhou oblastí ji 

propojovala ulice Bellevuestrasse (Bezručova) a dále pak pokračovala ulicemi Kaiser-Franzstrasse  (náb. J. 

Palacha), Bahnhofstrasse (dr. D. Bechera), Habsburgerstrasse (Moskevská), Waldzeile (Svahová), 

Morgenzeile (Bulharská). 
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Ne vždy nutně musely být krajně vyhrocené, nicméně otázka oboustranného strachu 

a obav z možné „konkurence“ zde mnohdy převážila nad možností eventuálního 

dorozumění. 

    Hlavním reprezentantem českého spolkového života byla v Karlových Varech 

Slovanská beseda.  První pokusy založit český spolek v Karlových Varech byly 

podniknuty již v 70. letech 19. století. Skončily ale nezdarem. Na něj ale počátkem 

80. let navázali především nadšení čeští lázeňští hosté a dali podnět k založení 

Slovanské besedy. 29. 12.1881 pak c. k. pražské místodržitelství schválilo její 

stanovy.
127

 Od samého počátku se musela Beseda potýkat jak s finančními 

problémy, tak především s problémem místa, kde by se mohli členové scházet a 

vyvíjet svoji spolkovou činnost. Hostinští vypovídali spolek z jedné místnosti do 

druhé a vzhledem k nedostatku financí dlouhou dobu nebylo možné zakoupit a 

provozovat vlastní spolkový dům. To se nakonec podařilo v roce 1888, resp. 1894, 

kdy nejprve byl získán dům banky Slávie, který později přešel do vlastnictví 

nejstaršího člena Besedy. Právě na anabázi spojené s hledáním místa působení je 

možné  si uvědomit, jak místní německé obyvatelstvo velmi negativně přijímalo 

činnost tohoto spolku, což ale v kontextu vyostřujících se národnostních problémů 

v monarchii není nepochopitelné.  V místním tisku se hovořilo o „ shromáždění, 

pořádané přivandrovalými Čechy a českými lázeňskými hosty“, o nutnosti 

ostražitosti, nutnosti zachování opravdu německého charakteru města.
128

 Na jiném 

místě je pak poukazováno na to, že není cílem této ostražitosti zabránit pohybu 

českých krajanů, ale je potřeba mít na paměti jejich prosazování se v Karlových 

Varech a je potřeba zachovat mezinárodní ráz města a jeho německý charakter.
129

 

     Na jaře roku 1897 došlo v R-U k pokusu o vyřešení dlouhodobého 

národnostního konfliktu mezi Němci a Čechy
130

. Jazyková nařízení, která se pokusil 

prosadit ministerský předseda hrabě K. Badeni, se snažila o  zrovnoprávnění češtiny 
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a němčiny v tzv. vnitřním úřadování (zrovnoprávnění v tzv. vnějším úřadování bylo 

prosazena již v roce 1882). Závazná znalost obou zemských jazyků u všech 

úředníků měla být požadována od 1. 7. 1901. Toto nařízení se vztahovalo také i na 

čistě německy osídlené oblasti rakouského mocnářství, což ve svém důsledku 

znamenalo pro řadu německých úředníků existenční problémy. Německy mluvící 

obyvatelstvo vnímalo tyto reformy jako krok k počešťování německého jazykového 

území.  Bouřlivé demonstrace německých nacionálů (nejen v Praze, ale především 

v pohraničí) a nápor na vládu přiměl nakonec císaře k odvolání Badeniho. Zpráva o 

jeho demisi rozpoutala protesty v českém táboře. Pražské demonstrace a stanné 

právo pak přispěly k prohloubení již tak problematického soužití obou etnik 

v mnohonárodnostním státě. Navíc pražské demonstrace v prosinci 1897 měly i 

antisemitský ráz, který vycházel z názoru, že židé patří k německým nacionálům.  

Nařízení byla nejprve zmírněna a 14. 10.1899 definitivně zrušena.  

      Pokud budeme vycházet z reakce místního tisku, pak tyto záležitosti v podstatě 

na rozdíl třeba od Chebu proběhly v Karlových Varech v celku v klidném duchu, i 

když samozřejmě i zde byly sledovány a také patřičně komentovány, nicméně 

nedošlo zde k žádným výtržnostem ani protičeským demonstracím.  Demise 

Baadeniho kabinetu pak přiměla místní obyvatelstvo k uspořádání velkolepé oslavy, 

kterou žilo doslova celé město. Baadeniho odstoupení je kvitováno s ulehčením, 

bylo vnímáno jako rozhodnutí v „nejkritičtějším momentu“, v momentu, kdy se 

v monarchii opět začal objevovat „strašák revoluce“ a německý národ byl tak 

zbaven „těžké můry“. Vary prožívaly euforii a nadšení z výsledků. V průběhu krize 

jasně ukázaly svůj charakter, tj. „ukázaly se, že jsou německé i přes pokusy 

vtisknout jim mezinárodní charakter“. Samotná slavnost byla vnímána jako 

„politická manifestace německé jednoty jaká se nezažila od roku 1848 a pro 

všechny, kteří se jí zúčastnili, zůstala nezapomenutelnou.“
131

  I přes nacionalizaci 

každodenního života je patrné, že v daný okamžik zde chyběl bezprostřední místní 

impulz, který by přivedl obě komunity k vyhrocené konfrontaci podobné té, která 

probíhala na jiných místech a především v Praze. Zde zůstala omezena pouze na 
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stránkách místního tisku a s největší pravděpodobností na úrovni příležitostné 

výměny názorů mezi samotnými obyvateli.   

     Nicméně Karlovy Vary nezůstaly ušetřeny výbuchům nacionálních sporů na 

dlouhou dobu. V červenci 1901se rozhodli činovníci Slovanské besedy uspořádat 

reprezentační koncert pro své členy a místní lázeňské hosty. Dr. Engel pro tento 

účel pronajal sál v „Bavorském dvoře“ (Karlovy Vary1914: 95-6)
132

.  V průběhu došlo 

k protičeským demonstracím a útokům na účastníky koncertu. Záležitosti se ale 

chopily noviny, které tuto akci jednoznačně odsoudily a  za hlavní viníky 

označovaly místní české lékaře, především dr. E. Engela. Jak upozorňuje Studecká 

ve všech těchto denících byla kladena zásadní otázka:“ Mohl by se německý 

pěvecký spolek odvážit přednést německé národní písně v Praze, Poděbradech, 

Benešově nebo v Plzni? Jistě ne, krvavě by byl bit a všichni čeští šovinisté by řvali 

„Provokace!“.(STUDECKÁ 2001:) Vzhledem k celkové situaci je bezesporu potřeba 

dát za pravdu tomuto konstatování. Tak, jak byl vnímán český živel zde, v městě 

s německou většinou, stejně tak bylo z nacionálních pozic vnímáno německé 

etnikum v městech s převahou českého obyvatelstva. Je zde také otázka, proč dr. 

Engel
133

 volil pořádání tohoto koncertu v německém hostinci.  Podcenil možnost 

vzájemného střetu nebo to byl záměr? Na tuto otázku nepodávají prameny 

relevantní odpověď, nicméně tyto možné varianty stojí minimálně za zvážení a 

zároveň uvědomění si dopadů vyhrocujícího se nacionalismu na fungování místního 

společenství. Je otázkou, do jaké míry byly obě strany ochotné a v danou chvíli 

schopné vnímat relevantnost obav každé ze zúčastněných stran z  vlastního ohrožení 

druhou stranou.  

     K opětovným nepokojům v pohraničí došlo v souvislosti s ústavní krizí v roce 

1908 spojené s odmítnutím návrhů na změnu zemského zřízení a volebního řádu do 
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zemského sněmu německými poslanci.
134

 Karlovy Vary tentokrát na rozdíl od 

předešlých let nezůstaly ušetřeny a právě Slovanská beseda a další objekty, kde 

bydleli Češi, se staly terčem německých útoků. Národnostní problémy vyhroceného 

ideologického konfliktu, kdy národ byl na obou stranách vrcholnou hodnotou  byly 

mírou veškerého společenského života. Otázka řešení tohoto problému byla čím dál 

tím více v nedohlednu.  Z reakcí jak představitelů města, tak i některých řadových 

obyvatel lze vyvodit dva aspekty, které ovlivňovaly průběh těchto událostí v tomto 

regionu. Na jedné straně zde nalezly odraz události obecné, tzn. otázka eskalace 

vzájemné animozity obou etnik v rámci českých zemí. Velice přesně je to patrné 

v argumentaci v regionálním tisku.  Obava z toho, že „my Němci máme být 

degradováni na národnost druhého stupně“ vedou německé obyvatelstvo k boji za 

to, „ co je nám nejsvatější, za náš domov, který nám chtějí vzít…a k tomu je dobrá 

každá i ta nejostřejší zbraň.“
135

 Na druhé straně se zde projevuje regionální dobový 

moment, který vede místní k tomu, aby „žádný občan Karlových Varů nebude 

solidární s takovými živly, které neberou ohled na lázně a lázeňské hosty.“
136

 Stejně 

tak i vedení města vyzývalo k zachování klidu a pořádku, nabádalo je, aby upustili 

od demonstrací, které „našim lázním jen škodí a nutí úřady k energickým 

opatřením.“ Zároveň ale také ubezpečuje zdejší obyvatelstvo o tom, že se bude ze 

všech sil snažit, aby „čistě německý charakter našeho města zůstal zachován.“
137

  

     Vedle oboustranného vzájemné soupeření a obviňování, lze tak z regionálního 

pohledu opět akcentovat nutnost nalezení kompromisu v souvislosti s lázeňským 

životem a podnikáním, na kterém byla závislá většina místních obyvatel. 

 

2.4.4 NĚMECKÝ PŘEVRAT A PRÁVO NA SEBEURČENÍ
138
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     Konec války přinesl pro obě etnika diametrální odlišnou situaci a odlišné vstupní 

předpoklady dalšího vzájemného soužití. Předně nastala proměna postavení obou 

skupin obyvatelstva ve společném státě. Můžeme konstatovat, že mizí 

„celorakouská“ rovina vzájemného soužití a ve vztahu k němectví pro obě strany se 

rýsují dvě dimenze. Jednak jde o vztah k říšskému Německu a na vnitrostátní úrovni 

nastupuje zcela odlišná rovina vztahů oproti minulým desetiletí.  V Rakousku-

Uhersku mělo německé obyvatelstvo výrazně prioritní postavení na rozdíl od 

českého etnika, naproti tomu v ČSR bylo německému etniku přisouzeno postavení 

menšiny. Pro obě etnika přinesla nová geopolitická situace také potřebu nového 

definování svého sebepojetí. Na jedné straně byl formulován a konstruován koncept 

československého státního národa, na druhé straně vyvstala nutnost řešení problému 

roztříštěnosti osídlení, absence svébytného systému stran a především nutnost 

formulování společného sebepojetí jako celku. (KURAL 1993:15) Otázka vzájemného 

vyrovnání se a koexistence v rámci nových geopolitických konstant vedla podle 

Kurala nikoliv přes snahu rozbíjet nově vznikající stát, ale spíš nastolit a také 

realizovat ochotu jej v průběhu času demokratizovat a zlepšovat. (KURAL 1990: 227) 

Předpokladem ovšem bylo nastolení kompromisu, který by obě strany akceptovaly. 

Nicméně výchozím paradigmatem byla nutnost uznat jako základ budoucí existence 

nově vzniklý stát a také na jeho rovině formovat společné soužití. Události z konce 

roku 1918 a jara 1910 však byly vším jenom ne kompromisním začátkem. 

       28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát. Akt samotného 

prohlášení nového státu však, nebo též realizace českého převratu (KÁRNÍK 2003:41) 

byl však teprve začátek samotného procesu konstituování a prosazení se nového 

státního útvaru, který provázely oboustranné snahy o prosazení vlastní koncepce 

podoby nového uspořádání poválečného Evropy. 

    Když představitelé karlovarské městské rady obdrželi zprávu o jejím vyhlášení, 

vydali následující prohlášení:„ Obyvatelstvu! V Praze byl zřízen československý 
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stát.  Deutschböhmen patří k Deutschösterreich.  Nařízení československé vlády 

jsou pro nás neplatná. Obyvatelstvo se vyzývá, aby i nadále zachovalo klid!“
139

 Tím 

vedle odmítnutí nově vznikajícího státu také  reagovali na proces, kterým se již od 

21. října 1918 se začal formovat  nový stát Německé Rakousko. Jeho tvůrci 

předpokládali, že se součástí tohoto spolkového státu stanou také německé oblasti 

v Čechách. Na přelomu října a listopadu 1918 proto vyhlásili představitelé Němců 

v Čechách a na Moravě 4 německé provincie
140

. Tyto provincie se měly spolu 

s jazykovými ostrovy Brnem, Jihlavou a Olomoucí stát součástí německého 

Rakouska. Po rozhodnutí vídeňského parlamentu z 12. listopadu 1918 hodlalo pak 

celé Německé Rakousko i se svými provinciemi vstoupit do Velkého Německa. 

(KURAL 1993:16) Paralelně s tím také se zároveň postupně formoval správní systém 

(okresní národní rady), který měl nahradit dosud existující a fungující úřady a být 

podřízen liberecké zemské vládě
141

.  

     S pokusy o odtržení části území nově vznikající ČSR zásadně nesouhlasila česká 

politická reprezentace. V případě uskutečnění této myšlenky by totiž byla 

zpochybněna (ne-li přímo znemožněna) existence vznikající samostatné republiky.  

Československá vláda proto reagovala na tyto události rozkazem o obsazení 

pohraničních oblastí na přelomu listopadu a prosince 1918. 

     Tíživá hospodářská situace přispěla k tomu, že obsazení proběhlo nejen na 

Karlovarsku víceméně bez vážnějších incidentů (AUGUSTIN 1993: 136).  Jediným 

masovějším protestem proti obsazování pohraničí československým vojskem 

v Karlových Varech byl protest železničářů na Buštěhradském nádraží, kteří na 

protest proti obsazení města československou armádou zastavili v obou směrech  

provoz nádraží na celých šest hodin. (DOROSCHKIN 1929:) O obsazení města byla 

městská rada informována 12. prosince 1918 depeší z Mariánských Lázní.                

„ Karlovy Vary budou dnes vojensky obsazeny. 

                                                 
139

 Karlsbader Badeblatt 59, 1918, č. 287, ze 30. 10., s.1; též DOROSCHKIN 1929: 367 
140

  29. 10. 1918 byla na schůzi německých poslanců z Čech vyhlášena provincie Deutschböhmen (S a SZ 

Čech) včele se zemským hejtmanem Rudolfem Lodgmanem von Auen ajeho zástupcem J. Seligerem,. 30. 10. 

se ustanovila provincie Sudetenland (S Morava a Slezsko) v čele se zemským hejtmanem R. Freislerem a 

následně pak i provincie Böhmerwaldgau (J Čechy) a Deutschsüdmähren (J Morava). Tím v podstatě proběhl 

onen německý převrat, který ve své podstatě proběhl paralelně s převratem českým národním. 
141

 K fungování a úloze okresní národní rady v Karlových Varech viz AUGUSTIN, M.,  Karlovy Vary na 

přelomu let 1918 – 1919, in: Minulostí Západočeského kraje roč. XXIX, 1994, s. 129 – 161 



 

138 

 

 

zdroj: SOkA K. Vary, fond Soudobá dokumentace 

 

      Zajistit ubytování pro 30 důstojníků a 800 mužů. Zbraně a střelivo Volkswehru 

připravit k předání. V pět hodin odpoledne si přeji setkat se se zástupci dělníků 

okresu v budově okresního úřadu. Prosím o jejich vyrozumění. V zájmu udržení 

klidu zakázat nošení cizích znaků a velkoněmeckých odznaků, totéž doporučit i 

obyvatelstvu. Vyrozumět též město Rybáře. Podplukovník Slezáček.“ 

(DOROSCHKIN 1929: 370, citováno dle AUTUSTIN 1994:140). Stanovisko obyvatelstva 

k obsazení města československým vojskem jednoznačně formuloval starosta 

Pfeifer na shromáždění městské rady, okresní národní rady a zástupců města Rybáře 

13. prosince v Městském divadle. Na tomto shromáždění byl přítomen také 

podplukovník Slezáček.: „ Vzdáváme se pouze z důvodů, abychom uchránili 

majetek, životy a zdraví lidí. Nadále bezpodmínečně trváme na právu na 

sebeurčení a národností svobodě Deutschböhmen, ke kterému se Karlovy Vary 

bezpodmínečně přihlásily.“ (AUGUSTIN 1994: 141) 

      Samotné obsazení proběhlo víceméně bez problémů, jak konstatuje M. Augustin 

„ …nikdo nebojoval, nedemonstroval ani podstatně neprotestoval. Jako kdyby tento 

akt, který z německé strany byl interpretován jako násilný akt porušující právo na 

sebeurčení, byl jen zcela podružného významu.“ (AUGUSTIN 1994: 142 -3) 

      Hodnocení M. Augustina nabízí možnost poukázat na úlohu regionálního 

momentu při interpretaci této události. Víceméně se zde dá poukázat na několik 
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aspektů, které zde sehrály důležitou roli. Předně je zde možné vidět propojení 

regionálního momentu s obecným v tom, že se ve formulacích cílů a postojů 

představitelů karlovarského obyvatelstva poprvé výrazně střetly dvě možné 

koncepce řešení národnostní politiky, resp. jejich začlenění do vznikající nové 

podoby poválečné Evropy. Česká i německá strana měla na toto řešení odlišný 

pohled a zároveň se nacházely v odlišných pozicích, které dávaly výhledově naději 

na úspěch jejich cílů. (viz výše). Regionální moment pak zde sehrál klíčovou roli 

především v omezení možností při eventuálním pokusu o odtržení pohraničních 

oblastí. Na německé straně narazila tato varianta na celkovou poválečnou situaci 

pohraničních okresů, kde místní obyvatelstvo každodenně zápasilo o holé přežití.  

(HECHT 2004: 125) Otázka obnovy chodu lázní a cestovního ruchu v případě 

Karlovarska byla víceméně v danou dobu v nedohledu.
142

 Z hlediska bojeschopnosti 

místního Volkswehru, složeného z navrátilců z fronty, poukazuje M. Augustin na 

jeho neschopnost a zároveň i na neochotu jeho členů se znovu zapojit do 

jakéhokoliv boje po prožitých válečných zkušenostech. (AUGUSTIN 1994:138)  

      Z  hlediska regionálního kontextu zde také zpětně můžeme poukázat na absenci 

bezprostředního „spouštěče“ k silovému řešení dané situace z německé strany. Tato 

skutečnost, která byla ovlivněná jednak výše popsanými okolnostmi, ale také  

absencí jednotící idee německého obyvatelstva v Čechách, sehrála v daný moment, 

podle mého názoru, významnou roli. Všechny tyto aspekty se pak spolupodílely na 

přístupu místního obyvatelstva v momentě, kdy město obsadilo československé 

vojsko a místní obyvatelstvo ústy svých představitelů toto obsazení sice 

s výhradami, ale i přesto akceptuje.
143

  

     Po obsazení pohraničí československým vojskem na konci roku 1918 se situace 

zdánlivě na čas uklidnila. Nejen karlovarské obyvatelstvo se muselo zabývat svou 

tíživou zásobovací situací a jejich každodenní starostí byla snaha za každou cenu 

                                                 
142

  Při srovnání počtu lázeňských hostí je patrný jejich rapidní pokles. V nejúspěšnější lázeňské sezóně 

v roce 1911 navštívilo Karlovy Vary 70. 935 lázeňských hostí. V roce 1918 to bylo necelých 21 000 (údaje 

převzaty  z AUGUSTIN 1994:  139) 
143

 viz prohlášení starosty Pfeifera v Městském divadle 13. 12. 1918. 
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přežít.
144

 Prioritní bylo zajistit svou každodenní existenci. K tomu samozřejmě 

patřila také obava o průběhu nastávající lázeňské sezony. S tímto záměrem také 

v lednu 1919 jednali zástupci města s ministrem veřejných prací F. Staňkem. Tato 

jednání v podstatě nic nevyřešila. 

     Stejně tak zůstal nevyřešen i požadavek práva na sebeurčení německé menšiny. 

Velké naděje pak německé obyvatelstva vkládalo do výsledků mírových jednání, 

která měla podle jejich předpokladů dát za pravdu Němcům z Čech. Celková situace 

se zdramatizovala v momentě, kdy v březnu 1919 přistoupila československá vláda 

k měnové reformě. Odluka od staré rakouské měny a vytváření měny vlastní, tj. 

československé koruny, znamenala ve svém důsledku pro německé obyvatelstvo 

zúžení nadějí na vytvoření vlastního státu, a tím i samostatnou politiku. 4. 3. 1919 

probíhala první slavnostní schůze nově zvoleného Národního shromáždění 

Rakouské republiky, do kterého nemohli němečtí poslanci z Čech a Moravy díky 

logickému zákazu ze strany československé vlády kandidovat. Z popudu německé 

sociální demokracie byla na tento den vyhlášena v celém pohraničí generální 

stávka.  Na řadě míst probíhala protestní shromáždění.    Pokud bychom se spolehli 

pouze na situační zprávu presidia ministerstva vnitra o průběhu událostí 

v Karlových Varech, pak bychom mohli získat informace demonstrací s menšími 

výtržnostmi a několika mrtvými a zraněními.
145

 Při bližším pohledu na průběh 

těchto událostí v konkrétním místě však můžeme získat trochu jiný pohled  nejen na 

samotnou akci, ale také na roli lidského faktoru jako určujícího činitele daných 

událostí. Tím se nám zde díky regionálnímu momentu nabízí možnost alespoň 

rámcově přemýšlet nad důvody eskalace konkrétních událostí a postojů obou stran 

konfliktu.   

 

 

                                                 
144

 Na denním pořádku byly v průběhu prvních měsíců  roku 1919 hladové bouře a demonstrace, které 

avizovaly tuto neutěšenou situaci a naléhavost jejího koncepčního řešení. K tomu viz např. Karlsbader 

Badeblatt č. 27; 2. 2. 1919, s. 5; č. 29, 5. 2. 1919, s. 4-5; DOROSCHKIN 1929: 372 
145

 „Většinou odbyly se projevy tyto (tj. demonstrace 4. 3.) klidně. V některých městech, a sice v Kadani, 

Karlových Varech, Stříbře, Ústí nad Labem a Liberci zvrhly se ve výtržnosti proti československým 

posádkám, které musely v důsledku toho zakročit proti demonstrantům zbraní, takže došlo k zastřelení a 

poranění několika osob.“ (citováno dle AUGUSTIN 1993: s. 142, pozn. č. 16) 
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     V Karlových Varech se sešlo ve 14,00 hodin  mnohatisícové shromáždění na 

Becherově náměstí
146

. To, co shromážděný dav s největší pravděpodobností podle 

M. Augustina rozvášnilo, byla přečtená rezoluce, jejímž obsahem byl v podstatě 

výčet všech zásadních problémů, se kterými se muselo místní obyvatelstvo 

každodenně potýkat. Za jejich hlavního viníka těchto problémů byl jednoznačně 

označen československý stát, který neřešil podle místních obyvatel danou situaci 

dostatečně rychle a účinně.  Podle M. Augustina i přes několikeré nabádání 

organizátorů k zachování klidu a pořádku se pořadatelům, tj. sociálním 

demokratům, celková situace vymkla z rukou a události běžely nadále v podstatě 

samovolně. K prvním střetům s československým vojskem došlo již při průvodu 

z Becherova náměstí směrem k poště před Vojenským lázeňským ústavem.  

Následně mezi hotelem Trautwein a Alžbětinými lázněmi byli davem lynčováni tři 

českoslovenští vojáci vracející se ze služby.
147

 Události následně eskalovaly až před 

hotelem Trautwein, kde sídlila československá posádka.
148

 Výsledkem byli čtyři 

mrtví a osmi vážně zraněných. (AUGUSTIN 1993: 138) Podle zprávy z české strany se 

českoslovenští vojáci pouze bránili a opětovali střelbu z ulice a házení různých 

předmětů na bránící se vojáky. Druhého dne ale události pokračovaly. Vojenská 

hlídka zadržela nedaleko hotelu Trautwein muže, který se měl údajně zúčastnit 

demonstrace předešlého dne. Při zatýkání došlo k potyčce s místními a zároveň 

údajně i někdo na hlídku vystřelil. Ta reagovala střelbou do vzduchu. Mužstvo 

z nedalekých kasáren v hotelu Trautwein vyhodnotilo tyto události jako přepadení 

hlídky a začalo do prostoru před hotelem střílet. Výsledkem byl jeden mrtvý
149

 a 

několik raněných. (AUGUSTIN 1993: 139) Tyto události samozřejmě zvedly vlnu 

protestů a nevole na německé straně. Požadavek na odvolání československého 

                                                 
146

 Dnes Divadelní náměstí. 
147

 Karel Fraus utržil bodnou ránu do hlavy, prvého ramene a pravé ruky, František Fait byl zbit a zraněn do 

plic, František Kačeřovský byl zbit do bezvědomí a následně střelen do hlavy. (AUGUSTIN 1993: 138) 
148

 Dnes kino Čas a přilehlá budova obuvi na třídě TGM nedaleko hlavní pošty. 
149

 Mrtvým byl Alfréd Hahn. 



 

142 

 

vojska adresovala městská rada ministerstvu národní obrany. Stejně tak ale vydala 

vyhlášku o nutnosti zachování klidu a pořádku. 
150

 

     Na kolegium městských poslanců 8. března popsal proběhlé události redaktor 

Volkswille Eugen de Witte. „ Nechtěli jsme násilí, jsme mírumilovní. Ale stejně tak 

jsme nevyhledávali diskuse ani s českým vojskem, ani s českou vládou. O svých 

požadavcích nebudeme jednat s nějakou soldateskou, kterou sem poslali, nebudeme 

jednat ani s Kramářem a jeho ministry. Chtěli jsme pouze promluvit s Wilsonem a 

ostatními představiteli dohodových států.“ (cit dle AUGUSTIN 1993: 139) Ve svém 

vystoupení jednoznačně odmítl odpovědnost německé strany na tragický průběh 

událostí a za hlavního viníka jednoznačně označil v kontextu dobové interpretace 

československé vojsko. Ve stejný den také proběhl pohřeb těch, kteří tragicky 

zahynuli během prvních březnových dní. Pohřeb byl hrazen stejně jako i pomník 

z městského rozpočtu. Samotný akt vyzněl zároveň jako obrovská demonstrace 

zdejšího německého obyvatelstva za právo na sebeurčení. (DOROSCHIKIN 1929: 378- 

9) 

       Při pohledu na průběh událostí je, podle mého názoru, obtížné jednoznačně 

určit hlavního viníka březnových událostí. Pokud vyjdeme z celkové neutěšené 

hospodářské a sociální situace místního obyvatelstva, která se stupňovala již od 

roku 1916, pak lze pochopit potřebu jejího řešení a napětí mezi místím 

obyvatelstvem.  To je, podle mého názoru, jeden z hlavních důvodů, proč vůbec 

k demonstraci došlo i přes zákaz z československé strany. Vláda si byla vědoma 

možného konfliktu, proto také demonstraci svolanou sociálními demokraty 

zakázala. Stejně jako M. Augustin (AUTUSTIN 1993: 135) se ale domnívám, že nebylo 

prvoplánovým cílem vyvolat krvavé střetnutí, které bylo spíš výsledkem eskalace 

nahromaděných problémů a emocí spojených s pocitem křivdy místního 

obyvatelstva vůči československému státu, který tím podle jejich názoru popíral 

právo německého obyvatelstva na sebeurčení
151

. Na napjatou a také nepřehlednou 

                                                 
150

 Karlsbader Tagblatt č. 54, 6. 3. 1918, s. 2. 
151

 Podle Z. Kárníka je otázka absolutizace práva národu na sebeurčení velice problematická a velice snadno 

zneužitelná. V otázce rovnosti těchto práv vidí Z. Kárník dost podstatný rozdíl. V případě českého národního 

práva šlo podle Z. Kárníka o právo národa jako celku a podřídit se mu měly pouze malé (z hlediska 

německého národního celku) a nejednotné menšiny. Bez toho by nebylo české právo na sebeurčení 

uskutečnitelné, a to díky etnickému promísení v českých zemích.  Naproti tomu aplikace práva na sebeurčení 
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situaci reagovaly obě strany v souladu s vyhodnocením aktuálních událostí a 

víceméně také pod vlivem emocí a obav z další eskalace konfliktu. Za 

problematické lze považovat, podle mého soudu, umístnění části československé 

posádky v centru města.
152

 To mohlo a také (nejen dobově bylo) interpretováno jako 

demonstrace státní moci. Proto i zde eskalovaly nahromaděné emoce a nenávist. Na 

druhou strany je potřeba také brát v potaz chování samotných československých 

vojáků, kteří měli v městě zajistit klid a pořádek. Otázka jejich osobního 

přesvědčení a zároveň rozkaz hájení československých zájmů zde samozřejmě, 

podle mého názoru, sehrála také velmi důležitou roli.
153

  Pro obě strany měl konflikt 

z dlouhodobého hlediska trvalou především morální zátěž v podobě argumentů pro 

nacionalistická křídla politického spektra obou stran. Pro sudetoněmeckou politiku 

se 4. březen1919 stane argumentem k odmítání české nadvlády
154

, pro české 

nacionalisty zase je to základ přesvědčení o jediném cíli sudetských Němců – 

odtrhnout se od ČSR.
155

 Tyto závěry v podstatě potvrzují i argumentaci Z. Kárníka 

o nebezpečí absolutizace práva na sebeurčení. (viz pozn. 150) 

     Postavení německé menšiny v Československu zatížily tyto události hned na 

počátku dvacátých let, kdy došlo prosazení koncepce národní jednoty a vypracování 

ústavy bez účasti německé menšiny, která tuto nabídku zprvu odmítla, a jejich 

změnu postoje zase odmítla česká strana. Jak ale poznamenává Kural tento postoj 

české strany nebyl vyvolán pouze německým odmítnutím nabízené spolupráce. 

                                                                                                                                                    
pro české Němce by znamenalo znemožnění sebeurčení celého jednoho národa – Čechů. (KÁRNÍK 2003:39-

40) Naproti tomu F. Brügel poukazuje na jiný možný úhel pohledu. „Žádný národ, který jednou třímal 

v rukou otěže vlády nebo dokonce ovládal jiné, se nesmíří se statusem národa, jemuž vládne někdo jiný či by 

to tak aspoň mohlo působit. Z tehdejšího privilegovaného statusu, třebas svou vyšší životní úrovní, 

nevědomky nebo nechtě profitovali i dělníci a široké lidové masy, kteří ve starém Rakousku neměli přímý 

podíl na politických právech a nikterak nepatřili k „vládnoucímu národu“. Muset se něčeho takového vzdát 

vede k pocitu rozladění a nespokojenosti. Avšak i nenacionalistický Němec, který pro sebe privilegia odmítal 

a zavrhoval je jako amorální, se stěží dokázal nadchnout pro situaci, v níž si musel připadat diskriminován.“ 

(BRÜGEL 2006: 95) 
152

 Po událostech bylo jednáno o přesun posádky do budovy III. obecné školy, dnes ZŠ Dukelských hrdinů na 

náměstí M. Horákové.  
153

 Události 4. a 5. března 1919 neproběhly dramaticky pouze v Karlových Varech. Z celkového počtu 53 

mrtvých bylo například usmrceno 25 obyvatel Kadaně a 16 v Moravském Šternberku. (KURAL 1993:15) 
154

 H. Schubert při hodnocení neúspěchu prosazení německých požadavků v roce 1918 poukazuje mimo jiné 

na pohled proměny postavení samotného města. V Rakousku-Uhersku to byly skvostem monarchie, 

světovými lázněmi, nyní se z nich stalo město v pohraničí, jehož německý charakter se snažil nový stát 

změnit. (SCHUBERT 1980: 118) Zde se dá, podle mého názoru, velice dobře rozpoznat ono mnohovrstevné 

pojímání německé identity a hledání její podoby v nové geopolitické situaci. 
155

 Tato argumentace víceméně přetrvává především u starší generace dodnes. 
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Svoji úlohu zde sehrály obavy z možných komplikací a zároveň nutnost řešit i další 

problémy, především ve východní části republiky. (KURAL 1990: 229) 

Vedle těchto okolností byl postoj české strany ovlivněn postojem německých 

politiků. Jejich společný cíl, tj. velkoněmecké sjednocení z let 1918/1919 však byl 

chápán hlavními směry poněkud s jiným akcentem. Jestliže němečtí nacionálové 

včele Rudolfem Lodgmanem zastávali pozice nacionalistické, pak sociální 

demokraté pod vedením J. Seligera viděli ve sjednocení „socialistické Německo“. 

(KURAL 1990:228)  Nicméně německé menšině byla ústavou z roku 1920 garantována 

demokratická i sociální práva. Problematika oficiální československé řeči, zmrazení 

župního zřízení a tím i regionální samosprávy ale rozhodně přispěla k nejednomu 

střetu nejen v parlamentě, ale i mimo něj v průběhu 20. let. Pozitivním zvratem byl 

pak rok 1926, kdy německé aktivistické strany vstupují do vlády.  Na jedné straně 

naděje na změnu a možné vyrovnání, na straně druhé deformace pragmatičností 

nabídky na účast ve vládě jako prostředku řešení politické krize  1925/1926.  

     Otázka vyrovnání postrádá také konkrétní platformu, za kterou nelze, podle 

mého názoru, považovat deklarované heslo „rovný s rovným“. Všeobecně ovšem je 

tento akt možné vnímat jako příslib uklidnění společné koexistence. 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ A JEJICH OHLAS V KARLOVÝCH VARECH 

 

datace reakce na… akce důsledek 

21. října 

1918 

začátek formování 

Deutschösterrecih 

29. října schůze 

německých 

poslanců z Čech 

ve Vídni 

rozhodnutí vytvoření provincie 

Deutschböhmen (v následujícíh dnech pak 

dalších 3 provincií – Sudetenland,  

Deutschsüdmährem a Böhmerwaldgau),  

ustavení zemské vlády se sídlem v Liberci, 

zemským hejtmanem Rudolf Lodgman von 

Auen 

11. 

listopadu 

1918 

Německo podepsalo 

příměří 
demonstrace Deutschböhmen se hlásí k Německu 

přelom 

listopadu a 

prosince 

1918 

obsazování 

pohraničních oblastí 

československým 

vojskem 

protesty 
stávka zaměstnanců na Buštěhradském nádraží 

 

12. 

prosince 

1918 

obsazení Karlových 

Varů československým 

vojskem 

 

13. 12. 1919 

shromáždění v městském divadle za 

přítomnosti plk. Slezáčka 

Starosta Pfeifer pronesl negativní stanovisko 

obyvatelstva 

leden – 

březen  

1919 

kritická zásobovací 

situace 

protesty, 

demonstrace 

jednání na 

ministerstvu 

práce 

neúspěch 

březen  

1919 
kolkování bankovek 

svolání 

protestních 

shromáždění 

příprava na 4. března 1919 

4. března 

1919 

slavnostní shromáždění 

nově zvoleného 

Národního shromáždění 

Deutschösterrech 

demonstrace 4 mrtví, zranění 

5.března 

1919 
 demonstrace 1mrtvý, zranění 

8.března 

1919 
  

pohřeb mrtvých 

pohřeb – akt demonstrace místního 

obyvatelstva za právo na sebeurčení 

květen 

1919 
obecní volby  

Vyhrála DNP (starostou H. Jakob), druzí 

němečtí sociální demokraté (1. místostarostou 

E.de Witte, 2. místostarostou F. Meisner  - 

DNP) 

složení zastupitelstva: 4  SDP, 3 DNP,  

                                    1 DNSAP, 1 DWP 

10. září 

1919 

podpis mírové smlouvy 

v Saint-Germain 
--- 

24. 9. 1919 rozpuštění vlády Deutschböhmen, 

zrušení úřadů pro otázku Němců v Čechách, 

amnestie – možnost zapojení se do politického 

života 
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2.4.5 MNICHOV
156

 

 

     Zásadním zlomem ve vývoji česko-německého soužití mezi světovými válkami 

byla světová hospodářská krize. Existenciální důsledky krize a přitažlivost vývoje 

v Hitlerově Německu ovlivnily postupně většinu sudetoněmeckého obyvatelstva 

v jejich postojích vůči československému státu. V ČSR byly různé národnosti 

zasaženy nestejně a jak uvádí V. Kural čím vyšší byl v jednotlivých okrese podíl 

německého obyvatelstva, tím vyšší byl i stupeň nezaměstnanosti.(KURAL 1993:104) 

Příčina byla především v tom, že struktura sudetoněmeckého průmyslu 

nevyhovovala dané době, nebyla od do rakousko-uherské monarchie přebudovaná, a 

proto mohla obstát v době krize obtížněji než český průmysl. Nedostatek pozornosti 

ze strany státu ke specifické situaci ekonomiky v pohraničí ponechal vývoj dojít do 

situace, která eskalovala právě v době hospodářské krize. Vedle nevyhovující 

struktury průmyslu vidí D. Brandes také problém v liknavost vlády při vypracování 

speciálních programů pro zvlášť postižené oblasti. (BRANDES 2012:284) Na druhé 

straně ani představitelé sudetoněmeckého průmyslu neprojevili snahu v době 

prosperity daný stav zásadním způsobem přeměnit. (KURAL 1993 :104) 

      Jak dokládají následující údaje, krize zasáhla dost výrazným způsobem také 

samotné Karlovarsko. „Obzvláště nepříznivě se projevuje špatná návštěva našich 

lázní. Celkový počet návštěvníků se proti loňsku (1932) snížil o 11 874 tj. o 15 

procent oproti roku 1929 o 59 718, tj. 47 procent, přičemž se zmenšil i počet 

strávených dní. To samozřejmě působí na kupní sílu lidí zde zaměstnaných, 

obzvláště v zimě. Došlo to tak daleko, že výdělek nestačí ani na krytí daní 

amortizaci hypoték ze staré investice, natož na nové. Novým dlužníkům hrozí 

nebezpečí exekuční dražby…Rigorózní vymáhání daní a úvěrů by zničilo úplně 

většinu lázeňských podniků…Vláda by měla působit na úvěrní ústavy, aby počkaly 

s vymáháním plateb, neboť po skončení krize dostanou zaplaceno.“ (FALTYS 1976: 
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 Obecně při zpracování této kapitoly vycházím z následujících studií: BRANDES, D., Sudetští Němci 

v krizovém roce 1938, Praha: Argo 2012; BRÜGEL, J. W., Češi a Němci 1918 – 1938, Praha: Academia 
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86) „Úbytek lázeňských hostí proti roku 1928 činí plných 40 procent. Tento 

ekonomický sestup byl…daleko větší proto, že došlo k úbytku „luxusní“ třídy a 

zámožnějšího středního stavu a přibyl počet členů nemocenských pokladen a 

léčebných ústavů. Také zostřující se devizová opatření mezi státy odradila mnoho  

hraničních a tuzemských návštěvníků. …Finanční hospodaření
157

 lázeňského města 

Karlovy Vary je na pokraji katastrofálního úpadku.“ (FALTYS 1976: 86-7) 

     Průběh krize a jejího řešení spolu s nástupem Adolfa Hitlera v lednu 1933 

k moci změnily orientaci sudetoněmecké politiky
158

. Do jejího čela se postavila 

nově vytvořená Sudetoněmecká strana v čele s Konrádem Henleinem
159

. Od jara 

1937 začíná sílit protičeskoslovenská kampaň ze strany nacistického Německa, kde 

hlavní „kartou“ stále se zvyšujících útoků bylo údajné utlačování Němců v Čechách 

ze strany československého státu.  Naději na vyřešení problémů dal sudetským 

Němcům anšlus Rakousku 13. března 1938. Způsob, jakým byl proveden bez 

odporu, zvyšoval přesvědčení, že stejně tak to může proběhnout i v jejich případě. 

Bezprostředním důsledkem anšlusu Rakouska bylo zhroucení německé 

demokratické fronty.
160

 Na konci března 1938 tak SdP reprezentovala 80% 

veškerého německého obyvatelstva v ČSR.  

     22. března 1938 došlo ke schůzce A. Hitlera s K. Henleinem a K. H. Frankem. 

Hitler Henleina pověřil důležitým úkolem. Do okamžiku, kdy bude Československo 

následovat osud Rakouska, bylo potřeba, aby SdP realizovala novou taktiku. Její 

aktivity neměly cíleně směřovat k rozhodnému kroku, ale naopak cílem bylo klást 

nepřijatelné požadavky na československou vládu, tím stupňovat napětí ve 

společnosti a v konečném důsledku pak poskytnout dostatek důkazů o tom, jak jsou 
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 V roce 1933 činil schodek lázeňských příjmů 6 000 000,- Kč oproti roku 1928; 1934 nezaplacené dluhy 

33.209 000,-Kč, investiční dluhy 22.108 000,-Kč (FALTYS 1978: 85) 
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 K pojmu sudetoněmecký viz např. HAHNOVÁ, E. Sudetoněmecký problém:obtížné loučení s minulostí, 

Praha: Prago Media 1996; táž Sudetoněmekcá vzpomínání a zapomínání, Praha: Votobia 2002. 
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 O K. Henleinovi a jeho kariéře viz např. GEBEL, R.,„Heim ins Reich!“ Konrad Henlein und der 

Reichsgau Sudetenland 1938 – 1945, Münechen: Oldenbourg 1999; HRUŠKA, E., K. Henlein: život a smrt, 

Praha :BMSS-Start 2010 
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 23. 3. 1938 vystoupil z vládní koalice Svaz německých zemědělců a německá strana živnostenská, 24. 3. 

1938 strana německých křesťanských sociálů. Všechny tři přestoupily do Sudetoněmecké strany. Na pozici 

aktivismu zůstala pouse německá sociálně demokratická strana, která ale vedle henleinovské agitace byla 

také vnitřně destabilizována vnitrostranickými rozpory mezi starým vedením vedeným L. Czechem a mladou 

generací reprezentovanou W. Jakschem. Výsledkem tohoto rozkolu byla na konci března 1938 rezignace L. 

Czecha na ministerský post, čímž i německá sociální demokracie odešla z vlády. 
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poměry v Československu pro Němce nepřijatelné a neúnosné.   K. Henlein se 

zhostil svého úkolu velice rychle. Pokusem o řešení bylo svolání sjezdu SdP 

v dubnu 1938 do Karlových Varů.  Zde byl vyhlášen program SdP známý jako 8 

karlovarských požadavků. Program jako celek byl prezentován jako minimum 

požadavků sudetských Němců, které měla SdP v plánu blízké budoucnosti 

překročit. Požadavek na rovnoprávnost a zákonnou ochranu německé menšiny byla 

ochotna československá vláda akceptovat. 

 

KURHAUS – místo konání sjezdu; zdroj: SCHERZER 1940: 65 

 

Ovšem požadavek na plnou národní samosprávu území znamenal ve svém důsledku 

narušení územní integrity československého státu, a byl tak pro Hodžovu vládu 

nepřijatelný. Stejně tak požadavek na plnou svobodu přiznání se k německému 

národu a německému světovému názoru ohrožoval samotnou podstatu 

demokratického systému první republiky. Pražská vláda tyto minimální požadavky 

SdP odmítla.   

     Demonstrací síly a odhodlání se v celém pohraničí staly oslavy 1. máje 1938. 

Podle ústředí SdP se měl první máj stát „manifestací veškerého německo- 

národoveckého Sudetoněmectva.“ (BRANDES 2012: 125).  Jak uvádí některé zprávy, 

povinnost vyzdobit své domy a byty vlajkami a symboly SdP, povinná účast pod 

trestem hospodářského a osobního postihu způsobila, že se manifestací SdP 
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účastnili téměř všichni obyvatelé
161

. (BRANDES 2012: 128). Nicméně přeci jenom se 

našla síla, které se odhodlala tomuto vzdorovat. S. Morell popsal její odhodlání 

v Karlových Varech následujícími slovy. „Ale v Karlových Varech – kde zámožní 

žrouti za drahé peníze dopřávají odpočinku svému žaludku nebo svým játrům na 

čtrnáct dní nebo na tři neděle v roce – jsem viděl docela jiný průvod. Měli volné 

hnědé kazajky a nízké hnědé čepice. Tu a tam vztyčili zaťaté pěsti a křičeli: 

Freiheit! Byli to sudetoněmečtí socialisté. Bylo jich tam asi na dva tisíce. 

Demonstrovali proto, aby dokázali, že je i mezi sudetskými Němci, s níž je 

nakládáno stokrát hůře než s ostatními Sudeťany…Jaksch si sám razil cestu 

zástupem a pomohli pak vystoupit na pivovarský valník. „ Jsme poslední mohykáni 

německého socialismu“, poznamenal Jaksch a myslel to doopravdy
162

.“ (MORELL 

1995: 23- 4).   

     Zde bychom mohli akcentovat právě regionální moment historické události a to 

hned ve dvou rovinách. Předně se světoznámé lázně staly místem snahy o rozbití 

Československa. Právě tady, v místě tolerance a loajality, byl vyhlášen program, 

který v podstatě tuto toleranci a loajalitu popíral.  Stejně tak ale na druhou stranu se 

K. Vary staly jedním z míst, kde i přes předem jasnou porážku našla skupina lidí 

odvahu tomuto zlu vzdorovat.  Obě dvě roviny regionálního momentu mají v sobě 

zakomponovaný především etický rozměr a otázku odpovědnosti člověka za své 

jednání. 

     V následujících měsících se události ubíraly právě v linii deklarované 

v karlovarském programu.  Ukazatelem stavu se staly obecní volby v květnu 1938. 

Pro SdP se vyslovilo 90% německých voličů.  Pokud bychom se chtěli ptát po 

důvodech tak obrovského růstu počtu voličů a členů SdP, pak je, podle mého 
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 D. Brandes uvádí následující čísla účastníků těchto demonstrací. 40 000 v Karlových Varech, 30 000 ve 
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německé menšiny stále více zhoršovalo. Byli mezi prvními zatčenými po záboru pohraničí na podzim 1938, 
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mnozí z nich se také aktivně zapojili ať už do domácího nebo zahraničního odboje, mnozí z nich byli vězněni 

a mnozí také popraveni. K tomu viz např. WAGNEROVÁ, A., …a zapomenuti vejdeme do dějin. Němci 

proti Hitlerovi: životní příběhy německých odpůrců nacismu v ČSR, Praha: NLN 2010. 
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názoru, pravdivý názor britské novinářky Sheily Grant Duff, která vedle „krve a 

přesvědčení“, stejně jako „chyb Čechů“ akcentuje především obyčejný lidský 

strach, protože „žít jako nenacista na sudetském území bylo čiré hrdinství.“ (citováno 

dle BRANDES 2012: 79) 

     Neúspěšná jednání mezi československou vládou a sudetoněmeckými politiky 

vyvrcholila v září 1938, kdy SdP odmítla vládní návrhy na autonomii
163

.  Místo 

jednání přešli na popud Hitlera k taktice vyvolávání nepokojů, pouličních šarvátek a 

incidentů.  Ve dnech 12. a 13. 9. 1938 došlo k henleinovskému pokusu o puč. 

Signálem pro něj byla Hitlerova závěrečná řeč na norimberském sjezdu NSDAP. 

Bezprostředně po něm dochází v pohraničí k prvním demonstracím, průvodům a 

násilnostem.
164

  

     „Ulice světoznámého lázeňského města podobala se všemu jinému jen ne místu, 

kde nemocní mohou nalézti osvěžení a uzdravení.“ (BRANDES 2012: 246) 

V samotných Karlových Varech proběhla mohutná demonstrace za připojení 

k Německu. Její atmosféru zachytil ve svém svědectví S. Morell. „ Zdálo se, že 

Karlovy Vary jsou opuštěny. Lidé byli příliš zaměstnáni doma i v kavárnách 

úvahami, co Hitlerova řeč znamená, a neměli ještě kdy na veřejný projev…Tu jsem 

zaslechl nejasný zvuk, zvuk hromadného zpěvu mnoha lidí. Zástup pochodoval 

 k policejní budově.  Lidé vybíhali z kaváren, v běhu si oblékali svrchníky, 

připojovali se k průvodu, muži i ženy. Šli vojenským krokem v šestistupech.  Na 

rozhlehlém prostranství, obklopeném prodejními stánky, jsem spatřil záplavu lidí 

zanikající ve tmě. Vlály tam prapory se zakázaným hákovým křížem. Zástupy se 

vlnily a nadšeně křičely. Zaslechl jsem úryvky: „Mějte trpělivost…Brzy budeme 

svobodni.“ (MORELL 1995: 84-5) Podle Faltyse bylo během puče v okolí Karlových 

Varů přeřezáno telefonní vedení, rozbíjena okna a výklady českých obchodů, 

zamalovány české firmy a malovány hákové kříže. (FALTYS 1976: 146) 

Československá vláda vyhlásila na Karlovarsku odpoledne 13. 9. 1938 stanné 

právo. Následoval zákaz SdP, dále zákaz shromažďování, do pohraničí nastoupila 
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 Události v Habartově, Krajkové a Bublavě s 21mrtvými a téměř 80 zraněnými jsou výsledkem pokusu 

henleinovců o puč.  (MORELL 1997:175)  
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armáda a jednotky Stráže obrany státu. Před zatčením utekli do říše čelní 

představitelé SdP včetně K. Henleina, což způsobilo znejistění a bezradnost u 

německého obyvatelstva v pohraničí. Potřeba gradace nepokojů v pohraničí vedla 

A. Hitlera k souhlasu s vytvořením jednotek Freikorps, jehož cílem byla „ochrana 

sudetských Němců a stálé vyvolávání dalších a dalších nepokojů a srážek.“ 

(BRANDES 2012: 263)  

     V  důsledku událostí, spojených s pokusem henleinovců o puč, přichází i 

poslední fáze nátlaku spojenců na odstoupení pohraničních území Německu, která 

v konečném důsledku vyvrcholí přijetím mnichovské dohody. Významnou úlohu 

v uskutečnění německých plánů sehrála bezpochyby i politika appeasementu Velké 

Británie a Francie, které svým stupňujícím se tlakem na československou vládu 

přispěly k jejich uskutečnění v noci z 29. na 30. září 1938.  

          To ostatně potvrzují i reakce karlovarských obyvatel. Bezprostředním 

důsledkem přijetí mnichovské dohody byla ztráta československého pohraničního 

území. Jeden z bodů mnichovské dohody určoval postup obsazování pohraničních 

oblastí Československa do čtyř časových období. Karlovarsko bylo zařazeno do 

třetí etapy, která proběhla ve dnech 3. – 5. října 1938. Většině německého 

obyvatelstva se tak splnil (alespoň dočasně) sen o připojení k Třetí říši. A. Hitler 

podnikl na podzim 1938 několik cest na nově získané území.  Stojí jistě za zmínku, 

že většinu cest zakončil opětovným návratem do staré říše, nepřenocoval na 

obsazeném území. I to je možné chápat jako určitý symbol doby, který ale 

v atmosféře všeobecného nadšení a radosti jeho účastníci jen velmi těžko vnímali 

jako určitý znepokojující signál. Otázka jejich očekávání a skutečných Hitlerových 

záměrů nebyla na pořadu dne. První dvě cesty do pohraničí podnikl na území 

dnešního Karlovarského kraje. 3. 10. 1938 Selb – Aš – Františkovy Lázně - Cheb a 

4. 10. 1938 Kraslice-Sokolov – Loket – Karlovy Vary. 

     Za symbolické lze považovat sled událostí 4. října 1938. Poslední 

československý voják opustil Karlovy Vary 4. října 1938 v 6 hodin ráno (AUGUSTIN 

1995: 4) Jako reakce na tuto událost začaly po celém městě zvonit zvony na oslavu 

osvobození. A již několik málo hodin, přesně ve dvě hodiny odpoledne, navštívil 

vůdce se svými spolupracovníky Karlovy Vary. „ 4. 10. přesně ve 2 hodiny 
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odpoledne, pomalu přijížděl v otevřeném voze svátečně vyzdobenými ulicemi, 

nadšeně zdraven okolo stojícími davy, k městskému divadlu, z jehož balkonu 

promluvil k nám karlovarským občanům.“ (KARELL 1939: úvod) Ve svém projevu A. 

Hitler připomněl karlovarským obyvatelům jejich trpký dvacetiletý osud, který 

ostatně měli společný. Vedle tohoto společného trpkého osudu ho s nimi spojuje 

věrnost velkoněmecké myšlence. „Nyní jsme všichni společně v jedné říši, kterou 

jsem již tenkrát viděl a věřil v ní. Tato říše je skutečnosti a nikdy nepřestane být.“ 

(KARELL 1939: úvod) 

    Jedním z cílů mnichovské dohody byla snaha eliminovat rozpory mezi státními 

hranicemi a národnostní strukturou v ČSR. I přes proklamaci řešení národnostního 

problému v Československu, a potažmo s jeho vyřešením i odvrácení akutního 

nebezpečí rozpoutání války v Evropě, řešení problému nepřinesla. Část Němců 

zůstala ve vnitrozemí, část Čechů v zabraném pohraničí. Těsně po záboru se česká 

menšina spolu s německými antifašisty a Židy stala cílem rozsáhlého zatýkání a 

perzekuce.  Češi, kteří zůstali na zabraném území a neoptovali, se automaticky stali 

říšskoněmeckými občany druhého řádu, na něž bylo nahlíženo jako na 

nespolehlivou pracovní sílu.  Došlo k uzavření českých škol, zákazu politických 

stran, spolků, vydávání tiskovin. Postupně se tak dostali do politické i kulturní 

izolace.  

      Mnichovské události zasáhly do života celé řady českých rodin, které musely 

opustit svá bydliště a hledat možnost existence ve vnitrozemí
165

. „Bydleli  jsem 

v Sedleci u Karlových Varů ve strážním domku, neboť otec dělal traťového 

pochůzkáře u ČSD. Asi v polovině září 1938 jsme museli uprchnout před Němci a 

odstěhovat se do jižních Čech. Pamatuji si, že jsem si vzal s sebou pouze tříkolku. 

Matka nesla v náručí mého dvouměsíčního bratra. Otec jako zaměstnanec ČSD 

musel v Sedlci zůstat. Přijel za námi až později. Veškeré zařízení ve strážním 
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smyslu zkreslení dané události právě díky upřednostnění individuálního přístupu.  Přínos vidím také v tom, 

že otázka individuálního prožitku nabourává generalizující obecné líčení událostí. 
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domku zůstalo, nemohli jsme si odvézt vůbec nic. Rodiče začínali v Českých 

Budějovicích opět znovu. Nedostali také žádné odškodnění.“ (ZELENÝ 2002: 70)  

     Podle V. Zimmermanna lze od druhé poloviny září 1938 v pohraničí hovořit o 

faktickém stavu občanské války, který z lidského hlediska samozřejmě přinášel 

pocit strachu, obav o budoucnost, nejistoty. Důvody, které podle něj později vedly 

až k frenetickému přijetí Mnichova, byly mimo jiné bezprostředně právě touha 

obyvatelstva po míru a klidu. Daleko důležitější ale podle Zimmermann byly 

dlouhodobé faktory. Eventuální připojení k říši dávala obyvatelstvu naději na 

zlepšení hospodářské situace a zároveň i tím zlepšení jejich sociálního postavení. 

(ZIMMERMANN 2001: 56) Umocněný nacionální velkoněmecký postoj pak vedl 

k naději na zrovnoprávnění s občany velkoněmeckého státu. Mnichov pak tyto  

pocity  sudetoněmecké jednoty s velkoněmectvím utvrdil ve třech aspektech. Jednak 

zapůsobilo rozhodné vystoupení německé armády v době obsazování pohraničí, 

potravinová pomoc a návštěva A. Hitlera v pohraničí v prvních říjnových dnech. 

(ZIMMEREMANN 2001:57) Počáteční euforie z osvobození velice rychle přineslo také 

vystřízlivění. Lokální zájmy Němců z českých zemí, které posloužily jako argument 

pro Hitlerovu expanzi směrem na východ, ve své podstatě nikdy splněné nebyly.  

     Z hlediska regionálního historického momentu lze opět v době Mnichova spatřit 

v podstatě proměnu image města jako místa klidu, míru a politické tolerance            

v centrum klíčových událostí spojených s nacionálním socialismem, vyhlášení 

karlovarského programu jako cesty k dosažení odtržení pohraničí a připojení se 

k Německu, ale stejně tak i místo, kde se našlo odhodlání bránit demokracii.  Jejich 

další osud byl víceméně stejný jako celé řady dalších nepřátel nacionálního 

socialismu (v pohraničí do této skupiny byli počítáni také Češi a Židé) a jen někteří 

také přežili období druhé světové války.
166

 

 

2.4.6 ODSUN – TRANSFER
167

 

                                                 
166

 Wagnerová, A.  
167

 Problematika poslední etapy soužití Čechů a Němců ve společném státě je jak v české, tak i německé 

historiografii stále předmětem zájmů a mnohých diskusí.  Z  české strany je souhrnně o literatuře k této 

problematice pojednáno například  in: KUČERA, J., Česká historiografie a odsun Němců. Pokus o bilanci 

čtyř let, in: Soudobé dějiny, 199, č. 2- 3, s. 365 – 373; STANĚK, T., Odsun Němců z Československa, Praha: 
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    O podobě a formách transferu
168

 německého obyvatelstva z Československa se 

diskutovalo již v době války
169

. Konkrétní podoba pak vykrystalizovala těsně po 

osvobození. I když hlavní podnět a podoba plánu na transfer německého 

obyvatelstva vyšla ze strany československého exilu, svou významnou  roli při jeho 

koncipování sehrálo také stanovisko velmocí, které usilovaly o to, aby ve střední 

Evropě byly nastoleny dlouhodobě stabilnější poměry, než jak tomu bylo po Velké 

válce. (ARBURG – STANĚK 2010: 209) Otázka etnicky smíšených teritorií byla vnímána 

jako jeden z hlavních důvodů celkové destabilizace tohoto prostoru a také příčina 

většiny konfliktů.  Pod vlivem válečných událostí a požadavků jak domácího, tak i 

zahraničního odboje, vyústila koncepce transferu do tzv. desetibodového plánu, 

který předložil prezident E. Beneš spojencům, jejichž stanovisko bylo pro 

československou vládu velmi důležité
170

 Západní mocnosti ve věci souhlasu stran 

tohoto konceptu  akcentovaly v době války nutnost dohody všech tří velmocí a 

odkládaly rozhodnutí na pozdější. Otázku odložení jednostranného rozhodnutí 

akceptoval i Sovětský svaz, i když svůj souhlas s transferem potvrdil jak při 

jednáních v roce 1943, tak i v roce 1945 v Moskvě. Rámcová pravidla pro postup 

vůči německému a maďarskému obyvatelstvu byla zakomponována do košického 

                                                                                                                                                    
Academia 1991. Z německé strany pak viz například HAHNOVÁ, E., Sudetoněmecký problém. Obtížné 

loučení s minulostí, Ústí nad Labem: Albis international 1999. Obecně z české strany je problematizována 

otázka kolektivní viny, otázka excesů, vyhánění německého obyvatelstva a především společenská situace 

bezprostředně po ukončení války. Stejně jako česká historiografie i část německé poukazuje na 

kontextuálnost událostí spojených s odsunem, tj. otázka Mnichova a období Protektorátu (BRANDES 2002, 

GLOTZ 2006). Jedním ze stěžejních argumentů této strany je otázka osobních svědectví, která většinou 

interpretují tuto událost z pochopitelných důvodů víceméně negativně. K tomu např. WAGNEROVÁ, A., 

Odsunuté vzpomínky: z vyprávění mých sudetoněmeckých generačních vrstevníků, Praha: Prostor 1993; táž 

Neodsunuté vzpomínky: česká zkušenost pohraničí, Praha: Prostor 2000; táž…a zapomenutí vejdeme do 

dějin. Němci proti Hitlerovi : životní příběhy německých odpůrců nacismu v Československu, Praha: NLN 

2010 
168

 Termínem odsun rozumím etapu násilného, neregulovaného vyhánění německého obyvatelstva. 

Transferem pak zde rozumím „přesun“ německého obyvatelstva za účelem řešení menšinového problému, 

který byl mezinárodně dozorován a odsouhlasen. K tomu např. HAHNOVÁ 1999, HOUŽVIČKA 2005 
169

 K tomu viz např. ČERNÝ, B. – KŘEN, J. – KURAL, V. – OTÁHAL, M. (eds.), Češi, Němci, odsun, 

sborník. Diskuse nezávislých historiků, Praha: Academia 1990; BRANDES, D., Cesta k vyhnání 1938 – 

1945. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska, Praha: Prostor 2002; BRÜGEL, 

J. W., Češi a Němci 1939 – 1946, Praha: Academia 2008; GLOTZ, P, Vyhnání. České země jako poučný 

příklad, Praha-Litomyšl: Paseka 2006; HAHNOVÁ, E., Sudetoněmecký problém. Obtížné loučení s 

minulostí, Ústí nad Labem: Albis international 1999; KUKLÍK, J., Mýty a realita tzv. Benešových dekretů. 

Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945, Praha: Linde 2002; 
170

 K tomu více viz BENEŠ, Z. (et all), Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území 

v letech 1848 – 1848, Praha: Gallery 2002, s. 189 
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vládního programu
171

.  Nejednalo se o přesný plán na řešení otázky německého a 

maďarského obyvatelstva v osvobozené republice. Spíše zde byly formulovány 

obecné principy a zásady, které ale mohly být v souvislosti s dobovými okolnostmi 

i různě interpretovány a aplikovány. Podstatnou roli zde sehrála doba čekání na 

rozhodnutí velmocí.
172

 Tato skutečnost pak ovlivnila i formulování nařízení a 

provádění samotného transferu německého obyvatelstva bezprostředně po 

osvobození ČSR. (ARBURG – STANĚK 2010: 210) 

     Konec války znamenal svobodu a mírový život. Šest let války však poznamenalo 

jednání a chování obyvatelstva. Hněv, zloba, napětí, národnostní averze, ale i touha 

po moci a majetku v době všeobecného chaosu poválečných týdnů – to vše bylo 

možné zaznamenat v chování obyvatelstva. Češi vnímali Němce jako ty, kdo rozbili 

republiku a přispěli svým jednáním k rozpoutání války. Zprávy přeživších 

z koncentračních táborů a navrátilců z totálního nasazení v Říši celé napětí ještě 

umocňovaly. Negativní postoj vůči Němcům tak provázela vlna fyzického násilí, 

krádeží, ponižování a někdy i fyzické likvidace. Ne vždy však byly tyto aktivity 

motivovány touhou pomstít se za vlastní příkoří způsobené konkrétní osobou buď 

před nebo v době války. Celková atmosféra ve společnosti však spíše nahrávala 

těm, kdo viděli příležitost získat moc a majetek.  

      Karlovarsko představovalo na konci války a bezprostředně po ní prostor, kterým 

migrovalo obrovské množství lidí, a to  především díky posunům jednotlivých 

frontových linií.  Tato skutečnost samozřejmě s sebou nesla i celou řadu problémů, 

z nichž asi nejpalčivější byla otázka bezpečnosti a zásobování. Mezi ty 

nejožehavější můžeme počítat otázku bezpečnosti a zásobování.  Otázka klidu a 

bezpečnosti se jevila podstatnou i místnímu tisku. Hned v prvním čísle 

Karlovarských národních novin autor apeluje na disciplínu a potřebu klidu.„ 

Žádáme místní obyvatelstvo bez rozdílu národnosti, aby v této době zachovalo klid. 

Pořádek může být zjednán jen tehdy, bude-li každý řádně plnit svou povinnost tím, 

                                                 
171

 K tomu např. GROSPIČ, J., Košický vládní program – program budování lidově demokratického 

Československa, Praha: SPN 1977; KUKLÍK, J., Vývoj česko-slovenského práva 1945 – 1989, Praha: Linde 

2009 
172

 Konečné rozhodnutí padlo až na postupimské konferenci, což byla relativně dlouhá doba na „vlastní“ 

řešení vzniklé situace.  
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že nastoupí opět do své práce. V krátké době bude místní obyvatelstvo opět řádně 

zásobováno všemi potravinami. Nejdřív budou poděleny děti a matky, pak pracující 

a ostatní.“
173

 

     Vzhledem k národní a politické nespolehlivosti německé policie a četnictva se o 

pořádek začaly starat jednotky tzv. národní stráže
174

 Dočasnou pomocí těmto 

dobrovolnickým jednotkám byly revoluční gardy, které na Karlovarsko přicházely 

z Plzeňska a okolí Prahy a působily zde až do června 1945. Jejich působení bylo 

dosti problematické, především stran jejich chování vůči místnímu obyvatelstvu. 

(ŘEHÁČEK 2012: 71) Nutnost jednotného velení vedla k tomu, že se postupně 

obnovovaly předválečné bezpečnostní instituce. V Karlových Varech bylo 

obnoveno policejní komisařství již 13. 5. 1945 v čele s Cyrilem Kačenou. 

      Stejně problematickou byla obnova zhroucené civilní správy Karlovarska. Pro 

realizaci tzv- ARLZ- Massnahmen
175

, k jejichž realizaci vydal pokyn K. H. Frank 

již 22. 2. 1945, nebylo možné víceméně počítat s podporou jednotlivých složek 

státní správy, která se v podstatě omezila pouze na ničení úředních spisů a agendy. 

Dalším velkým problémem byly březnové a dubnové nálety na Karlovarsku, z nichž 

nálet z 19. dubna 1945 na Karlovy Vary přinesl destrukci obou vlakových nádraží 

celého okolí, tzn. především dnešních čtvrtí Rybáře a Tuhnice. To přineslo 

ochromení dopravní obslužnosti, kterou ještě více ztížilo i poničení všech mostů 

vedoucích přes Ohři.
176

  

     Civilní správu přebíraly v době osvobození Revolučními národními výbory, 

které se většinou skládaly z místních starousedlíků a totálně nasazených Čechů. 

V Karlových Varech byl založen ještě v době války a jeho potvrzení pak proběhlo 

13. 5. 1945 na společném shromáždění českého karlovarského obyvatelstva.
177

 

Činnost RNV pak nahradila nejen v Karlových Varech od 15. 6. 1945 okresní 

                                                 
173

 Karlovarské národní noviny, č. 1, 17. 5. 1945, s. 2 
174

 V Karlových Varech byla vytvořena 10. 5. 1945 (ŘEHÁČEK 2012: 68) 
175

Taktika spálené země, která zahrnovala tyto etapy: uvolnění – vyklizení – ochromení – zničení. 
176

K tomu blíže JIŘÍK, V., Kupředu levá. Historické epištoly z nejzápadnějších Čech, Praha: XYZ 2008; 

TOMS, J. Poslední měsíce nacistického režimu ve vládním obvodu Cheb (Karlovy Vary), in: HOP 6, Ústí 

nad Labem 2000. 
177

 K otázce konce 2. světové války v Karlových Varech a činnosti RNV viz. AUGUSTIN, M., Konec 2. 

světové války v Karlových Varech. Pokus o rekonstrukci, Karlovy Vary: SOkA Karlov Vary 1995. 
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správní komise.
178

 Mezi její hlavní úkoly patřila především starost o bezpečnost, 

zásobování obyvatelstva, zajištění zemědělských prací, obnova infrastruktury, 

zdravotnictví a školství. Vedle těchto úkolů stál před místní samosprávou 

samozřejmě také úkol spojený s odsunem německého obyvatelstva, konfiskace jeho 

majetku, otázka národních správa a otázka dosídlení pohraničního prostoru národně 

spolehlivým obyvatelstvem.
179

 

     Postavení německého obyvatelstva na Karlovarsku se v mnohém podobalo 

postavení ostatních Němců v poválečném Československu. Otázka aplikace tzv. 

opatření proti Němcům
180

 postavila tuto skupinu obyvatelstva do velice svízelné a 

neřešitelné situace. Podle mého názoru v  mnohém tato opatření připomínají 

diskriminační nařízení z doby nedávno minulé, tj. období války. Omezení pohybu, 

zákaz používání němčiny, označení bílými páskami, exemplární trestání přestupků, 

každodenní veřejná kontrola. „ V posledních dnech jsme byli svědky téměř 

rekreačního způsobu života některých místních Němců, kteří se z dlouhé chvíle 

procházeli na kolonádě, v lázeňské čtvrti i v ostatních částech města. Nyní se 

dovídáme, že všichni Němci, kteří nejsou dosud zapojeni do pracovní povinnosti 

budou odklízet trosky domů a zřícenin domů, poškozených bombardováním.“
181

 

Svoji úlohu zde sehrála také snaha některých místních představitelů záměrně 

vyvolávat atmosféru nepřátelství a nevraživosti vůči německému obyvatelstvu. „ 

Nemilosrdně musíme vystoupit proti těm, kteří nám škodí dodnes. Nemusíme 

uroniti slzu a musíme zatít naše zuby proto, poněvadž to nedopovídá našemu 

národnímu charakteru, abychom byli brutální. Ale dnes tato brutálnost je naší 

národní povinností…Víme, že je nemůžeme najednou vyhnat, ač toto je naším 

největším přáním. My víme, že by tím nejednou zůstal stát náš průmysl, že by to 

bylo škoda na našem hospodářství …Nastrkejme je do pracovních lágrů, a to bez 

rozdílu všechny! Pro nás je to jenom jedno, pro nás je to Němec. A dotud nebude na 
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 V čele této komise byl národní socialista MUDr. Milan Mixa. 
179

 Blíže k tomu viz ŘEHÁČEK 2012, zde i odkazy na další relevantní literaturu. 
180

 K tomu viz KUKLÍK, J, Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky 

1940 – 1945, Praha: Linde 2002.  
181

 Karlovarské národní noviny, č. 16, 7. 6. 1945, s. 2 
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našem území klid, dokud nezavedeme tu nejpřísnější kontrolu!
182

 Chování většiny 

místního obyvatelstva dávalo Němcům jasně poznat, jaké je jejich postavení a jaká 

mají práva.
183

 „ Naše „stráž národní bezpečnosti“ krade. Vojáci, též Rusi, kradli ve 

dne a v noci, ve dne hodinky, v noci ženy. To je jejich inteligentní vzdělanost. 

Člověk se až stydí, když vidí, že ti vojáci, těžce ozbrojení a ještě vyzbrojeni 

bejkovcem vedou německá děvčata na ulicích karlovarských do práce. Esesáci to 

také dělali, ano, ale bylo to hanba, a že to dělá česká demokracie, je pro nás Čechy 

ještě větší hanba.“ (ŘEHÁČEK 2012: 127) 

     Otázka odsun – transferu německého obyvatelstva z Karlovarska byla do značné 

míry ovlivněna jeho samotnými realizátory a aktéry. V etapě tzv. divokého odsunu 

byli odsunuti především uprchlíků z východních oblastí a tzv. národní hosté. 

Důvodem k tomuto kroku byla snaha místní správy co možná nejvíce snížit počet 

místního obyvatelstva především kvůli zhoršující se zásobovací situaci. Toto 

obyvatelstvo bylo odkázáno na obživu a zdravotní péči ze strany místní správy. 

Stejně tak i bylo potřeba zajistit jejich ubytování, které bylo čím dál tím více 

problematické.
184

  K této skupině se také připojili i někteří místní obyvatelé 

německé národnosti, kteří dobrovolně odcházeli z ČSR. Důvodem byla především 

strach z eskalujícího se násilí a bezpráví vůči nim
185

. Na Karlovarsku v době 

divokého odsunu nedošlo k excesům podobným v Ústí nebo Postoloprtech, nicméně 

o neúnosnosti této akce svědčí i to, 7. 8. 1945 vydalo posádkové velitelství 

v Karlových Varech na žádost Američanů příkaz o urychleném zastavení násilného 

vyhánění Němců do americké okupační zóny v Německu.  

    Na základě usnesení Postupimské konference pak došla počátkem roku 1946 

k organizovanému transferu německého obyvatelstva Československa. Specifičností 

Karlovarského regionu je to, že se stal klíčovým tranzitním místem transferu do 

americké a částečně sovětské okupační zóny. Tato skutečnost byla samozřejmě další 

velkou zátěží především pro místní civilní správu, která vedle evidence německého 
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 Karlovarské národní noviny, č. 32, 26. 6. 1945, s. 3 
183

 Místem, které je spojené z perzekucí německého obyvatelstva v Karlových Varech byla policejní centrála 

Zlat kříž ve Waldzeile, dnešní Svahové ulici. (ŘEHÁČEK 2012: 126) 
184

 Tímto úkolem byl pověřen štkp. Andrš, jehož působení a aktivita byla kvitována s velkou chválou také 

v místním tisku. Karlovarské národní noviny, č. 26, 19. 6. 1945, s. 4, č. 27, 20. 6. 1945, s. 3 
185

 Celkový počet uprchlíků byl 8000. Tzv. národních hostů“ se uvádí počet mezi 5 – 7000. 
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obyvatelstva, spravovala sběrná střediska (např. Žlutice, Bochov, Dvory), odsunová 

střediska (Cheb – Mariánské Lázně – Kynžvart)
186

 a celou řadu dalších úkolů 

spojených se zásobováním, zdravotní péčí a také dozorem těchto středisek. 

Z Karlovarského okresu bylo ze sběrného střediska ve Dvorech od 28. 2. 1946 – 29. 

10. 1946 odsunuto podle Řeháčka 50 – 52 tisíc obyvatelstva německé národnosti a 

to 43 transportů do amerického a 3 transporty do sovětského okupačního pásma. 

(ŘEHÁČEK 2012: 255) 

     V počtu obyvatel německé národnosti, který zůstal na Karlovarsku po přerušení 

soustavného a organizovaného transferu v říjnu 1946, se jednotlivé prameny liší. 

Nicméně jedná se přibližně o necelých 52 000 obyvatel. Z nich v dodatečném 

transferu v letech 1947 – 1948 ubylo dalších 28%, tzn. v únoru 1948 bylo 

evidováno v okrese Karlovy Vary více jak 37 000 obyvatel německé národnosti.  

     Není cílem tohoto exkurzu detailněji se zaobírat vlastním průběhem jednotlivých 

etap spojených s odsunem-transferem německého obyvatelstva z karlovarského 

regionu.  Cílem je spíše naznačit možné roviny pohledu na tuto problematiku 

z místa, které bylo v podstatě centrem těchto událostí díky jednak geografické 

poloze a jednak také své etnické skladbě obyvatelstva. Právě tato skutečnost totiž 

podstatným způsobem poznamenala další existenci nejen karlovarského regionu 

v následujících desetiletích. 

      Z hlediska regionálního momentu se zde nabízí několik rovin využití pro vlastní 

edukaci v rámci veřejného prostoru.  Samotná geografická poloha regionu byla 

důvodem toho, že se v závěru války stal region v podstatě centrem dění, a to jak ve 

spojitosti s osvobozením, tak i v poválečném období v souvislosti s odsunem 

německého obyvatelstva.  Vhodným předpokladem pro využití regionálních 

pramenů a literatury k možnému uchopení tématu v rámci edukace ve veřejném 

prostoru je i jazyková dostupnost těchto pramenů oproti předválečnému období.    

Další rovinou regionálního momentu je možnost bezprostředního kontaktu, 

rozhovoru s aktéry těchto události nebo jejich potomky, kteří zde zůstali. V této 

rovině ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit stále přetrvávající neochotu sdílet se 
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 V případě, že nebylo vždy možné transport vypravit za hranice, byla podél trasy zřízena tato odsuvná 

střediska jako dočasné místo pobytu transportovaných. 
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s těmito traumatizujícími zážitky, a to jak vlastními, tak i své rodiny. Jistou úlohu 

zde, podle mého názoru, hraje více než záležitost spojená s odsunem otázka 

poválečného postavení německého etnika a jeho možnosti uplatnění. Nelze tuto 

osobní zkušenost samozřejmě generalizovat, nicméně i to je do určité míry 

svědectvím o dopadech těchto událostí na další generace. Vedle roviny lidské nabízí 

tento prostor možnosti bezprostřední konfrontace dopadu transferu německého 

obyvatelstva v rovině proměny krajiny, osídlení, zániku sídel, a tím i postupnému 

vymizení kontinuity sociokulturního vývoje.
187

 Tento proces pak samozřejmě 

umocnily i poválečné plány a cíle spojené s proměnou úlohy tohoto prostoru na 

strategické místo z hlediska obrany a těžby především uranové rudy. Dopady těchto 

víceméně politických rozhodnutí zásadním způsobem ovlivnily život v tomto 

prostoru a důsledky jsou patrné v podstatě dodnes. 

                

2.4.7 ŽIDÉ A MODERNÍ SPOLEČNOST 

 
EMANCIPACE A PROSPERITA 

      Dějiny historických českých zemí jsou dějinami několik staletí se vzájemně 

ovlivňujících tří rozdílných kultur – české, německé a židovské. S kontextualizací 

prvních dvou se historický diskurz vypořádává mnohem lépe než se zařazením té 

třetí. Jistým problém při uchopení a pochopení tematiky židovských dějin je, podle 

mého názoru fakt, že se z vnějšího pohledu mohou jevit jako dějiny nepochopení a 

násilí, jak jsou také mnohdy prezentovány.
188

 Historie Židů v českých zemích se 

může zdát jako pouhý záznam střetů židovského světa se světem okolním. (PĚKNÝ 

1993: 5) 

      Regionální moment nám zde nabízí v rámci  edukace ve veřejném prostoru  

právě  možnost poukázat na nezastupitelnou roli židovského etnika při formování a 
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 K tomu například: MIKŠÍČEK, P., Znovuobjevené Krušnohoří: průvodce po živých, zaniklých místech 

centrálního  Krušnohoří, Domažlice: Nakl. Českého lesa 2006; týž Tváře Krušnohoří: podoby, příběhy a 

proměny regionu mei Chebem a Ústím nad Labem, Sokolov: Fornika Graphis 2009; SPURNÝ, M. Proměny 

sudetské krajiny, Domažlice: Nakl. Českého lesa 2010. 
188

 Zde mám na mysli především prezentaci Židů jako převážně obětí nacistické genocidy. Nelze samozřejmě 

bagatelizovat tuto skutečnost ani marginalizovat její dopady na dané etnikum jako celek.  Nicméně 

v dobovém kontextu dějin především 19. a 20. století je, podle mého názoru, možné poukázat na jejich podíl 

na formování evropské společnosti a kultury v daném období. S tímto úhlem pohledu pak je potřeba i 

nahlížet na nacistické konečné řešení nejen jako na snahu vyhladit tuto skupinu obyvatelstva, nýbrž také na 

cílenou likvidaci jednoho z podstatných faktorů formujícího samotnou evropskou společnost a kulturu. 
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utváření moderní společnosti. Pro přiblížení této skutečnosti následně nabízí díky 

své konkretizaci bližší pochopení této skutečnosti, a to prostřednictvím jejich 

významného podíl na rozvoji a fungování regionálních struktur ve sledovaném 

období. 

     První informace o židovském osídlení Čech můžeme doložit z počátku 10. 

století. (FRIEDLÄNDER 1888:2, ROZKOŠNÁ – JAKUBEC 2004: 7-8) Téměř o čtyři sta let 

později tj. k roku 1314 vzniká v Chebu první židovská obec na území dnešního 

Karlovarského kraje. Díky pogromu v roce 1350 se vytváří nové centrum židovské 

chebské židovské obce v Kynšperku.  Paralelně s ním postupně vznikají další obce 

v Bečově a Hroznětíně a celá řada dalších venkovských obcí (v 17. století Drmoul, 

Krásná Lípa, Sokolov), protože až do roku 1849 se nesměli Židé usazovat v 

královských městech včetně Karlových Varů a Jáchymova.  I přes to ale nebyla tato 

města bez kontaktu s židovským obyvatelstvem z okolních vesnických obcí. 

Židovští obchodníci mohli obchodovat na místních trzích, provozovali zde podomní 

obchod, stejně jako půjčovali peníze místním obchodníkům.(ZIEGLER 1913: 9-10.)  

Snahou židovských obchodníků bylo trvale se zde usadit a provozovat svou živnost, 

což ale naráželo na odpor místních, kteří v nich viděli svou konkurenci. (RUBÍN 

2006: 4, též ZIEGLER 1913: 11)  

     Revoluce v letech 1848/1849  přinesla zásadní zlom ve vývoji velké části 

Evropy, rakouské mocnářství nevyjímaje. Proces vytváření moderních společnosti 

v sobě zahrnoval jak proměnu hospodářských vztahů, tak také samozřejmě proměnu 

sociální skladby obyvatelstva. Otázka prosazování občanských svobod a práva 

podílet se na politickém životě a spolurozhodovat o chodu společnosti patřily mezi 

hlavní liberální požadavky této revoluce. Rakouský císař František Josef I. v roce 

1849 svým poddaným bez rozdílu náboženství stejná občanská a politická práva. 

Znamenalo to i zlom v životě židovské komunity na Karlovarsku, která se až do této 

doby nemohla usazovat v Karlových Varech, stejně jako v Jáchymově. Mohli zde 

sice pobývat ze zdravotních důvodů nebo postupně čím dál tím více i obchodně, ale 

večer a mimo lázeňskou sezonu museli město opustit. Tato bariéra nyní padla.  

     Překotný lázeňsky stavební i hospodářský rozvoj města je neodmyslitelně spojen 

s napojením na železniční síť v roce 1870. Dopravní dostupnost pak přivedla do 
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lázní nebývalé množství pacientů a návštěvníků.  Rozmach místních lázní po všech 

stránkách, téměř ztrojnásobení návštěvníků a lázeňských hostů (ZEMAN 1998: 18) 

podnítil i zvýšenou stavební aktivitu. Bylo potřeba nových ubytovacích kapacit, 

hostinců, sanatorií, kolonád apod. Podle Zemana pro nový stavební ruch je typická 

snaha dát městu zdání světovosti, ale na druhou stranu zase je tu snaha po hledání 

vlastního architektonického výrazu. Město v zájmu zachování dokonalé úrovně 

služeb velice rychle zavedlo moderní rozvod plynu, vodovodu, kanalizace, 

elektřinu, telefon apod. (ZEMAN 1998 :20) 

     Na rozvoji lázeňství od 70. let 19. století se výraznou měrou podílela právě 

židovská komunita. Jejím představitelům se podařilo během několika málo let 

dosáhnout všech atributů fungující a prosperující komunity, která zároveň také svou 

aktivitou přispívá k rozvoji svého města. 

      Židovští obchodníci byli velmi nakloněni modernímu vývoji. Měli dostatek 

financí, mnozí z nich byli majiteli nemovitostí a aktivně se podíleli na 

společenském životě. Podle R. Schönbacha společný život Židů a obyvatel jiných 

náboženství probíhal v Karlových Varech bez problémů. Hospodářská prosperita, 

k níž výrazně přispěli i židovští hosté, byla podporována tolerancí a vzájemným 

respektem.  (SCHÖNBACH 1996: 222).  

ROK POČET OBYVATEL 
Z TOHO OBYVATEL 

ŽIDOVSKÉHO VYZNÁNÍ 

1857 20.781 520 

1910 78.762 1.955 

1921 88.046 2.618 

1930 90.655 2.616 

zdroj: Schönbach 1996: 221 

     Jejich podíl na dynamickém rozvoji karlovarského regionu ve 2. polovině 19. 

století dokladuje vzrůstající počet židovského obyvatelstva v karlovarském okrese.  

Na rozdíl od českého obyvatelstva, které našlo své uplatnění jak v průmyslu, tak i v 

lázeňském sektoru, se židovské obyvatelstvo v Karlových Varech a okolí 

soustředilo na tři základní profese: právo, obchod a lékařství. (SCHUBERT 1980: 
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117)
189

.  Jejich ochota akceptovat modernizační trendy, aktivně se podílet na rozvoji 

města, stejně jako jejich ochota investovat svůj majetek do celé řady investičních 

aktivit znamenala nemalý přínos nejen pro rozvoj samotného lázeňského města, ale 

i dalších měst nejen dnešního karlovarského kraje.  Příkladem postupného začlenění 

židovského obyvatelstva do emancipující se industriální společnosti 19. století a 

vymanění se tak z předešlé izolace v prostředí karlovarského regionu je Ludwig 

Moser, zakladatel a tvůrce celosvětově proslulé sklárny, díky němuž se z malé 

rytecké dílny vyvinula za půl století moderní sklářská huť. Své nezměrné úsilí, 

obchodní duch a předvídavost dokázal využít nejen pro své podnikání, ale stejně i 

pro život celé židovské obce v Karlových Varech. 
190

 

     Otázka emancipace a prosperity šla ruku v ruce také se sociální otázkou. 

Problematickou záležitostí pro chod lázní byla otázka péče a zajištění nemajetných 

hostů, městské chudiny a žebráků.  Možnost zisku almužen a stejně tak i prostředků 

na vlastní léčbu byly důvodem toho, proč byly nejen Karlovy Vary vyhledávaným 

místem pro tyto skupiny obyvatelstva. Vedle instrukcí, které regulovaly jejich pobyt 

ve městě, je zde také ale patrná snaha jak panovníků, tak i mecenášů především 

z řad šlechty řešit tuto otázku zřízením chudinských ústavů, špitálů
191

  Stejně jako 

pro křesťanské obyvatele bylo třeba řešit otázku zařízení pro chudé nemocné Židy. 

Podnět k jeho zřízení dali členové pražské židovské obce. V červnu 1847 byl  

v Helenině ulici
192

 uveden do provozu první židovský špitál.
193

 V roce 1885 pak 

v reakci na nárůstu chudých nemocných byla na pozemku špitálu zřízena nová 

                                                 
189

 Pokud bychom chtěli zkoumat zastoupení tohoto etnika v těchto jednotlivých oborech, pak podle 

Schönbachových propočtů z celkového počtu 986 hlášených obchodních živností v roce 1938 tvořil židovský 

podíl celých 29%, tj. 283 živností, z nichž 47% byl podíl na obchodu s textilem, 52% podíl na obchodu se 

sklem a porcelánem, velkoobchod s cukrovinkami byl z 78% v židovském vlastnictví, dále 100% podíl na 

obchodu s kůží, 83% s hračkami a 67% obchod železářský.  Stejně tak i nadpoloviční počet lékařů (tj. 67 ze 

114 v roce 1938) tvořili židovští lékaři. (SCHÖNBACH 1996: 221-222) 
190

 Vedle Ludwiga Mosera je ovšem potřeba jmenovat celou řadu dalších podnikatelů a finančníků, kteří 

přispěli k rozvoji nejen města samotného. Vedle bratří Benediktových, kteří vybudovali prosperující 

porcelánku ve Dvorech, je to například bankéř K. Schwalb, iniciátor stavby sanatoria Imperiál, moderní 

zástavby dnešní Sadové ulici a na Zámeckém vrchu,   stejně tak podnikatel A. Klein a jeho stavba hotelu 

Richmond, pokud budeme jmenovat ty nejvýznamnější. 
191

 Ve městě byl od roku 1894 zaveden nový chudinský pořádek podle Elberfeldského chudinského systému, 

který umožňoval poskytovat chudým rychlou a vydatnou pomoc. Jeho součástí byla i celá řada zařízení, které 

pečovala o chudé. Např. z inciativy barona A. F. Ulrich von Lützova byl vystavěn chudinský dům pro 10 

chudých rodin v  ulici Panorama.  Z popudu R. Mannla byl pak v Pražské ulici postaven chorobinec, díky 

Mannlovi také byl postaven cizinecký špitál (BOŘÍKOVI 2004: 99-100) 
192

 dnešní Libušina ulice. 
193

 Židovský špitál byl v provozu pouze v době lázeňské sezony, tj. od května do září. 
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budova s větší kapacitou, která ale stejně jako její předchůdkyně přestala na 

přelomu století stačit a otázka systematičtějšího řešení této otázky se ukázala jako 

nezbytná (HERMANN 1904: 84-5).  Hlavním iniciátorem byl místní rabín dr. Ignaz 

Ziegler. Hospic vládního jubilea císaře Františka Josefa pro chudé Israelity zahájil 

svou činnost v roce 1903
194

, čímž se vyřešila otázka nedostatku prostor pro chudé 

nemocné Židy. (BOŘÍKOVI 2004: 121- 2) Jak bylo také konstatováno v jedné z řečí 

pronesených při otevíracím ceremoniálu, „…ústav má umožnit dlouhodobě 

nemocným nemajetným Židům nezbytnou péči a ubytování během lázeňské 

péče.“(HERMANN 1904: 90)  

     Otázka sebeuvědomění se a prosazení práv našla také svůj výraz v provozování 

kultovních záležitostí židovské komunity.  Od roku 1870 fungoval židovský hřbitov 

v péči pohřebního bratrstva, stejně tak izraelitský spolek pro chrámový zpěv.  

 

zdroj: Festschirft 1902: 204 
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 Hospic se nacházel v dnešní Bezručově ulici, ve 30. letech byl propojen s novým židovským starobincem.  



 

165 

 

Určitým způsobem završení procesu emancipace můžeme bezesporu označit stavbu 

nové synagogy, reprezentativního svatostánku místní židovské komunity.
195

 Nová 

synagoga jako projev emancipace, vážnosti a reprezentativního kultovního zařízení 

místní náboženské komunity byla slavnostně otevřena 4. července 1877 a předána 

do užívání místní obce stejně tak i židovských lázeňských hostí. 
196

 

   V kontextu celkového stavebního boomu města je bezesporu zajímavé, že templ 

byl postaven v prostoru nově vznikající městské zástavby a tudíž se stala 

lukrativním prostorem pro místní podnikatelské měšťanstvo.
197

 Stejně tak byla tato 

stavba vnímána nejen jako kultovní stánek zdejší židovské obce, nýbrž také jako 

dominanta města, „pamětihodné místo“, kterým se může rozvíjející se lázeňské 

město chlubit a zároveň být i jistým lákadlem pro příchozí lázeňské hosty.
198

 

     Emancipace židovského obyvatelstva podle Čapkové na rozdíl od německého a 

českého etnika k nacionalizaci židovství, ale umožnila mu přijmout identitu 

většinové společnosti. (ČAPKOVÁ 2005: 6). Specifikem českých zemí byla na rozdíl 

od ostatní Evropy existence dvou paralelních kultur, a to německé a české. 

Integrace Židů pak probíhala ve své podstatě do té společnosti, která je místně 

obklopovala. Čapková tvrdí, že pokud by demografické rozvrstvení obyvatelstva 

v Čechách zůstalo stejné jako v první polovině 19. století, pak lze podle ní 

předpokládat, že na konci 19. století by se naprostá většina Židů v Čechách 

integrovala do české kultury. Vlivem liberalizace poměrů a rozvoji industrializace 

se židovské obyvatelstvo stejně jako ale také české obyvatelstvo začalo usazovat 

v průmyslových centrech, která v té době byla v Čechách právě v německých 

pohraničních městech. (ČAPKOVÁ 2005:59) Zde se jim velice rychle podařilo 

integrovat do německých středních vrstev a zároveň tak spoluurčovat i další vývoj 
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 První modlitebna byla postavena již v roce 1847. Stavba nového templu podle plánů královského 

württemberského stavebního rady A. Wolfa ze Stuttgartu byla realizování v letech 18972 – 1877.  

Architektonicky byla synagoga postavena ve třech stavebních stylech, tj. byzantském, neorománském a 

neogotickém. V čele spolku pro vybudování synagogy stál Ludwig Moser. Financování stavby bylo hrazeno 

ze sbírek jak mezi členy místní komunity, ale i od příspěvků lázeňských hostů a návštěvníků. Vedle celé řady 

dobročinných akcí byla uspořádána loterie, jejíž výtěžek byl použit na tuto stavbu.  
196

 K tomu viz Karlsbader Wochenblatt, č. 35, 17. září 1877, s. 282 
197

 Na obrázku je domu vedle synagogy inzerát firmy Moser. Byl to právě Ludwig Moser, který stál v čele  

spolku pro výstavbu synagogy. Moserovi také nedaleko vystavěné synagogy bydleli v lázeňském domě 

Columbus. Místo tak v sobě uchovává propojení hned několik rovin dobového kontextu – prosperitu jedince 

a emancipaci celého společenství. 
198

 K tomu viz Karlsbader Wochenblatt, č. 35, 17. září 1877, s. 282 



 

166 

 

místních regionálních struktur a ovlivňovat tak i chod tohoto regionu, resp. 

města.
199

  

 

SEBEUVĚDOMĚNÍ A JEHO POPŘENÍ 

     Proces formování kolektivní (národní) identity Židů se od poslední třetiny 19. 

století dramaticky proměňoval právě v souvislosti s česko-německým soupeřením. 

Akcent na národní charakter židovství se začal objevovat až v souvislosti s vlnou 

antisemitismu v 80. -  90. letech 19. století
200

 Živnou půdou pro antisemitismus byla 

Velká válka, kdy se do Rakouska – Uherska přistěhovalo několik tisíc Židů z Haliče 

a Bukoviny. Jejich vzhled stejně jako chování velice rychle vyvolalo nevoli 

místního obyvatelstva a to jak nežidovského, tak i asimilovaných Židů. Pro Karlovy 

Vary to ale nebylo první setkání s těmito obyvateli a město bylo nuceno jejich pobyt 

již dříve regulovat jejich žebrotu, která budila nevoli místních obyvatel. (BOŘÍK-

BOŘÍKOVÁ 2004: 95) Nicméně válečná situace přispěla k eskalaci této animozity i u 

jinak tolerantního místního obyvatelstva, a to především díky neustále zhoršující se 

hospodářské situaci. (OSTERLOH 2010:40) Němečtí Židé v Čechách nevytvořili 

ovšem na rozdíl o českožidovského nebo sionistického hnutí žádné organizované 

hnutí. Mezi významné organizace, v nichž převažovali němečtí Židé, byla elitní 

organizace B´nai B´rith.
201

  

     Velkému zájmu se mezi německými Židy v Čechách těšilo sionistického 

hnutí.
202

 Karlovarská židovská obec aktivně podporovala sionistické hnutí a ve 20. 

letech 20. století se také podílela na organizování hned dvou sionistických kongresů 
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 Viz právě například gründerské období v Karlových Varech a podíl židovských obchodníků a továrníků 

na industrializaci regionu. 
200

 Jednou z ústředních postav politického antisemitismu v Rakousku – Uhersku byl Georg rytíř von 

Schönerer se svou všeněmeckou a nacionálně antisemitskou ideologií. Jemu je také mimo jiné přičítána věta: 

„ Religion ist Einerlei, in der Rasse leigt die Schweinerei.“ (OSTERLOH : 39) 
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 První lóže tohoto řádu byla založena v roce 1843 v USA s cílem pomoci integraci německých Židů do 

americké společnosti. Od roku 1882 pak další lóže vznikají i v Evropě. V roce 1894 vznikají lóže i na západě 

Čech a to v Plzni, Karlových Varech a Liberci. Cílem rakouského distriktu bylo „rozvíjet, pozdvihovat a 

zušlechťovat duchovní a mravní charakter Židů, zvláště členů svazu: uvést mezi nimi v planost nejčistší 
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vědu a umění, zmírňovat nouzi chudých a potřebných, starat se o nemocně, chránit vdovy a sirotky.“ 

(ČAPKOVÁ 2005: 72 – 73) Prezidentem karlovarské lóže byl rabín Ignac Ziegler. 
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a to v letech 1921 a 1923. Pro samotné město pořádání takových to podniků 

světového významu bezprostředně znamenalo přínos především pro městské 

finance, které se teprve pomalu zotavovaly z poválečné deprese. Zároveň se ale do 

města sjela opravdu vybraná mezinárodní společnost, která znamenala pro cestovní 

ruch nebývalou reklamu.
203

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Čapková 2005:73 

 

           Kongres v roce 1923 zároveň ale doprovázely antisemitské projevy.
204

 

Pohotový komentátor velice rychle zareagoval na tuto skutečnost. Ve svém článku 

jednoznačně popírá, že by obyvatelstvo Karlových Varů bylo nakloněno 

antisemitským myšlenkám. Zároveň také upozorňuje místní hoteliéry, majitele 

domů a obchodníky na to, jaké nebezpečí jim díky této agitaci může hrozit. 

Vzhledem k přítomnosti více než stovky židovských žurnalistů a zástupců novin 

hrozí městu z jejich strany nebezpečí ostrých kritických článků, které mohou 

v konečném důsledku odradit potenciálního návštěvníka a lázeňského pacienta. 

Proto doporučuje vedení města, aby vydalo ještě před ukončením kongresu 

prohlášení, kde se důrazně distancuje od podobných aktivit.
205

 Zde se znovu již po 

                                                 
203

 Mezi účastníky kongresu v roce 1921 byl i budoucí prezident státu Izrael Ch. Weizmann. 
204

 Noviny Karlsbader Tagblatt se zmiňují o mladících, kteří zde rozšiřovali různé tiskoviny antisemitským 

obsahem.  
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několikáté projevuje vliv regionálního momentu, který je základem regionální 

identity regionu a města samotného. Otázka prosperity a image oázy klidu.  

     V předválečném období byla v Karlových Varech čtvrtá největší židovská obec. 

Roku 1930 se k židovství hlásila asi jedna dvanáctina obyvatelstva města, tj. 2120 

obyvatel, ale právě k německému židovství, což vzhledem k etnickému složení 

města není nic překvapivého. (HAHN 1998: 105) Mezi židovskými obyvateli 

Karlových Varů meziválečného období pařila i malá hrstka českých Židů, jejichž 

každodenní život se v podstatě nelišil od jejich německých spoluobčanů. „Můj otec 

pracoval jako úředník v karlovarské firmě Bloch a maminka byla v domácnosti. 

Doma jsme mluvili česky, ale s ostatními dětmi ze sousedství pouze německy. 

Chodili jsme také do českých škol, ale bratr později nastoupil do německé obchodní 

akademie. Byl o dva roky starší. Byl už přesvědčeným židem a chodil do Makabi. 

Tomu odpovídala i jeho podoba: měl černé vlasy a modré oči, zatím co já jsem byla 

kudrnatá blondýna a zuřivá sokolka. Do školy jsem chodila v Drahovicích 

u Karlových Varů, kde jsme bydleli, a později v Rybářích, kde byla jediná česká 

škola. Pamatuji se, že jsme se doma náboženskými předpisy příliš neřídili. Byli 

jsme takoví typičtí čeští židé. Rodiče se na Jom Kipur přísně postili a na Simchas 

Tora  jsme chodili do synagogy. Jako školáci jsme také navštěvovali hodiny 

židovského náboženství, které se konaly různě po Karlových Varech. Na židovské 

svátky jsme nechodili do školy, což nám ostatní děti záviděli. Slavili jsme však také 

křesťanské svátky; mívali jsme například vánoční stromek. Ale jednou jsme přišli 

z hodiny náboženství a řekli rodičům, že už stromek nechceme. Od té doby už jsme 

Vánoce neslavili.“
206

 

      Nicméně jak uvádí K. J. Hahn, když popisuje události křišťálové noci 

v Karlových Varech, „ mezi internovanými byli nábožně věřící Židé, socialističtí a 

komunističtí Židé, křesťanští Židé jako má žena a dále jeden plně „integrovaný“ – 

všichni zde byli pohromadě, po stoletích diaspory a duchovní i politické 

roztříštěnosti byli najednou všichni sjednoceni v nouzi a nebezpečí, národ se 

společným osudem i po staletích.“ (HAHN 1998:95) Z Hahnova svědectví lze tedy 
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charakterizovat židovskou komunitu v meziválečném období v lázeňském městě 

jako velice různorodou směsici obyvatelstva s různými politickými i náboženskými 

postoji, která ale stejně jako jejich ostatní obyvatelé měla zájem na prosperitě a 

fungování města jako takového. 

          Stejně jako realizaci a fungování židovského templu v Karlových Varech 

můžeme vnímat jako jakýsi kulminační bod a výraz emancipace místního 

židovského obyvatelstva, stejně tak i její zánik během křišťálové noci v listopadu 

1938 je možné také, podle mého názoru, považovat za jakýmsi pomyslný symbol -  

symbol popření vlastního procesu emancipace a sebeuvědomění, který v předešlých 

desetiletích umožnil židovskému etniku začlenit se jako rovnoprávný člen do 

evropské společnosti a podílet se tak na jejím modernizačním procesu. 

Mnohovrstevná symbolika synagogy v sobě zahrnuje na prvním místě rozměr 

duchovní, tj. místo bohoslužby, rozměr edukační, tj. místo výuky, rozměr 

komunikativní, tj. místo společného setkávání, rozměr reprezentace, tj. pojetí 

templu jako symbolu vlastní identity. V neposlední řadě se zde projevuje i ona 

integrace do regionálních struktur, pro které byl mnohdy templ nepřehlédnutelnou 

dominantou města a tím i zároveň „pamětihodným místem“ v jeho samotné 

prezentaci.
207

 

     V době celoříšského pogromu bylo okupované české pohraničí teprve několik 

týdnů říšským územím. Nicméně útoky vůči českému a židovskému obyvatelstvu 

postupně narůstaly již od jara 1938. Velká část židovské populace se rozhodla 

odejít. „Když v roce 1938 zesílilo v Karlových Varech henleinovské hnutí, začali 

jsme se s henleinovci rvát, plivali jsme po sobě a dělali všelijaké hlouposti. Spory 

jsme s nimi měli spíše kvůli tomu, že jsme Češi než kvůli našemu židovskému 

původu. Já jsem například nosila sokolský kroj, tedy modrobílou řízu, ve které se 

cvičilo. Občas jsme je však také provokovali a prali se, ale po bitkách jsme raději 

rychle utíkali. Nakonec nás tatínek poslal pryč - mě do Pardubic k příbuzným a 

bratra do Prahy. (ŽM) „Obraz karlovarských ulic se v uplynulých dnech od základu 

změnil. V posledních týdnech už postupně zmizela řada známých firemních nápisů, 
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ale po historickém pondělí tohoto týdne (12. 9.) se obraz města razantně změnil. 

Úterý a středa posloužily značnému počtu majitelů obchodů k úplnému vyklizení 

prodejních lokalit a skladových prostor, do jejichž prázdnoty dnes kolemjdoucí 

hledí částečně rozbitými okny.“ (citováno dle OSTERLOH 2010: s. 147) Nebezpečí 

spojené s možným úspěchem henleinovského puče také dokresluje následující popis 

města po Hitlerově projevu z 12. 9. 1938. „Hlavní ulice Karlových Varů byly poseté 

střepy z vytlučených výkladních skříní. Každý obchod, nad nímž visel český nebo 

židovský vývěsní štít, přišel o sklo ve výloze. Zpravodajové Henleinovy strany se 

jako šílení řítili na motorkách do všech směrů, označeni buď hákovým křížem, nebo 

Henleinovým trojúhelníkovým praporkem…Předměstí Karlových Varů nabízela 

podobný obraz. V Rybářích byly škody ještě mnohem horší než v samotném městě. 

Jako by ani jediný ze zdejších skromných židovských krámků nezůstal ušetřen před 

útoky minulé noci. Policie se zřejmě nedostala k tomu, aby svým pouhým 

příchodem „vyklidila místo činu“. Všude ještě visely ohromné prapory s hákovými 

kříži. Na každém kroku jsem potkával lidi z úderných oddílů Henleinovy strany, 

kteří mě zdravili Hitlerovým pozdravem, a když se nedočkali odpovědi, pokřikovali 

za mnou nadávky.“ (citováno dle OSTERLOH 2013: 141) Bezprostředně po Mnichovu a 

následném záboru pohraničních oblastí se nově etablující moc v podstatě ihned 

začala vypořádávat se všemi svými odpůrci, v prvé řadě s příslušníky levicových 

stran a také židovským obyvatelstvem. Tyto úlohy plnila tzv. zásahová komanda. 

Podle Ostrloha jejich činnost předznamenávala podobu systematického teroru vůči 

všem nepřátelům Říše. V průběhu října bylo v Karlových Varech, Lokti a Nejdku 

zatčeno na 1 157 osob z řad levice.  Podle Osterloha se tento systematický teror 

v Sudech plynule přelil do celoříšského listopadového pogromu tzv. křišťálové 

noci. (OSTERLOH 2010: 163)  

      Vhodnou záminkou pro tento celoříšský pogrom nabídl útok Herschla Grynspana 

na legačního tajemníka na německé ambasádě v Paříži Ernsta von Ratha 7. 

listopadu 1938. Nacistická propaganda vyložila tento čin jako akt židovského 

spiknutí. 9. listopadu 1938 von Rath svým zraněním podlehl, což se stalo onou 

pověstnou „poslední kapkou“, která rozpoutala nebývalý pogrom.  Podle některých 
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svědectví patřily tyto události v Karlových Varech mezi ty nejhorší. Do určité míry 

je zde možné zaznamenat jistý dějinný paradox. Město, které si po dlouhá desetiletí 

systematicky buduje image mírumilovného, pokojného a přátelského místa, se stane 

místem, kde proběhne jeden z nejhorších pogromů co do průběhu i dopadu nejen na 

místní komunitu. "Stejně jako v mnoha německých obcích a městech vyvolal 

zbabělý židovský vražedný skutek nejvyšší vzrušení. Židé byli vzati do zajišťovací 

vazby. Ve čtvrtek (tj. 10. 11.) odpoledne vypukl v chrámu v Sadové ulici požár, 

který zničil vnitřní vybavení“.
208

 Tuto událost popisuje velice detailně i K. J. Hahn 

ve svých vzpomínkách. To, že byla zapálená synagoga, zjistila většina Židů během 

svého zatčení na policii. Díky prosklené stěně uviděli někteří z nich jak „ najednou 

vyšlehl obrovský plamen ohně, který byl zahalen v červáncích. Oblaka kouře 

zvěstující špatné zprávy – hořela synagoga! Již nebylo pochyb, byla zapálena 

v rámci stejné akce (jako jejich zatčení – pozn. de), byla zapálena stejným duchem 

nového světového názoru. Hrůzné znamení divoké nenávisti nejen vůči jednomu 

celému národu, ale zároveň i jeho víře v jeho Boha. Na zkamenělých tvářích Židů 

nacházejících se v místnosti se objevil mrazivý úlek, dokonce i policejní úředníci 

byli překvapeni a nevěděli si rady, jak se s touto nečekanou událostí vypořádat.“ 

(HAHN 1998: 80) Poněkud obšírnější popis událostí spojených s pogromem uvádí 

zprávy SOPADE. „V Karlových Varech byla židovská akce zahájena fanfárami HJ. 

Potom byli shromážděni muži a ženy před Střelnici
209

 a ponecháni několik hodin 

stát. Příchozí HJ plivali na Židy a dělali jim různé naschvály. Muži byli následně 

z Karlových Varů odtransportováni. Mnoho z nich bylo odvezeno do Dachau a 

Weidenu, kde byl také zřízen koncentrační tábor. V Miesu se také nachází průchozí 

tábor. Mnoho politických vězňů bylo z Dachau odtransportováno, aby bylo 

vytvořeno místo pro nově příchozí Židy. Židovské ženy byly odděleny od mužů a 

v oddělených transportech byly odvezeny na české hranice. Zde byly vysazeny a 

zahnány na československé území. Ženy si s sebou nesměly vzít nic kromě 

oblečení, které měly na sobě. Nesměly se vrátit do svých bytů. Nastaly mnohdy 
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strašné scény. Jeden policejní důstojník vyprávěl, že se styděl být německým 

policistou. Pošeptal jedné paní:„ Jak dlouho bude ještě trvat tato hanba?“ (BERICHTE 

der SOPADE, s. 23) Podle dalších svědectví byli především zámožnější Židé donuceni 

podepsat darovací smlouvu, kterou přešel jejich majetek „dobrovolně“ na německý 

stát. Po jejich navrácení do města byli většinou zatčeni i se svými rodinami 

podruhé. (HAHN 1998: 29) 

      Průběh křišťálové noci v odtrženém pohraničí se vyznačoval několikerými 

specifiky. Jednak tato akce proběhla jenom pár týdnů po mnichovských událostech, 

takže ještě doznívala bezprostřední atmosféra spojená se zabráním tohoto území 

nacisty. Dalším důležitým faktorem byla skutečnost, že mnoho zdejších Němců 

vstupuje do NSDAP či SA, čímž se dost výrazně promění jejich vztah k místnímu 

jak českému, tak i židovskému obyvatelstvu a to jak z vlastní inciativy, tak i jako 

výsledek „davového přesvědčení“. Dalším aspektem byla úsilí po odplatě opět vůči 

Čechům a Židům. Všechny tyto skutečnosti byly doprovázeny také „překotnou“ 

arizací židovského majetku. Samotný průběh akce zajistily jednotky SA (v 

Karlových Varech to byly oddíly ze Saska), HJ a příslušníci gestapa. Důležitou 

skupinou celé akce byli tzv. přihlížející, sudetští obyvatelé, u kterých bylo téměř 

nemožné hledat pomoc, ti, kteří se sice bezprostředně osobně nepodíleli na samotné 

akci, kteří ale nevyjádřili otevřený odpor vůči antisemitismu a nacismu. Mnozí 

z nich totiž se i následně podílelo na arizace zabaveného majetku. 

     Otázka židovského majetku nebyla předmětem zájmu až po křišťálové noci. Již 

na počátku října 1938 byli oficiálně vyzváni zaměstnanci všech karlovarských 

firem, které jejich majitelé opustili, aby oznámili adresy svých zaměstnavatelů, kteří 

opustili své podniky. Bylo potřeba tyto podniky okamžitě převést pod komisařskou 

správu. To bylo odůvodňováno jednak tím, aby se zabránilo zcizení zboží a zároveň 

také aby byly splněny všechny pohledávky, které dané firma má vůči svým 

dodavatelům, zaměstnanců a státu.
210

 Zlomem v celém tomto procesu byla 

listopadová kříšťálová noc. Propuknuvší vandalismus se nevyhnul v podstatě 

ničemu, takže během několika málo hodin došlo ke zničení celé řady místních 
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obchodů a podniků, které měly židovského majitele. Nemalou úlohu v tomto 

procesu samozřejmě sehrál i místní tisk a celková atmosféra strachu a můžeme říci i 

oboustranného očekávání. V tisku byl udržován stereotyp Žida, který hledá pouze 

možnosti, které mu přinesou zisk za každou cenu. „ Karlovy Vary po světové válce 

k tomu nabídli Židům příznivé pole působnosti. Karlovy Vary jako lázeňské město 

dávaly příležitost zisku z cizineckého ruchu, ale také se z průmyslu, který se zde 

rozvíjel.“ 
211

 Způsob nabytí jejich majetku je také předmětem časté kritiky.  „Když 

se člověk dnes podívá na Starou louku, přímo ho tato skutečnost praští do očí. 

Butiky, které byly svého času postavené pro domácí řemeslníky, mají na svých 

štítech židovské názvy. Postupně se tak díky nim proměnila tvář tohoto města.“
212

 

Kritice neunikli ani příchozí uprchlíci, kteří zde dostali také příležitost podnikat.  

„Nevynechali žádnou možnost, vzájemně si od sebe kupovali lázeňské domy, takže 

byly celé ulice v židovských rukou, jako např. Parkstraße.
213

 Zcela nebo alespoň 

z poloviny je v židovských rukou nejméně 75 lázeňských domů. Vedle toho vlastní 

Židé okolo 50 pohostinských a hotelových koncesí.“
214

 Podle uvedené statistiky 

bylo v rukou židovského obyvatelstva 29% všech živností.
215

Již od 12. listopadu se 

v místních novinách objevovaly seznamy správců, kteří byli pověřeni správou 

opuštěného majetku.
216

 Svým způsobem je alarmující fakt, že zájem o takto 

uvolněný majetek zřejmě převyšoval nabídku, protože na skutečnost správného 

postupu a správního řízení byli místní zájemci několikrát upozorňování v místním 

tisku.
217

 

     Otázka uplatňování jednotlivých forem antisemitismu se postupně stala součástí 

nacistické státní politiky. Postupné vyřazení židovského obyvatelstva z veřejného 

života, následná „arizace“ jejich majetku měla samozřejmě také své sociální 

důsledky. Zde mám na mysli především postupnou likvidaci jejich práva a svobod, 

postupnou sociální segregaci, obojí pak doprovázené různými formami 
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pronásledování spojených s tělesnou újmou. Zde již byl jen krok k různým formám 

pogromů, jakým byla právě křišťálová noc.  

    Regionální moment nám zde nabízí možnost konkretizace hned několika aspektů 

pohledu na danou událost a okolnosti, které ji doprovázely. Bezprostředním 

dopadem pro samotné město byla likvidace židovského potenciálu, předně lidského, 

ale také ekonomického. Otázka využití arizovaného majetku pro účely říše zde 

nastoluje morální stránku dané skutečnosti a otázku postoje jednotlivců a jejich 

motivace podílu na samotném procesu „odžidovštění“ lázeňského regionu
218

. 

Z hlediska míst paměti pak došlo k likvidaci dominant města, tj. předně vlastní 

synagogy, nemocnice a některých dalších míst spojených s židovskou komunitou. 

Zde se opět nabízí akcentace dopadu antisemitismu v podobě absence úcty ke 

kulturním hodnotám a preferenci rasové otázky.  

      Na základě svědectví a zároveň také novinových zpráv zde také regionální 

moment otevírá prostor k pochopení jednotlivých kroků, kterými R. Hilberg 

charakterizoval jednotlivé etapy nacistické politiky holocaustu, resp. šoa. (HILBERG 

2002: 29)
219 Je logické, že se v průběhu naznačených událostí ještě neprojevily 

naplno všechny tyto etapy, nicméně lze konstatovat, že část z nich určitě ano. 

Bezprostředně po obsazení pohraničí vstoupily v platnost na tomto území také 

norimberské zákony, které umožnily zákonnou formou definovat židovské 

obyvatelstvo na základě rasového vymezení. Dále zde je možné poukázat i na 

označení této skupiny obyvatelstva. Zatím sice nenosí hvězdu, ale je to skupina 

obyvatelstva, která je cíleně pronásledována a to buď na základě seznamů, 

oznámení nebo označení „horlivým sousedem“) Tuto skutečnost lze doložit i 

svědectvím J. R. Hahna, který popisuje ve svých vzpomínkách průběh křišťálové 

noci v Karlových Varech. Dá se říci, že právě průběh této události ukázal jasně tuto 

skutečnost. Při popisu svého zatčení uvádí své postřehy: „Já sám se nacházím 

v lepší situaci než oni. Mně stačilo, abych se odloučil od své židovské ženy, abych 

se pokorně přihlásil k národnímu socialismu a mohl bych jít klidně domů. Židé však 
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neměli možnost výběru, ani to jim nebylo umožněno, byli předem odsouzeni, 

poníženi, zašlapáni do prachu bez jakéhokoliv východiska.“ (HAHN 1998: 72)
220 

Stejně tak již během křišťálové noci můžeme poukázat na další krok, kterým byla 

koncentrace židovského obyvatelstva (jednak samotné zatčení a vazba viz HAHN 

1998: 73 -5) a také jejich deportace  - a to již v průběhu křišťálové noci, kdy byli 

odvlečeni muži z nejbohatších karlovarských rodin do koncentračního tábora 

Dachau
221

 a většina ostatního židovského obyvatelstva po výsleších na policejní 

stanici do Olšových Vrat. Návrat některých z nich zpět byl pouze dočasný, většina 

z nich byla opět internována a tentokrát definitivně deportována do některých 

z táborů. Samotný poslední krok, tj. likvidace ze strany německého státu v  daný 

okamžik nevykazuje znaky pozdější systematické likvidace, která přijde až o 

několik měsíců později. Jedná se spíše o ojedinělé případy. Stejně tak se zde dá 

vystopovat i otázka počátku vyvlastnění majetku židovského obyvatelstva a to jak 

na příkladu „dobrovolného převedení“ na německý stát, tak i následné zabavení a 

nástup arizace bezprostředně po té. 
222

 

     Důležitá byla také role přihlížejícího davu, resp. některých aktérů těchto 

událostí. Otázka osobního postoje a chování je také jedním z významných 

regionálních rozměrů sledovaných událostí. Na několika místech zde již byly 

citovány vzpomínky K. J. Hahna. F. Seibt charakterizoval chování toho muže jako 

Nežida, „ který vzal na sebe říšskou křišťálovou noc se všemi nebezpečími, 

veškerým osobním ponížením, aby projevil svou solidaritu s jednou z karlovarských 

židovských rodin, kteří se tehdy odvážili protestovat.“ (HAHN 1998: 108) 
223

  F. Seibt 

dále také označuje tento postoj v daný okamžik opravdu za výjimečný a hodný 

ocenění. (HAHN 1998: 109) 

 

                                                 
220

 Nicméně v dalších pasážích také uvádí, že v případě smíšených manželství existovala jistá možnost 

nesdílet tento osud s ostatními. Jeho manželka i tchán díky němu dostali možnost vystěhování se do 8 dnů, 

čehož také využili. (HAHN 1998: 81) 
221

 Zde byli podle svědectví přinuceni podepsat darovací listiny, díky kterým byl převeden jejich majetek na 

německý stát. (HAHN 1998:76) 
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 K tomu viz například seznamy správců opuštěného nebo zabaveného židovského majetku. 
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ZÁVĚR 

 

    Jak svého času konstatoval kronikář Krušných hor Christian Lehmann „ jen stěží 

lze najít něco, co by mysl více potěšilo, nežli četba pamětihodností o rodném místě 

a vlasti. Jí se mocně povzbuzuje přírodou vrozená láska, jež způsobuje, že máme 

zvláštní radost i z maličkostí seběhnuvších se v domovině, které by pokud by byly 

vyprávěny o jiných místech, nikterak nevzbudily náš zájem.“ (Ch. Lehmann 17. století). 

     Podobný přístup k regionální problematice zaujímá i celá řada Lehmannových 

následovníků napříč stoletími.  Pro vlastní koncipování této práce byly tyto postoje 

místních badatelů jedním z klíčových impulzů zaobírat se regionálními dějinami, a 

to nejen z pohledu badatele, ale především z pohledu možného využití těchto 

informací ve veřejném prostoru. Pro odbornou i laickou veřejnost nabízí 

karlovarské regionální písemnictví velké množství různorodé knižní produkce, která 

může zájemce o tuto problematiku nejen potěšit, ale zároveň jim i přinést celou řadu 

podnětů pro jejich vlastní bádání a odkrývání nových poznatků z oblasti 

balneologie, přírodovědy a především regionální historie. Obdivuhodné množství 

žánrově i tematicky pestré nabídky regionálních publikací sice přináší celou řadu 

informací a poznatků, které ale samy o sobě mohou zůstat pouze informacemi, fakty 

bez dalšího využití, což by byla zajisté velká škoda. Pokud bychom hledali ve 

veřejném prostoru místo, kde by mohly být tyto informace a poznatky systematicky 

využity ku prospěchu daného regionu, pak je tím především školní prostředí, které 

jako jediné je „ institucionalizovanou formou vytváření, předávání a zachovávání 

historického vědomí jako jedné z rovin reflexe historické skutečnosti.“ (BENEŠ 2004) 

Pokud vyjdu z vlastní praxe, pak právě toto prostředí nabízí možnosti k formování 

historického vědomí, resp. regionálního historického vědomí jako nutného 

předpokladu fungování regionálních struktur a základního předpokladu pro 

zachování kontinuity mezigeneračního přenosu vnímání regionu a jeho potřeb.  

Hledání prostředků a možností, které mohou přispět k ztotožnění se s žitým 

prostorem místními obyvateli, vnímání jeho kulturnímu dědictví jako prostředku 

zachování kontinuity vývoje, a to jak regionu samotného, tak i jeho obyvateli, byly 
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vstupními aspekty, které přispěly ke koncipování struktury této studie a 

konkretizaci dílčích cílů a metod, které by k tomu napomohly. 

Pod tímto úhlem pohledu byla strukturována samotná koncepce této práce. 

Rozdělení na dvě hlavní části, tj. teoretickou a analytickou, nejlépe vyhovovaly 

zvoleným záměrům.  Stěžejním teoretickým problémem se ukázala otázka 

regionální identity, spolu historickou pamětí a reflexí historického skutečnosti. 

Diskutovaná teoretická východiska poukázala na specifičnost regionálního 

historického momentu jako možného východiska pro formování regionální identity 

nejen samotného obyvatelstva, ale také samotného regionu, resp. jeho image.  

Druhou významnou rovinou přínosu regionálního momentu pro vlastní formování 

historického vědomí obyvatelstva je komparace obecných a regionálních dějin, a 

tím možnost pochopení jednak mnohovrstevnatosti historického vývoje samotného, 

ale také specifičnosti konkrétního regionu, a tím i eventuální pochopení skutečností, 

které díky generalizaci na obecné není možné reflektovat, nicméně pro fungování 

samotného regionu jsou významným aspektem specifického vývoje.  

     Pokud bychom hledali některá specifika karlovarského regionu, pak bychom 

mohli v prvé řadě vidět tuto specifičnost v etnickém složení karlovarského regionu 

ve sledovaném století. Obecně v českém historickém diskurzu jsou pochopitelně 

akcentovány dějiny Čechů v českých zemích. V případě karlovarského regionu se 

nám díky regionálnímu historickému momentu nabízí obrácená perspektiva 

pohledu, tj. do roku 1945 dějiny Němců v Čechách. Komparací těchto dvou 

pohledů se zde nabízí možnost pochopení legitimnosti oboustranných postojů, 

důvody reakcí a názorů na proměnu geopolitických kontextů, a tím i proměnu 

postavení obou etnik jednak vůči státu, ale především vůči sobě samému. Otázka 

„konfliktního společenství“ zde pak vystupuje jako důsledek oboustranného 

nacionalismu a jeho podílu na eskalaci vzájemného soužití. Analytická část proto 

nabízí na příkladu několika historických exkurzů možný výklad klíčových mezníků 

vzájemného soužití českého a německého etnika v konkrétním prostoru (tj. 

karlovarský region) a konkrétním čase (tj. 19. – 20. století). Jejich aplikace ve 

veřejném prostoru může přispět minimálně k motivaci, zamyšlení nad touto 



 

178 

 

problematikou, která je, podle mého názoru, významným faktorem pro formování 

regionální identity karlovarského regionu. Tímto přístupem lze také poukázat na 

důležitost aktivního přístupu ke svému okolí, k žitému prostoru, k tomu, co minulé 

generace dokázaly vytvořit díky svému tvořivému přístupu. Toto dědictví se pak 

může stát jistým mezigeneračním pojítkem a zároveň cestou k vzájemnému 

pochopení a porozumění. 

     Pokud bych měla shrnout poznatky, ke kterým jsem v rámci své dizertační práce 

dospěla, pak bych konstatovala následující. 

     Z dílčího rámcového šetření vyplývá, že se ukazuje nutnost (a částečně i potřeba) 

systematické práce s regionální problematikou ve veřejném prostoru. Toto 

konstatování vychází jednak ze samotného zájmu cílové skupiny, která pracovala na 

strategii regionálního průvodce jako metody analýzy regionálního vědomí vybrané 

skupiny obyvatelstva regionu, jednak je to, podle mého názoru, nezbytný 

předpoklad pro další rozvoj tohoto regionu. Závěry realizované strategie naznačily, 

jak se dospívající mládež vztahuje k městu, resp. jeho „pamětihodným místům“, 

kde studuje a zároveň kde většina z nich také žije. Za důležitý aspekt považuji také 

fakt, že samotné město vnímají jako součást širšího prostoru, respektive regionu, 

jehož bylo a je nedílnou součástí.  Navíc jsou Karlovy Vary vnímané jako do jisté 

míry přirozené, vývojem konstituované centrum tohoto regionu. Spolu s ním  město 

prošlo jednotlivými etapami vývoje, který jak region, tak i město poznamenaly, a to 

jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu. Determinujícím faktorem zde 

shledávám právě ono informační vakuum, resp. jeho torzovitost ve vztahu k 

minulosti, která přispívá k nezájmu o žitý prostor a částečně i jeho další existenci.  

V podstatě stejný závěr je možné také konstatovat z dotazníkového šetření. Jak již 

bylo v příslušné kapitole několikrát zdůrazněno, nejednalo se o empirické šetření, 

nýbrž o orientační průzkum v prostředí středoškolské mládeže jako cílového 

skupiny eventuálního následného systematického edukačního působení. Zjištěné 

závěry jsou také vzhledem velikosti zkoumaného vzorku víceméně pouze 

instrumentem k uchopení sledované problematiky a objasnění možných přístupů a 

metod pro systematickou edukaci ve veřejném prostoru. Za klíčové pak považuji 
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závěry vztahující se k aspektu historické kontinuity, a to v rovině vnímání vztahu 

obecných a regionálních dějin a v rovině vztahování se k původnímu obyvatelstvu 

regionu. Jestliže respondenti v podstatě akceptovali podobu etnické skladby regionu 

ve sledovaném období, stejně tak i její proměnu po roce 1945, pak je, podle mého 

názoru, problematické nevnímání kontextu historického vývoje ve vztahu 

k jednotlivým skupinám obyvatelstva karlovarského regionu před rokem 1945 a 

minimální kontextuálnost poválečného regionálního vývoje s vývojem obecným. 

Lze z toho vyvodit víceméně nereflektování kontinuity vývoje, která je podle mne 

dána především neznalostí a nediskutování problematických mezníků vzájemného 

soužití. Také je problematické mnohdy nekritické přebírání generalizujících 

pohledů na některé historické události, a to především ve vztahu této generace 

k odsunu. Víceméně na okraji stojí problematika zařazení dějin židovského etnika, 

která je typická nejen pro region, ale i pro obecný historický kontext. 

      Z těchto rámcových zjištění pak vycházelo zpracování dílčích exkurzů 

z regionálních dějin formou historicko-edukačního materiálu, který svou povahou, 

podle mého názoru, nabízí využití v rámci veřejného prostoru nejen ve školním 

prostředí, ale i v dalších regionálních strukturách, zabývajících se historickou 

regionální edukací. 

     Když v roce 1903 vyšlo třetí vydání Klemmovy vlastivědy, bylo přáním autora 

mimo jiné předat svým studentům v přístupné formě všechny „nezbytné, užitečné a 

příjemné informace“ o její nejbližší vlasti. (KLEMM 1903: předmluva) Autor neuvedl 

žádné konkrétní důvody, proč, resp. v čem by měly být pro školní mládež tyto 

informace jako celek nezbytné a užitečné. Nicméně z výše uvedeného  bylo 

v příslušné pasáži této práce konstatováno, že si zřejmě autor uvědomoval, že 

člověk „ …má vztah nejen k přítomné skutečnosti, kterou může mít bezprostředně v 

názoru, ale je schopen vracet se k minulým předpokladům své činnosti, hodnotit 

nerealizované i nerealizovatelné možnosti a na základě toho formovat nové 

projekty. Člověk „má vztah“ k tomu, co se událo, není jen ve „vztazích“ k 

minulému dění, tzn. dokáže vědomí minulého dění a jeho předpokladů využít 

pro porozumění dnešku.“ (PEŠKOVÁ 1997: 26) 
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     O relevantnosti nejen Klemmova přístupu, ale také nutnosti aplikovat zvolený 

přístup pro vlastní praxi, mě mimo jiné i motivovalo konstatování jedné 

z respondentek po realizaci metody studentského průvodce jako strategie šetření 

regionálního vědomí vybrané skupiny obyvatelstva karlovarského regionu. „Když 

jdu teď městem, nedívám se do země, ale po památkách a vím, k jakému účelu byly 

postaveny a jakými změnami postupem času prošly.“ (B. CHALUPOVÁ) 
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Přílohy 

PŘÍLOHA č. 1  

EXKURZ: REVOLUCE 1848/9 

 

STATUTA KONSTITUČNÍHO SPOLKU 

 

Přečtěte si úryvek ze Statut konstitučního spolku. Po přečtení diskutujte následující otázky: 

 Co bylo hlavním cílem tohoto spolku? 

 Čeho se čeští Němci obávali a jak tomu chtěli čelit? 

 

STATUTA KONSTITUČNÍHO SPOLKU V KARLOVÝCH VARECH 

(kráceno) 

 

I. CÍL SPOLKU 

1. Spolek se snaží ze všech svých sil  

o zachování konstituční monarchie a jednotného rakouského císařství. 

2. o vnitřní státoprávní svazek s Německem 

3. o zachování německé národnosti v českých zemích a německého 

elementu v rakouském císařství. 

4. o zachování základních principů rovnoprávnosti národnostní. Zvláště 

se bude spolek starat o to, aby dobrá jednání s českými zemskými 

bratry nebyla v žádném případě narušována z německé strany, ale na 

druhé straně se rozhodně postaví proti útokům ze strany české.  

5. zachování a obhajoba konstitučních práv a svobod. 

6. jednání a diskuse o důležitých politických záležitostech 

7. jednání a diskuse o záležitostech obcí 

8. všeobecné věcné diskuse o různých záležitostech umění a věd 

9. přednášky o zajímavých dobových článcích 

10.  zajištění dobrých časopisů a knih pro společné využití členy 

zdroj: SOkA K. Vary, OF R. Mannl, karton 5, nezpracovaný fond 
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PŘÍLOHA č. 2 

EXKURZ: REVOLUCE 1848/9 

 
 
ADRESA KARLOVARSKÉHO MĚŠŤANSTVA MINISTRU PILLERSDORFOVI 

 
Přečtěte si úryvek z dopisu měšťanů Karlových Varů ministru vnitra Pillersdorfovi. 

Diskutujte následující otázky. 

 Jaké požadavky si kladli karlovarští měšťané a proč? 

 Jak se stavěli k otázce velkoněmeckého sjednocení? 

 Proč pro ně podle vašeho názoru byla důležitá otázka vztahu k Německu? 

 Jak reagovali karlovarští měšťané císařem uznanou rovnoprávnosti obou zemských jazyků 

a proč? 

 

Měšťanstvo Karlových Varů požaduje: 

1. jako obec vybudování samosprávy 

2. jako státní občané Království českého rovnoprávnost obou zemských jazyků, 

avšak ohražujeme se co nejrozhodněji proti jakýmkoliv pokusům zavést 

český jazyk jako vyučovací jazyk na zdejší měšťanské škole, stejně tak i 

proti každému pokusu tento jazyk zde vyučovat. 

3. jako občané císařství rakouského si přejeme zachování tohoto státu a 

ohražujeme se proti jakékoliv isolaci Čech od císařství rakouského. 

4. jako německé měšťanstvo si přejeme jako naplnění práva na svobodný pohyb 

osob připojení Čech – jako integrální součásti Rakouska – k Německu, ale 

pod tou podmínkou, že Rakousku bude zachována jeho státní forma a bude 

spojeno s Německem zcela na federativním základě…Zároveň také tímto 

prosíme o rozhodnutí, zda je možné obeslat frankfurtský parlament poslanci 

z Čech, aby mohli jednat na následujícím zasedání. 

5. Konečně jako politicky uvědomělé měšťanstvo si přejeme potvrzení všech 

přirozených práv člověka a občana.  

zdroj: Wochenblätter für Freiheit und Gesetz, 30. 4. 1848 č. 4 (kráceno) 
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PŘÍLOHA č. 3 

EXKURZ: REVOLUCE 1848/9 

 
 

 

DĚKOVNÝ DOPIS KARLOVARSKÉHO MĚŠŤANSTVA  KNÍŽETI 

WINDISCHGRÄTZOVI 

 
Přečtěte si děkovný dopis karlovarského měšťanstva knížeti Windischgrätzovi. Diskutujte 

následující otázky. 

 Bylo karlovarské měšťanstvo spíš konzervativní nebo liberální? Svá tvrzení odůvodněte. 

 Jaké důvody ho podle vás vedly k tomuto postoji?  

 

„Vaše Jasnosti! 

v souvislosti s potlačením pražského povstání jsme vám zavázání upřímným a 

vroucím díkem, a to nejen německé obyvatelstvo, nýbrž také jistě i slovanské 

obyvatelstvo Čech a celého rakouského císařství. 

Že jste bez ohledu na své osobní ztráty a bolesti (zde míněna ztráta manželky při 

svatodušních bouřích – pozn. autora), kterou cítíme spolu s Vámi, zvolil takové 

postupy, které přilákaly obdiv světa.  Že jste uprostřed protichůdných pocitů cíl 

boje, zachování nám díky dobrému monarchovi propůjčených svobod, potlačení 

povstání nepromeškal žádnou minutu, nýbrž díky tomu, že jste skutečným 

velitelem, jste vyhrál, to je pro Čechy, císařství a pro Německo velké požehnání. 

Platilo zde, že byla potlačena vzpoura, která měla za cíl oddělení se od německého 

spolku a odtržení se od rakouského císařství, vzpoura, která k těmto zrádným cílům 

hledala cestu skrze znepřátelení po století vedle sebe v míru žijících obyvatel… 

Díky a obdiv, který Vám tímto vyjadřujeme, spojujeme s naléhavou prosbou, Vaše 

Jasnosti, aby se pokud možno stejně energicky postupovalo při odstraňování příčin 

tohoto pražského povstání, jak při potlačování povstání samotného.“ 

Karlovy Vary 25. 6.1848 

zdroj: Lenhart, J. J., Fortsetzung der Memorbillien Karlsbad vom Jahre 1840 bis Ende 

1858., Prag 1860, s. 42-3 
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PŘÍLOHA č.4 

EXKURZ: NA SCÉNĚ ČEŠI 

 

SMUTNO JE ČECHOVI  I. 

 
Přečtěte si úryvek ze stati Jana Nerudy.  Diskutujte následující otázky 

 

 Jak charakterizuje Karlovy Vary po stránce národnostní? 

 Jak se dívá na Čechy a co jim vytýká? 

 
„Smutno je Čechovi v těchto lázních českých, smutněji než v cizině…Jsme tu v 

Čechách, ale jako bychom byli sta mil ode všeho českého - jsme jakoby v daleké 

cizině, ale do srdce našeho bodá tu vše hezky z blízka. Jsme doma, nejsme tu však 

domovem… Zde je jen cit německý, rakouského jen tak ta předepsaná špetka, český 

pražádný…Že v lázních těch český živel česky se vůbec nejeví, nebo že se slabě 

slabounce zjevuje toliko tomu, kdo po něm pátrá pílí zrovna zimničnou, tím není 

vinen jen zdejší obyvatel Němec … tím byli a posud jsme hlavně my vinni sami. 

Nepůsobili jsme a nepůsobíme posud…Češi se štítí vystoupiti okázale, v politice ale 

říká se té skromnosti – hloupost. Ovšem, patří k tomu peníze, což jich ale naši lidé 

nemají? Chodíš ulicemi. Votivní tabulí sta, francouzských, anglických, ruských, 

polských, německých, české sotva dvě, staré. Čteš nápis mramorové desky: „Zde 

bydlel Mickiewicz.“A kde bydlel Jungmann, který zde byl as třikráte? Čteš firmy 

obchodníků, dalekou většinou sem pro letní měsíce přibylých. Tak mnoho tu 

výtečných průmyslníků českých, mají nápisy francouzské, ruské, polské – o českém 

slově ani památky! Hledáš lázeňského lékaře – lékařů tu usedlých jako much, Čech 

mezi nimi ani jeden! Vejdeš do knihkupectví. Lázeňská literatura je velmi bohatá a 

zase ve všech jazycích – jen ani jedné knížečky české. Snad si koupíš německou, 

kde „ o hordách husitských“ a o městě zdejším „naštěstí již zcela poněmčelém a 

vrácené kultuře“… Tamhle jdou dámy se svými dětmi. Znám je z Prahy. Jsou to 

vlastenky. Zastaví se spolu. „Františku, nedováděj“, napomíná jedna bujného svého 

klučinu, pak obrátí se k druhé: „Nein, wie prächtig Sie heute aussehen!“ 

 

zdroj: Wajs, M., České literární Karlovarsko I., Plzeň 1972, s. 110-111 
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SMUTNO JE ČECHOVI II. 

 
Přečtěte si úryvky z prvních českých průvodců po Karlových Varech.  Diskutujte následující 

otázky. 

 Jak je charakterizována národnostní situace v Karlových Varech v českém průvodci: 

 K čemu a proč jsou Češi vyzýváni? 

 
„ Bohužel nejeví zdejší Čechové ani nejmenší známky nějakého života u veřejnosti, 

a jakkoli mnozí z nich jednak svou zámožností co majitelé domů, obchodů a 

provozovatelé řemesel, jednak postavením svým co úředníci, učitelové, lékaři atd. 

čestného místa v společenském životě zdejším zaujímají, nehledí přece nijak 

k tomu, aby národnosti české nějaké platnosti a patřičného uznání ve veřejnosti 

vymohli. Čech zavítavší do Karlových Varů oblaží se po nějakém českém nápisu na 

domech aneb po nějakém českém oznámení na nárožích marně; marně napíná sluch, 

aby zaslechl nějakého slova v jazyku mateřském. A přece svědčí četná zmrzačená 

jména zdejších obchodníků a řemeslníků, na firemních tabulích nakreslená, že 

majetníci jejich ryze českého původu jsou. Málokterý zdejší Čech má však tolik 

vůle aneb odhodlanosti, aby dal najevo způsobem sebenepatrnějším, že jest 

Čechem, a že se hlásí k národnosti své… Sejdeme-li se pak s některým zdejším 

Čechem a projevíme-li mu nad tím nápadným odstrkováním češtiny spravedlivé 

podivení své, dostane se nám důvěrné odpovědi, že chce-li Čech v Karlových 

Varech usazený s německými spoluobčany svými v míru žíti, jest nucen veškerý 

národní cit svůj zapříti.“ 

zdroj: Čtvrtečka A. F., Průvodce po Karlových Varech a okolí Karlovarském. K poučení a 

zábavě výletníků a hostí lázeňských, Brno: 1878, s. 76 

 

 

 

SMUTNO JE ČECHOVI III. 

 
Pokuste se shrnout zjištěné skutečnosti z obou předešlých textů.  Diskutujte následující 
otázku. 
 

 Odpovídá postoj autorů jednotlivých úryvků dobovému nazírání na situaci?  
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PŘÍLOHA č. 5 

EXKURZ: NA SCÉNĚ ČEŠI 

NOŠENÍ DŘÍVÍ DO LESA? 

 

Prohlédněte si následující inzeráty z českých lázeňských průvodců. Diskutujte následující 

otázky. 

 
 Jaké formy volí autoři inzerátu k prosazování českého živlu v Karlových Varech? 

 V čem může být jejich agitaci jistým „nošením dříví do lesa“? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

zdroj: RUTTE 1888: inzertní příloha                  zdroj: Karlovy Vary 1914:inzertní příloha 
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PŘÍLOHA č. 6 

EXKURZ: NA SCÉNĚ ČEŠI 

 

SLOVANSKÁ BESEDA 

 
Přečtěte si úryvek z regionálních novin.  Diskutujte následující otázky. 

 

 Jaký cíl měl splňovat tento spolek? 

 K čemu měl sloužit? 

 

„ Vznik a počátek tohoto jediného českého spolku v Karlových Varech…jsou 

živým dokladem snášenlivosti našich spolubydlitelů druhé národnosti v Českém 

království, zároveň však důtklivým vyzváním ku všem, kdož do Karlových Varů 

přicházejí, aby přišli s heslem „Svůj k svému“, aby nebloudili tam porůznu 

rozptýleni jsouce a pěstujíce život samotářský, nýbrž aby druh k druhu se pojil, 

všichni pak slučovali se v onom jediném českém středisku, kteréž zajisté rádo je 

pohostí, mnou zábavu jim poskytne a jedině jejich pomocí stane se důstojnou 

representací českého živlu v lázních světových…“  

zdroj: Rutte, E. M., Průvodce po Karlových Varech a okolí, Praha 1888, s. 121 

 
 

Po přečtení  ukázky diskutujte tyto otázky. 

 
 Jaká byla reakce Němců na založení českého spolku?  

 Jaký hlavní problém viděli Němci v souvislosti se založením Slovanské besedy? 

 
„ Jeden zdejší vážený občan, který se dříve zásadně o politiku 

nezajímal…obdržel před několika dny vytištěnou pozvánku na setkání se 

starostou, ze kterého se vyklubalo pozvání na shromáždění konané 20. 8. 1881 

v hotelu „Friedrich Wilhelmsthal“ pořádané přivandrovalými Čechy a českými 

lázeňskými hosty s cílem založit v Karlových Varech českou knihovnu. 

Myšlenka je tak naivní, že si pod tímto musíme představit úplně něco jiného a 

nesmíme se mýlit, že toto je první krok k založení Besedy v onom městě, kde se 

před pár lety konal sjezd Němců.  Rádi dopřejeme kmotrovi krejčímu a 

obuvníkovi, kteří zde reprezentují český element, možnost, aby si mohl prožít 

bolest ze strany Němců v milém společnosti krajanů, neočekávejte ale, že se naše 
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město stane místem české propagandy. Opatrnosti není na škodu, když si 

německé Karlovy Vary chtějí zachovat opravdu německý charakter.“ 

zdroj: Karlsbader Badeblatt č. 102, 27. 8.1881, s. 1 
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PŘÍLOHA č. 7 

EXKURZ: NA SCÉNĚ ČEŠI 

 

BADENI ODSTOUPIL I. 

 

Na základě uvedených statí diskutujte následující otázky. 

 

 Co bylo hlavním důvodem k uspořádání této zakázané akce? 

 Co bylo podle vás hlavním důvodem k uspořádání vzpomínkové akce o rok později? 

 Které z těchto argumentů byly využity podle vás i v následujících letech k podpoření 

nacionálních požadavků? 

 
„Němečtí muži! Německý národní den byl zakázán. Ale i přes to my, němečtí muži 

z Chebska a celého Deutschböhmen dnes slavíme německý národní den…Zde na 

tomto historickém místě si slíbíme ještě jednou, že zůstaneme Němci, pevní, věrní, 

budeme zachovávat svaté právo našeho národa, dokud v tomto boji nezvítězíme, 

dokud jazyková nařízení nepřestanou existovat… A jménem německých poslanců 

vám slibuji, že tento slib dodržíme. V tomto boji nepolevíme, my, němečtí poslanci, 

jej dovedeme do konce.“ 

zdroj: Egerer Zeitung 1897, č. 53, 14. 7., s. 1 

 

 
„Shromáždění u příležitosti vzpomínkové akce na chebský národní den roku 1897 

jednohlasně prohlašují, že žádní zástupce německého národa nemůže ustoupit 

v jakýchkoliv jednání do té doby, dokud budou platit jazyková 

nařízení…Shromáždění jsou za jedno, že jsou součástí velkého německého národa a 

budou i v budoucnu plnit svou povinnost vést do vítězného konce svůj boj za 

věrnost, svobodu, právo, za blahobyt, zajištění národní jedinečnosti a ochrany 

národního života Němců v Rakousku.“ 

zdroj: Egerer Zeitung, č. 55, 13. 7.1898, s. 2 
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BADENI ODSTOUPIL II. 

 

Přečtěte si následující úryvek.  Následně diskutujte tyto otázky 

 Jak reagovalo karlovarské obyvatelstvo na odvolání hraběte Badeniho? 

 V čem se podle vás odlišuje reakce chebského a karlovarského obyvatelstva a proč? 

 

„Tuto neděli se městem jako blesk roznesla tato zpráva. V ulicích propukl 

neobyčejný jásot, všechny strany bez rozdílu zapomněly na problémy, které je od 

sebe oddělovaly v politickém životě, všude se provolávalo „Heil!“… Badeni a celý 

jeho kabinet odstoupil. Odstoupil v nejkritičtějším monetu, kdy se národ již pomalu 

začal zvedat  a na mnohých místech říše se začal objevovat strašák revoluce. Mocné 

slovo císaře zapůsobilo jako osvobozující zázrak, který zbavil německý národ těžké 

můry. Zase se dá dýchat, a to, co ještě přijde, již nemůže být tak hrozné, jako dílo 

Badeniho…Také naše Karlovy Vary žijí od neděle v radostném vzrušení…Ukázaly 

se v tomto pamětihodném momentu, že jsou německé i přes pokusy vtisknout jim 

mezinárodní charakter…Výzva k oslavám byla německá a běda Čechům, kteří by 

chtěli tuto spontánní oslavu rušit. Karlovy Vary mají před sebou slavnost, jakou 

vícekrát nezažily od památného roku 1848…Hlava na hlavě se tlačí na shromaždišti 

v parku Františka Josefa v 5,30…Byl to imposantní pohled na velký, široký průvod. 

V čele pochodovali starosta Schäffler, radní, zastupitelé, pak následovali němečtí 

nacionálové ve velkém počtu. Vpředu se nesl veliký transparent s nápisem „Heil 

und Sieg“…Nacionálové nesli mimo to mnoho německých národních vlajek. 

Během pochodu se zpívaly německé národní písně a „Wacht am Rhein“. Před 

letním bytem vůdce mladočechů dr. Engla se průvod zastavil a vícehlasně letěla 

vzduchem slova „Pereat Engel“. Před radnicí se znovu zpívala Wacht am Rhein… 

Byla to velkolepá politická manifestace německé jednoty jaká se nezažila od roku 

1848 a pro všechny, kteří se jí zúčastnili, zůstala nezapomenutelnou.“ 

zdroj: Karlsbader Badeblatt č. 274, 30. 11. 1897, s. 1-2 
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PŘÍLOHA č. 8 

EXKURZ: NA SCÉNĚ ČEŠI 

 

REAKCE NA BOUŘE V PRAZE 

 

Na základě následujících úryvků diskutujte tyto otázky. 

 Co bylo hlavním důvodem demonstrace Němců v roce 1908?   

 Jak  reagovalo vedení města a proč?  

  

„Češi chtějí tím vším dokázat, že v celých Čechách není žádná jednotná německá 

jazyková oblast, a že rozdělení země na základě úřední řeči je absolutně nemožné. 

My Němci máme být degradováni na národnost druhého stupně. Vládě má být 

dokázáno, že čeština je nutná i v čistě německých oblastech…My bojujeme za to, 

co je nám nejsvatější, za náš domov, který nám chtějí vzít, a který my chceme 

zanechat našim dětem čistý a nedotčený, a k tomu dobrá každá i ta nejostřejší 

zbraň.“ 

zdroj: Karlsbader Tagblatt č. 122, 27. 5. 1908, s. 1 (převzato z  Studecká, L., Slovanská 

beseda v Karlových Varech v letech 1881 -1918, UJEP PF, 2011, s.55-6) 
  
 

„ V zájmu zachování klidu a pořádku v našem lázeňském městě obracím se na 

obyvatelstvo, aby upustilo od demonstrace, které našim lázním jen škodí a nutí 

úřady k energickým opatřením. Městská rada naopak slibuje, že se bude snažit 

působit v mezích zákona, aby čistě německý charakter našeho města zůstal 

zachován.“ 

zdroj: Karlsbader Badeblatt č. 143 27. 5. 1908, s. 2 (převzato z Studecká, L., Slovanská 

beseda v Karlových Varech v letech 1881 -1918, UJEP PF, 2011, s.55-6) 
  

 

 

„Některé pochybné elementy, především v okolí Karlových Varů, využily 

všeobecného rozčílení a vpochodovaly do města za hlasitého křiku a zpěvu, aby 

demonstrovaly před hotelem „Monopol“. Proti takovému narušování klidu ve středu 

města musíme energicky protestovat a žádný občan Karlových Varů nebude 

solidární s takovými živly, které neberou ohled na lázně a lázeňské hosty.“¨ 

zdroj: Karlsbader Badeblatt 142 26. 5. 1908, s.2-3 (převzato z Studecká, L., Slovanská beseda 

v Karlových Varech v letech 1881 -1918, UJEP PF, 2011, s.55-6) 
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PŘÍLOHA č. 9 

EXKURZ: NĚMECKÝ PŘEVRAT A PRÁVO NA SEBEURČENÍ 

 

ČESKÝ POLITICKÝ PROGRAM  

 

Na základě přiloženého textu charakterizujte stanovisko českých politiků k novému 

státu. 

 

 Jaké místo v něm mají zaujímat Němci?  

 Co z toho pro ně vyplývá? 

 

„ Stát československý jest už realitou. S tím musejí se smířiti i nejzarytější nepřátelé 

Čechů. Jsou však proudy mezi Němci v Čechách, které z nenávisti k našemu národu 

a státu bouřlivě žádají, aby byla část české země s obyvatelstvem německým 

přivtělena k Německu. Naše stanovisko jest jasné a nezměnitelné: země českého 

státu jsou uzavřený celek zeměpisný i biologický. Všechna půda v hrancích tohoto 

útvaru náleží k československému státu od pradávna, byla od věků jeho majetkem. 

Obyvatelé jazyka německého přišli do Čech a stali se občany českého státu, usadili 

se na pradávné české půdě, která nebyla anektována a vždy byla česká. Nedovolíme 

odtrhnouti ani píď země. S občany německými stát československý nebude 

nakládati podle praxe německé nebo maďarské, dá jim všechnu spravedlnost – 

pokud budou loajálními občany československého státu. Velezrádců český stát 

trpěti nemůže. Kdo nechce být loajálním občanem, může prodati půdu a jít, kam ho 

volá srdce. Ale zemi nikdo trhat nesmí.“  

zdroj: Pud k sousedům, Národní listy, roč. 58, č. 251, 24. 10. 1918, s. 1 

 

 NĚMECKÉ REAKCE 

 
 Jak reagovala městská rada na prohlášení vzniku ČSR? 

 Dokáže zároveň říci proč? 

„Obyvatelstvo!“ V  Praze byl zřízen český stát. Deutschböhmen patří 

k Deutschösterreich. Nařízení české vlády jsou pro nás neplatná. Obyvatelstvo se 

vyzývá, aby i nadále zachovalo klid.“   Karlovy Vary, 29. 10. 1918, Městská rada       

zdroj: Augustin, M., Karlovy Vary na přelomu let 1918- 1919…, in: Minulostí 

Západočeského kraje XXIX 1994, s. 131 
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OBSAZENÍ 

 
Na základě prohlášení starosty Pfeifera diskutujte následující otázky. 

 

 Co vedlo německé obyvatelstvo k tomuto kroku? 

 Změnil se bezprostředně nějak jejich postoj k nově vytvořenému státu? 

 

PROHLÁŠENÍ STAROSTY PFFEIFERA  
 

„ … ustupujeme násilí, jež je proti nám bylo použito, rozhodně protestuji proti 

vpádu, jenž nelze ničím ospravedlnit, jsme proti znásilnění, které na nás bylo 

spácháno. … Neodplácíme násilí násilím, neměníme však také nic na našem 

národnostním přesvědčení a na naši pozici našemu národu. Obyvatelstvo Karlových 

Varů, které bylo německé, německým jest a německým i zůstane, vzkazuji, aby 

zachovalo klid a rozvážlivost a aby se vyvarovalo jakéhokoliv nerozmyšleného 

jednání. Kdo smýšlí se svým národem v dobrém, a nechceme ohrožovat jeho 

budoucnost, ať zachová nyní vážnost a důstojnost.“ 

zdroj: SOkA K. Vary, fond vznik ČSR-Deutschböhmen- vyhlášky, provolání, karton SD 
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PŘÍLOHA č. 10 

EXKURZ: NĚMECKÝ PŘEVRAT A PRÁVO NA SEBEURČENÍ 

OBĚŤ  (námět pro samostatnou práci) 

 
Prohlédněte si smuteční oznámení uveřejnění v místním tisku. Diskutujte následující otázky 

 

 Pokuste se na základě dostupné literatury dohledat, jaké neblahé události způsobily 

smrt Alfréda Hahna. (samostudium) 

 Proč je podle vás jeho smrt popisována jako oběť? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
zdroj: Karlsbader Badeblatt, č. 54, 6. 3. 1919, s. 5 
 
MÍSTO A JEHO PROMĚNA (námět na samostatnou práci) 

 

Pokuste se zrekonstruovat průběh událostí v březnu 1919 v Karlových Varech. 

Na základě doporučené literatury sestavte trasu demonstrace.  

Připravte si krátký komentář k jednotlivým místům, které se pojí s těmito událostmi. 

Jak se proměnila tato místa v průběhu téměř 100 let?  

Do připojené tabulky zaznamenejte zjištěné informace. 

MÍSTO PRUBĚH UDÁLOSTI DNEŠNÍ STAV/NÁZEV 

BECHEROVO NÁMĚSTÍ   

LÁZNĚ III.   

HOTEL TRAUTWEIN   

PARK U LÁZNÍ V   

doporučená literatura: 

Augustin, M., 4. a 5. březen 1919 v Karlových Varech. in. Historický sborník Karlovarska I., SOkA K. Vary 

1993, s. 135 - 144 

Řeháček, K., Němci proti Československu na západě Čech (1918 – 1920), Plzeň 2008 

 



 

209 

 

PŘÍLOHA č. 11 

EXKURZ: MNICHOV 

ČEŠI VZPOMÍNAJÍ 

 
Přečtěte si následující úryvky ze vzpomínek Čechů, kteří po mnichovských událostech 

opustili pohraniční.  

 Jak vnímali dotazovaní soužití Čechů a Němců v pohraničí před Mnichovem? 

 Jak vzpomínají na události po Mnichovu?  

 Jak podle vás mohly tyto události ovlivnit jejich postoje k Němcům v době války a po 

válce? 

„Bydleli jsem v Sedleci u Karlových Varů ve strážním domku, neboť otec dělal 

traťového pochůzkáře u ČSD. Asi v polovině září 1938 jsme museli uprchnout před 

Němci a odstěhovat se do jižních Čech. Pamatuji si, že jsem si vzal s sebou pouze 

tříkolku. Matka nesla v náručí mého dvouměsíčního bratra. Otec jako zaměstnanec 

ČSD musel v Sedlci zůstat. Přijel za námi až později. Veškeré zařízení ve strážním 

domku zůstalo, nemohli jsme si odvézt vůbec nic. Rodiče začínali v Českých 

Budějovicích opět znovu. Nedostali také žádné odškodnění.“ 

Zděnek Jarolímek, tehdy Sedlec u Karlových Varů 

zdroj: Zelený, K., Vyhnání Čechů z pohraničí, ÚMV, Praha 2002, s. 70 

 

„Můj otec dostal v roce 1936 definitivu jako okresní lékař do Karlových Varů. 

Bydleli jsem, rodiče a my dvě dcery, ve vile Titania u židovské rodiny a tatínek se 

hned účastnil českého života. Za tu krátkou dobu byl dokonce zvolen starostou 

Sokola, my se sestrou jsem navštěvovali českou školu. Ještě před zabráním 

pohraničí nás tatínek poslal s osobními věcmi do Prahy…Utíkali jsme pochopitelně 

jen s osobními věcmi, bez nábytku. Potom dostal tatínek od Němců povolení, že si 

mohl odvézt, co se vešlo do jednoho stěhovacího vozu. Musel předem předložit 

seznam věcí, do domu už nebyl vpuštěn, sporné kusy nábytku mu ukazovali oknem. 

Celou dobu stál vedle něho Němec a čas na naložení nyl pouze od rána do večera. 

Němci měli hlavně strach, aby otec neodvézt také majetek domácích, kteří jako 

Židé už před tím důl opustili a byli také, jako, my, v Praze. Nějaké věci se podařilo 

převézt, ale moc toho nebylo.“ Alena Pašková, tehdy Karlovy Vary; zdroj: Zelený, K., 

Vyhnání Čechů z pohraničí, ÚMV, Praha 2002, s. 71 -2 
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„Jsem jednou z mnoha, kdo museli opustit Sudety, přestože se nám tam dobře žilo i 

s Němci. Bylo to ve Falknově – nyní Sokolov. Chodila jsem do Sokola, ráda 

vzpomínám na pěkné slavnosti, na besídky, Češi stále něco organizovali. Žili jsem 

tam 13 let. Táta byl voják z povolání, bydleli jsem ve státním u kasáren. PO obecné 

škole jsem jezdila do Karlových Varů do gymnázia, ale když jsem byla v tercii, tak 

začali henleinovci s provokacemi. Tátův pluk byl přemístněn do Myjavy, doma 

zůstaly ženy a děti. Bály se, protože se situace přiostřovala. My s maminkou, každá 

s menším kufříkem, jsem odjely do Prahy k tetě, jinak jsme tam všechno nechaly. 

Když Němci „Sudety“ zabrali, dovolili, aby si máma pro věci a nábytek dojela. Jela 

ještě s jednou ženou, plná strachu. Nábytek a věci byly vystěhovány ve sklepě, to 

lepší bylo samozřejmě vykradené, nábytek rozbitý, takže se matka rozmýšlela, má-li 

to vůbec naložit.“ V. R., tehdy Sokolov 

zdroj: Zelený, K., Vyhnání Čechů z pohraničí, ÚMV, Praha 2002, s. 65-6 
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PŘÍLOHA č. 12 

EXKURZ: MNICHOV 

 

POMOC V NOUZI 

 

Prohlédněte si následující fotografie. Popište události, které zobrazují. 

Odpovídá situace na fotografii připojeným komentářům? 

Jak mohla tato situace působit v kontextu doby na její vlastní aktéry? 

Dají se tyto fotografie interpretovat i jinak? Uveďte svou vlastní intepretaci? 

V čem vidíte limity možné interpretace těchto pramenů? Mohou být zneužité? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

zdroj: SCHERZER 1940: 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: SCHERZER 1940:45 
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PŘÍLOHA č. 13 

EXKURZ: MNICHOV 

 

 

ODJEZD A PŘÍJEZD 

 

Prohlédněte si následující fotografie. Popište události, které zobrazují. 

 

Odpovídá situace na fotografii připojeným komentářům? 

Jak mohla tato situace působit v kontextu doby na její vlastní aktéry? 

Dají se tyto fotografie interpretovat i jinak? Uveďte svou vlastní intepretaci? 

V čem vidíte limity možné interpretace těchto pramenů? Mohou být zneužité?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češi opouštějí město                         zdroj: SCHERZER 1940: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlé odstranění českých nápisů     zdroj: SCHERZER 1940: 35 
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Osvoboditel jede po květinovém koberci ulicemi města    zdroj: SCHERZER 1940: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvoboditel jede po květinovém koberci ulicemi města    zdroj: SCHERZER 1940: 40 
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PŘÍLOHA č. 14 

EXKURZ: ODSUN 

KARLOVARSKÉ NÁRODNÍ NOVINY  

Přečtěte si ukázky z dobového tisku. Diskutujte následující otázky. 

 

 V čem mohl tisk ovlivnit postoj k Němcům? 

 Byly použity podle vás nějaké formy manipulace s míněním obyvatelstva? Jaké?  

  

„Dnes 19. 5. 1945 kolek deváté hodiny dopoledne byly zatčeny dvě osoby německé 

národnosti z Pirkenhammeru
224

, které byly přistiženy při vyrabování bytu na 

Z8meckém vrchu. Z toho případu, že se Němci ještě dnes odvážili poručiti přímá 

nařízení vlády republiky Československé, jest patrno, že jsme příliš mírní. Jest 

nutno co nejpřísněji potrestáním zamezit opakování se těchto případů.“ 

zdroj: Karlovarské národní noviny, č. 3, 21. 5. 1945, s. 3 

 

„Němci nesmějí jezdit vlakem. Podle platných nařízení nesmějí Němci v žádném 

případě používat železnice ani jiného dopravního prostředku. Němci, kteří 

procházejí nebo odcházejí z našeho města, musí tak jako na ostatním území 

republiky dojít na své postupné cíle pěšky. Platí to i o německých zaměstnancích 

ČNV Karlovy Vary.“ 

zdroj: Karlovarské národní noviny, č. 4, 6. 6. 1945, s. 2 

  

„ Divíme se, že v Karlových Varech ještě dodnes se vyskytují Němci, kteří v řece 

Ohři chytají ryby. Ryby se v novém státě stanou důležitou složkou národní výživy. 

Nejlepší čin, který by mohly kompetentní úřady učinit, by byl, odebrati Němcům 

rybářské nářadí.“ zdroj: Karlovarské národní noviny, č. 9, 5. 7. 1945, s. 2 

 
„ Postupuje se přesně podle vládního programu a i naše město se stá o to, aby se 

postupem doby stalo městem ryze českým. Denně je vystěhováno z města 500 

německých nacistů a díky organizátorovi této akce škpt. Arnoštovi je slyšet na 

ulicích stále více a více českou řeč. Za poslední tři neděle vystěhoval škpt. Arnošt 

na 6000 občanů německé národnosti. V této akci se bude stále pokračovat, 

                                                 
224

 Březová u Karlových Varů. 
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poněvadž toto vystěhování přímo souvisí s otázkou naší státní i osobní bezpečnosti. 

Nyní se tato akce zesiluje v Ostrově u Karlových Varů.“ zdroj: Karlovarské národní 

noviny, č. 9, 5. 7. 1945, s.  
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PŘÍLOHA č. 15 

EXKURZ: ODSUN 

OBČANSTVÍ - ŽADATELÉ (okres Karlovy Vary rok 1945) 

 

Prostudujte si následující tabelární přehledy. Diskutujte následující otázky 

 

 Jak byste charakterizovaly žadatele z hlediska jejich povolání? 

 

 Co podle vás vedlo příslušníky wehrmachtu, SS, NSDAP a SDP k žádosti o občanství? 

 

 Která všechna kritéria mohla hrát roli v udělení občanství? 

 

 Které věkové skupiny byly nejvíce „úspěšné“ a proč? 

 

rozdělení žadatelů podle pohlaví a věku MUŽI ŽENY 

celkový počet žadatelů 171 179 

věk do 25 let 5 19 

26 – 40 let 28 48 

41 – 60 let 90 74 

nad 60 let 38 25 

věk neuveden 10 13 

 

povolání žadatelů MUŽI ŽENY 

v domácnosti   11   71 

dělník   39   26 

úředník   16   21 

inteligence   25     6 

živnostník   36   21 

střední podnikatel   13  

státní zaměstnanec     6  

zemědělec     3  

neuvedeno   24  33 

 

politický profil žadatelů MUŽI ŽENY 

antifašista    41   29 

šedá zóna    81 100 

člen wehrmachtu nebo nepolitických složek      7     7 

aktivista SS, NSDAP, SDP    24   19 

Neuvedeno    18   19 

 

kladně vyřízené žádosti o občanství MUŽI ŽENY 

celkový počet žadatelů 171 179 

věk do 25 let     0     3 

26 – 40 let     4     5 

41 – 60 let     7   12 

nad 60 let     3    9 

 
zdroj: Háček, L., Udělení československého státního občanství Němcům z okresu Karlovy Vary v roce 

19454. in: Dějiny Karlovarska v pracích učitelů, SOkA Karlovy Vary 2000, s. 143 - 164 
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PŘÍLOHA č. 16 

EXKURZ: ODSUN 

NENÍ NĚMEC JAKO NĚMEC 

 

Po přečtení následujících úryvků diskutujte uvedené otázky. 

 Které okolnosti ovlivnily jednání paní Haškové z Falknova? 

 

„ Po svém příchodu do Falknova jsme Němce straně nenáviděla. Měl jsem pořad 

před očima hrůzy zatýkání a poprava českých vlastenců. Postupně jsem ale došla k 

názoru, že všichni nejsou stejní. Když například paní Hessová z naší prodejny 

odcházela do odsunu, přinesla mi na památku broušenou vázu a řekla: „Abyste 

dobře vzpomínala a připomněla si, že všichni Němci nebyli henleinovci.“ 

zdroj: Řeháček, K., Němci na Karlovarsku v letech 1945 – 1948, Plzeň 2011, s.. 125 

 

 Co podle vás ovlivnilo jednání Františka Jelínka?  

(Z žádosti bývalého politického vězně Františka Jelínka o prominutí trestu. Byl odsouzen za loupežnou 

vraždu Němce Edwarda Fenkla) 

 

„ Domníval jsem se, že tím konám jenom spravedlivou odplatu za činy okupantů a 

jejich pomahačů, a že není mé jednání bezprávné, nýbrž dovolené, ježto oni kradli a 

loupili nám a vraždili naše lidi, a proto v tomto dušením povědomí svém jsem se 

domníval, že mohu jim tyto činy odplatiti.“  

zdroj: Řeháček, K., Němci na Karlovarsku v letech 1945 – 1948, Plzeň 2011, s.. 129 

 

 Jak je popisováno chování Němců v situační zprávě OSK ve Žluticích v srpnu 1945? 

„Ta část obyvatelstva, která vzhledem ke své původní činnosti má jen trochu naděje 

na případné udržení se zde, horlivě podniká všechny kroky, vedoucí k tomuto cíli a 

je ochotna ke všem obětem a závazkům, které by v tomto směru byly od ní 

požadovány. Naproti tomu říšskoněmečtí příslušníci a ti, kteří nemají vůbec naděje 

na to, že by zde mohli zůstat dále, odcházejí do Říše dobrovolně.“ 

zdroj: Řeháček, K., Němci na Karlovarsku v letech 1945 – 1948, Plzeň 2011, s.. 172 
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PŘÍLOHA č. 17 

EXKURZ: EMANCIPACE A PROSPERITA 

SETKÁNÍ MINULOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ (náměty na samostatnou práci) 

 

Na základě dostupné literatury identifikujte jednotlivé budovy na obrázcích. 

Zhodnoťte jejich stav dnes. Zjištěné informace zapište do připojené tabulky 

 

 Jak se proměnila samotná stavba a její účel v průběhu století? 

 Jaký jak je stav této budovy v současné době? 

 Jak se proměnilo místo, na kterém se tato budova nachází? 

 

 

ZASAZENÍ DO KRAJINY 

původní a nynější podoba 

místa 

ÚČEL 

BUDOVY 

původní a 

nynější 

KONTEXT 

S DOBOU 

doba vzniku a dnešek 

LIDÉ A STAVBA 

stavitelé a uživatelé 

dnes 

    

    

    

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: archiv muzeum K. Vary                                     zdroj: archiv autora 
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zdroj: archiv muzeum K. Vary                                          zdroj: archiv muzeum K. Vary 

 

 

 

 

 

 
zdroj: archiv muzeum K. Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

doporučená literatura 
BEŠŤÁKOVÁ, K. – GARGULA, M., Carlsbad – Karlovy Vary:…místa známá i neznámá, Karlovy Vary: 

MM 2005 

BOŘÍKOVI, J. a O., Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech, Dobřichovice: KAVA-PECH 2004 

FIEDLER, J. (1992), Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer 1992 

FRANK, J., Židovské hřbitovy a památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary: SeeMedia 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

220 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 18 

EXKURZ: EMANCIPACE A PROSPERITA 

LUDWIG MOSER (námět na samostatnou práci) 

 

S pomocí doporučené literatury a mapy Karlových Varů zmapujte vzestup obchodních 

aktivit L. Mosera.  

 Na základě dostupné literatury zjistěte důležité informace o této osobnosti Karlových Varů. 

 Jak byste zhodnotili výběr L. Mosera pro své obchodní aktivity? O jaké lokality se jedná? 

 Jakého úspěchu dosáhl L. Moser v 70. letech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Karlsbader Wochenblatt ,                       zdroj: Karlsbader Wochenblatt,  

1862, č. 2, s. 62                                                 1863, č. 3, s. 137                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Karlsbader Badeblatt  1873,           zdroj: Karlsbader Badeblatt 1873, 

č. 13, s. 104                                                 č. 13, s. 104 

 
doporučená literatura 

MERGL, J. – PÁNKOVÁ, L., Moser 1857 – 1997, Karlovy Vary: Moser 1997 
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PŘÍLOHA č. 19 

EXKURZ: SEBEUVĚDOMĚNÍ A JEHO POPŘENÍ 

 

PŘÍBĚH SYNAGOGY (námět na samostatnou práci) 

Během křišťálové noci byly zničeny mnohé synagogy také v Karlovarském kraji.  Na základě 

doporučené literatury a internetových stránek zjistěte informace o těchto synagogách a svá 

zjištění zapište do tabulky. Na základě svých zjištění diskutujte následující otázky. 

 

 

 Proč bylo součástí pogromu během křišťálové noci i ničení synagog? 

 

 Jaký dopad mohla mít tato likvidace na obyvatelstvo a město samotné z hlediska 

uměleckého a společenského? 

 

 

              

KRITÉRIUM CH     E     B S O K O L O V K Y N Š P E R K 
KARLOVY 

VARY 

KDY BYLA 

POSTAVENA? 

 

 

    

KÝM   BYLA 

POSTAVENA? 

 

 

    

PROČ  BYLA 

POSTAVENÁ? 

 

 

    

UMÍSTNĚNÍ 

VE MĚSTĚ 

 

 

    

VÝZNAMNÉ 

OSOBNOSTI 

 

 

    

 
 
doporučená literatura: 

FIEDLER, J., Židovské památky v Čechách, Praha: Sefer 1992 

CHMELÍKOVÁ, J., Osudy chebských Židů, Cheb: Chebské muzeum 2000 

PUTÍK, A., Židovské tradice a zvyky Praha: Židovské muzeum 2005 

REZKOVÁ, A., Židovské památky Čech, Brno: Era 2004 

RUBÍN, P., Židé a židovské obce v Karlových Varech a okolí, Karlovy Vary Vary: ŽO 2006 

VEČEŘOVÁ, P., Židovské památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha: Olympia 2009 
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PŘÍLOHA č. 20 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

MÍSTO NAROZENÍ:                                        MÍSTO SOUČASNÉHO BYDLIŠTĚ: 

ROČNÍK STUDIA:                                           NÁZEV A MÍSTO ŠKOLY, KTEROU 

NAVŠTEVUJI:                                                          

 

1. Se kterými z následujících regionů (oblastmi) se především identifikujete? 
 

pozn: Rozhodně o každém z následujících pojmů podle toho, jak nejlépe odpovídá vašemu postoji.  

(1 – ano, 2 – spíš ano, 3- neutrální vztah, 4 – spíš ne, 5 – ne) 

 

 

 

 

  

 

2. Zakreslete do mapy oblast (region), ve kterém žijete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Které geografické entity (hory, řeky, vrcholy atd.) považujete za charakterizační pro 

oblast (region), ve kterém žijete? 

 

 

 

 

4. Jak pojmenujete region, ve kterém žijete, pokud o něm budete hovořit s někým, kdo 

zde nežije? 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 NÁZEV 

EVROPA      xxxxx 

ČR      xxxxx 

HISTORICKÉ ZEMĚ (ČECHY)      xxxxx 

KARLOVARSKÝ KRAJ      xxxxx 

BÝVALÝ OKRES      xxxxx 

MÍSTNÍ OBLAST       

MĚSTO         

MĚSTSKÁ ČÁST       
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5. Má region, ve kterém žijete, nějaký oficiální název? 

 

 

6. Má region, ve kterém žijete, nějaký historický název? 

 

 

 

7. Uveďte, čím je podle vašeho názoru výjimečný region, kde žijete, resp. čím se odlišuje 

od ostatních regionů. Uveďte 1 údaj. 

 

 

8. Které 3 symboly podle vás charakterizují region, kde žijete? Uveďte 3 údaje. 

 

 

9. Která etnika žila na území dnešního Karlovarského kraje v 19. – 1. polovině 20. 

století? Uveďte alespoň 2 údaje. 

 

 

10. Uveďte , kdy (co nejpřesněji datujte) se změnila etnická skladba území dnešního 

Karlovarského kraje v průběhu 19. a 20. stoletá a uveďte důvod této proměny. 

 

 

 

 

11.  Ke každému německému názvu vybraných měst napište český název tohoto města. 

 

              NEUDEK                                                            EGER                                            

 

              SCHLACKENWERTH                                        FRANZENSBAD                       

 

               FALKENAU                                                       JOACHIMSTAL                                         

 

               MARIENBAD                                                     LUDITZ 

 

               ASCH                                                                 BUCHAU  

 

12. Uveďte 3 období, která podle vás pozitivně poznamenala region, kde žijete. 

 

 

 

13. Uveďte 3 období, která podle vás negativně poznamenala region, kde žijete. 

 
 

 

 

 

 

 

 


