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školství a učitelství na Hlučínsku v době do druhé světové války. Hlučínsko je 

velmi specifická oblast České republiky, protože po několik generací náleželo 

Prusku. Během této doby se původně české obyvatelstvo přizpůsobilo německé 

mentalitě a způsobu života. O to složitější procesy zpětné integrace zde probíhaly 

po opětovném připojení k Československé republice po první světové válce. 

S největšími problémy se potýkalo právě školství, na jehož poli probíhaly největší 

třenice ohledně charakteru výuky. Osvětová činnost, probuzení národního cítění 

ke staronové vlasti a nalezení pocitu sounáležitosti s nově vzniklou republikou 

bylo v tu chvíli na bedrech nově příchozích učitelů, kteří to měli zde za úkol. Tato 

bakalářská práce se věnuje právě těmto třenicím o charakter školství a podobě 

výuky a také nejrůznějším problémům, se kterými se učitelé nově příchozí a 

zároveň velmi negativně přijímaní místním obyvatelstvem museli potýkat.  
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Úvod 

Hlučínsko je specifická oblast českých zemí, které se vlivem 

válečných a politických událostí změnila státní příslušnost hned několikrát.  

Nejvýraznější období bylo právě mezi první a druhou světovou válkou, kdy 

kromě národnostních sporů docházelo také k hledání národní identity a 

pocitu sounáležitosti k nově vzniklé republice. Hlučínsko předtím náleželo 

k Prusku po několik generací, a i když si zdejší obyvatelé udržovali svou 

kulturu, jazyk a zvyky, pruské smýšlení v nich zanechalo znatelnou stopu. 

Když bylo v roce 1920 Hlučínsko připojeno k Československu, nastalo 

období největších sporů ohledně státní příslušnosti a národního určení. Tyto 

třenice se nejvíce projevovaly ve školství jakožto v nejpříhodnějším poli 

působnosti pro osvětovou činnost. 

Tato bakalářská práce, zaměřená právě na školství v období let 1920-

1938, se bude zabývat jak vývojem a rozšiřováním samotného školství, tak i 

problematikou určení národní identity, která k tomu bezesporu patří, a dále i 

osvětovou činností, která šla se školstvím na Hlučínsku ruku v ruce. Cílem 

této práce je přiblížit dějiny školství tohoto pohraničního regionu českých 

zemí, osvětlit důvody, proč docházelo k tolika sporům ohledně podoby 

školství a v jaké úrovni se tyto spory projevovaly nejvíce. Cílem je také 

snaha o vysvětlení motivů jednání a chování místních obyvatel, jejichž 

životní situace vůbec nebyla snadná.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se bude zabývat 

geopolitickou charakteristikou Hlučínska a problematikou jeho připojení 

k Československé republice. Tento akt byl důležitý pro pozdější vývoj 

událostí, protože dokládá způsob, jakým se místní obyvatelé postavili 

k tomu, že byli „navráceni“ ke své původní vlasti, a jaký panoval v celé 

oblasti postoj, což mělo obrovský vliv především na nově příchozí učitele, 

kteří sem byli dosazováni z různých částí republiky. 

Druhá kapitola přiblíží historii a vývoj školství v době, kdy 

Hlučínsko ještě náleželo Prusku. I když je tato kapitola poněkud kratší, 
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domnívám se, že je důležité neopomenout, v jakých podmínkách bylo nové 

české školství zřizováno a hlavně na jakých základech bylo stavěno. Ve třetí 

kapitole budou představeny všechny počáteční nesnáze, těžkosti a problémy 

během prvotních snah o založení a rozvoj českého školství. Hospodářské 

problémy, které ještě zvyšovaly tlak na snahy o zachování německého 

školství a také náboženské vlivy pomohly vygradovat celou situaci až do 

podoby pasivní rezistence, stávek a dalších projevů nesouhlasu.  

Čtvrtá a následující pátá kapitola se bude věnovat rozvoji školství a 

mimoškolní činnosti, která byla také nejčastěji pod taktovkou učitelů. Tyto 

kapitoly mapují vývoj, úspěchy a neúspěchy při pročeské osvětové činnosti 

a srovnávají je s německou, jak školskou tak i mimoškolní, která také žila 

čilým životem. Poslední, šestá kapitola celou problematiku neuzavře 

komplexně, ale shrnuje proměny atmosféry před dalším významným 

zlomem v dějinách Hlučínska – odstoupení této pohraniční oblasti ve 

prospěch Třetí říše. 

Ke své práci využiji z primárních pramenů hlavně kroniky místních 

škol a dále kroniky obcí, které se nacházejí ve Státním okresním archivu 

Opava, a dále pozůstalost R. Weigla v opavském Zemském archivu. Jakožto 

stěžejní obec jsem si kromě Hlučína, který je ústředním městem regionu, 

vybrala Kravaře, protože jsou mým rodným městem a mám k nim tedy o 

něco bližší vztah. Dále ve své práci vycházím zejména z historických prací 

PhDr. Viléma Plačka, CSc., který se věnoval historii Slezska se zaměřením 

na samotné Hlučínsko.  

Problematice národnostních sporů se věnují i jiné práce, jako 

například práce Jitky Balcarové, která se zaměřuje na aktivity německých 

spolků a jejich vlivy, nebo osvětové činnosti v pohraničí České republiky 

obecně se věnuje sborník prací z Filozofické fakulty Palackého univerzity 

v Olomouci s názvem České národní aktivity v pohraničních oblastech 

první Československé republiky. O tomto tématu se zmiňuje také 

cizojazyčná literatura, jako například práce P. Haslingera anebo Pietra M. 

Judsona. Ty jsem se ale rozhodla ve své práci nevyužít. 
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Během doby, kdy tato práce již vznikala, se objevila práce obdobná, 

s názvem Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu, a to 

na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tato práce je ale 

kratšího rozsahu a zachytává delší časové období, nejde tedy ve svém 

bádání do větších podrobností, ale celou problematiku zachycuje komplexně 

bez časového vymezení. V poslední době také vzrostl všeobecný zájem o 

historii Hlučínska jako takovou, a navýšil se také počet publikací a prací 

k obdobnému tématu. Jedná se především o prostředí univerzit, které jsou 

geograficky blíže, než je Praha – Palackého univerzita v Olomouci a 

Slezská univerzita v Opavě. 
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1 Geopolitická charakteristika Hlučínska do roku 1920 

Hlučínsko je oblast českého Slezska na jihu a jihozápadě lemovaná 

řekou Opavou, na jihovýchodě řekou Odrou a na severu česko-polskou 

státní hranicí. Název je odvozen od města Hlučín, ale je poprvé uváděn ve 

spojitosti právě připojení této oblasti k Československu v roce 1920. Dříve 

se často používalo označení jižní Ratibořsko, nebo polské označení Kraij 

Huczyński, či německé Hultschiner Ländchen. Osídlení Hlučínska je 

archeologicky doloženo již z doby před 150 tisíci lety. Do poloviny 13. 

století se hlučínská města a vesnice vyvíjela v rámci Moravy jako součást 

holasické provincie, po roce 1318 jako provincie slezského Knížectví 

opavského. K většímu osídlení Hlučínska došlo za vlády posledních 

Přemyslovců, kdy díky kolonizačnímu úsilí velehradského kláštera osídlili 

severní a severovýchodní část dnešního Hlučínska němečtí kolonisté, a dále 

zde přicházeli kolonisté z Moravy. Dokladem o české kulturní oblasti zde je 

např. dílo Konráda z Benešova, Mistra Pražského vysokého učení nebo 

postava Lacka z Kravař, jež byl Husovým stoupencem.
1
 

Nová etapa dějin pro Hlučínsko začala v polovině 18. století. 

Rakousko prohrálo právě toto území v rámci První slezské války a hranice 

byla stanovena podle prelimináře vratislavského ze dne 11. června 1742 a 

následného berlínského míru ze dne 28. července roku 1742. Hlučínsko tedy 

spolu s celým Dolním Slezskem a částí Horního Slezska připadlo v roce 

1742 Prusku. Bylo přiděleno ke správní oblasti hlubčické a později 

k ratibořskému okresu. Hospodářsky znamenalo pro tuto oblast velkou krizi 

odříznutí od tzv. solné cesty, která vedla z Opavy do Krakova a která byla 

po pruském obsazení přeložena na druhý břeh řeky Opavy. Následkem byly 

nižší příjmy hlučínských řemeslníků a obchodníků. Celá oblast tímto ztratila 

na významu. Hlavním zdrojem obživy se stalo zemědělství. Roztroušené 

malé pozemky však nestačily k obživě, proto si muselo stále více lidí 

                                                 
1
 CHRÁSTECKÝ, M. a kol., Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko… podobná minulost. Muzeum 

Hlučínska, 2008. s 13. 
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přivydělávat sezónními pracemi v Sasku a Prusku. Teprve rozmach 

báňského a hutního průmyslu na přelomu 18. a 19. století znamenal pro kraj 

větší rozmach. Před vypuknutím 1. světové války docházelo do ostravských 

dolů kolem 6 000 obyvatel dnešního Hlučínska.
2
 

Mapa č. 1 

 

1. 1 Pod pruskou „nadvládou“ (1742 – 1920) 

Když připadlo Hlučínsko na 178 let Prusku, zcela to změnilo jeho 

charakter, vtisklo mu to svébytnou podobu a tímto vznikl tzv. hlučínský 

fenomén. Na zdejší obyvatele vždy měla velký vliv římskokatolická církev a 

duchovenstvo, a tak protestantstvím téměř nedotčené Hlučínsko si 

zachovalo příznačnou pracovitost, pořádkumilovnost, smysl pro disciplínu a 

hlavně pro velký smysl pro tradici. Připojení k protestantskému Prusku 

proto znamenalo velké obtíže pro místní obyvatele. Snažili se obhájit jak 

                                                 
2
 CHRÁSTECKÝ, M. a kol., Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko… podobná minulost. Muzeum 

Hlučínska, 2008, s. 14. 
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svůj mateřský jazyk, tak i katolickou víru. Užívání němčiny však vyžadoval 

praktický život – jak pro práci, obchody, jednání na úřadech atd. Na školách 

se však udržela moravština až do druhé poloviny 19. století. Velkou úlohu 

zde sehrál kněz a moravský buditel Cyprián Lelek, který se angažoval jako 

jediný český poslanec v pruském sněmu v letech 1848-1849, kde vystupoval 

na obranu národních práv. Také vydal český Slabikář a čítanku pro menší 

dítky, který se užíval na Hlučínsku až do roku 1873. Po vítězství Pruska v 

prusko-francouzské válce a vzniku Německého císařství byla katolická 

církev pod dozorem státu a také byl vynaložen silný germanizační tlak. I 

přes snahu pruských úřadů však Moravci – jak se sami nazývali obyvatelé 

Hlučínska – zcela „poněmčeni“ nebyli.  

Dlouhé období, kdy celý region náležel Prusku, však zanechalo 

v obyvatelích pocit státně-politické sounáležitosti s pruským státem. Lidé se 

stali řádnými pruskými občany a cítili se německy, i když si uchovali svou 

řeč, kroje, písně i zvyky, to vše ale patřilo pouze k jejich regionálnímu 

patriotismu. Na frontách první světové války padlo 1 743 mužů v pruské 

uniformě pocházejících z Hlučínska.
3
 

„Prusko se stalo naší vlastí, za niž občané a bratři naši v mnohých 

válkách bojovali. V Prusku měli jsme pevný pořádek, účetnictvo 

nepodkupné, školství rozvinuté, rolnictví, obchod a průmysl v dobrém stavu. 

Co nás bolelo, byla nedůvěra vlády ke katolíkům a neohlednost k těm, kdož 

nebyli německého jazyka…“
4
 

1. 2 Připojení k Československu 

Plány na opětovné spojení historického území Horního Slezska 

s českými zeměmi vznikaly současně s myšlenkami na obnovenou českou 

samostatnost. Ty lze vysledovat již na mapě plánovaného československého 

státu, jež vykreslil nejprve exilový politik a pozdější prezident Tomáš 

Garrique Masaryk ve Švýcarsku v Ženevě v březnu roku 1915. Tento zákres 

                                                 
3
 CHRÁSTECKÝ, M. a kol., Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko, s. 25. 

4
 Katolické noviny: pro lid moravský v Pruském Slezsku: jediné v moravské řeči 

vycházející noviny v Německu. Ratiboř: Josef Ottawa, 1915-1938. 
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zahrnoval plochu západně od řeky Odry skoro až k přístavu Kozlí. 

Zahrnovala tak část levobřežního Kozelska, k tomu pak Hlubčicko a 

samozřejmě také Ratibořsko. Tyto úvahy nebyly jen jednostranné z hlediska 

českých politiků, ale vznikaly také na domácí pruské straně. Někdy v době 

adventu roku 1915 se na faře v Bořutíně sešla skupina Moravců, kteří 

usilovali „o opětné spojení pruské větve s českým národním kmenem“. To 

za předpokládané porážky Německa a Rakouska-Uherska v právě 

probíhající válce a následného vzniku samostatného českého státu. 

Memorandum s tímto požadavkem bylo odesláno Československé národní 

radě v Paříži.
5
 

Tento požadavek byl založen na historických hranicích a také na 

církevní správě, kdy Hlučínsko a Hlubčicko náleželo pod Olomouckou 

arcidiecézi. Na jednání říšské rady ve Vídni dne 30. května roku 1917 byl 

českými poslanci vznesen požadavek samostatného československého státu 

a také byl přednesen návrh dosáhnout diplomatickou cestou spojení všech 

větví českého národa. Toto se týkalo také Moravců na Ratibořsku. Další 

požadavek ze strany domácích pročeských aktivistů z pruské strany na 

spojení „moravské“ části Hlubčicka a Ratibořska s československým státem 

byl zaslán v listopadu roku 1918 představitelům pařížské mírové 

konference. S tímto počinem však nebyla obeznámena jak občanská 

veřejnost, tak ani kompetentní úřady. Byl to čin pouze několika duchovních, 

učitelů a dalších několika soukromých osob. 

Československý zájem o toto území byl zcela zřejmý. Dokladuje to i 

dopis předsedy československé vlády Karla Kramáře ministru zahraničí 

Edvardu Benešovi do Paříže ze dne 15. listopadu 1918 o situaci 

v Československu, kde mimo jiné píše: „Naši chtějí na každý způsob 

Ratibořsko, které je velkou většinou české…, chtějí za hranici Odru…“. 

Oficiální mapy, které jsou předkládány zástupcům či představitelům 

vítězných mocností v Paříži, mají shodný příznačný francouzský název 

                                                 
5
 GRIM, T., KLADIWA, P., Stanovení hranic Hlučínska po I. světové válce; Obtížná 

integrace Hlučínska do Republiky československé. Muzeum Hlučínska, 2010. 
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Rectification de la frontière de la Silésie
6
. První mapu lze považovat za 

výraz maximálních požadavků, jelikož navržená hranice zahrnuje i města 

Hlubčice a Ratiboř. Druhá mapa již není tak odvážná, ponechává tyto města 

Německu, ba naopak si pohrává s myšlenkou ponechání ve prospěch 

Německa také část Osoblažska. V obou případech je ale počítáno s 

prostorem Hlučínska. Územní požadavky byly poprvé předneseny 

Edvardem Benešem dne 5. února 1919 na pařížské mírové konferenci. 

Tento požadavek byl zdůvodněn národnostními a strategickými důvody. 

Strategickými proto, že prostor Hlučínska by mohl pomoci lepšímu 

zabezpečení rozvíjejícímu se významnému centru oblasti Moravské Ostravy 

a jejímu nejbližšímu okolí před případným útokem ze severu. Stejně tak i 

celou Moravskou bránu a jižně položené oblasti Moravy vůbec.
7
 

O definitivním řešení těchto požadavků rozhodla Versailleská smlouva. 

Rozhodla o konání plebiscitu v Horním Slezsku, který měl rozhodnout o 

budoucím začlenění tohoto území. Hlubčicko mělo být podrobeno plebiscitu 

tak, že pokud jeho sousední území připadne Polsku, pak připadne 

k Československu, jinak vše připadne Německu.  Z plebiscitu ale bylo 

vyčleněno Hlučínsko, které tímto bylo připojeno k Československu. Stalo se 

tak na základě článku č. 83 Mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými i 

sdruženými a Německem ve Versailles dne 28. června roku 1919. Smlouva 

nabyla mezinárodní účinnosti dne 10. ledna roku 1920. Československu tak 

připadlo území o rozloze 285 km
2
, 36 obcí a cca 48 000 obyvatel. 

Připojené obce byly: Antošovice, Bělá, Bobrovníky, Bohuslavice, 

Bolatice, Darkovice, Darkovičky, Dolní Benešov, Hlučín, Hněvošice, 

Hošťálkovice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Koblov, Kouty, Kozmice, 

Kravaře, Lhotka, Ludgeřovice, Malé Hoštice, Markvartovice, Oldřišov, 

Petřkovice, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, 

Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vrbka, Vřesina, Zábřeh a Závada. 

                                                 
6
 Ve volném českém překladu Oprava hranic Slezska. 

7
 GRIM, T., KLADIWA, P., Stanovení hranic Hlučínska po I. světové válce; Obtížná 

integrace Hlučínska do Republiky československé. Muzeum Hlučínska, 2010. 
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Nejvýznamnější z těchto měst byl Hlučín, od něhož byl odvozen název celé 

oblasti. 

 

Mapa č. 2 

 

 

Zásadní význam pro připojení Hlučínska k Československu byl 

prokazatelně slovanský původ obyvatelstva a skutečnost, že se hlásí 

k moravské řeči jakožto k mateřskému jazyku. V roce 1905 se za Moravce 

považovalo asi 40 000 obyvatel, což bylo 91,3 % všech lidí, kteří zde žili, a 

před první světovou válkou, v roce 1910, to bylo ještě 82,3 % obyvatel. 

Jelikož byl tehdy jako základní znak národnosti uznáván mateřský jazyk, 

byli i pruští Moravci považováni za součást českého národa. V té době však 

už k českému státu sounáležitost nepociťovali. Slezští národní buditelé se je 

snažili přesvědčit o tom, že se jim bude žít v novém státě lépe. Vydávali 

proto pro Hlučínsko letáky, které přenášeli přes hranice a kolportovali je 
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mezi tamní obyvatelstvo. Jejich hlavním argumentem bylo, že Německo 

jakožto poražená mocnost bude zatíženo reparacemi a dluhy, čímž bude 

muset uvalit na obyvatelstvo vysoké daně. Dále slibovali, že v nové 

republice k takovému daňovému zatížení nedojde. Odpůrci připojení se však 

přesvědčit nenechali, ba naopak sami začali sbírat podpisy na petici a 

zároveň připravovali soukromý plebiscit, který měl ukázat, že si 

obyvatelstvo připojení k Československu nepřeje. Nakonec poslali na 

podporu svých požadavků delegaci k německému parlamentu ve Výmaru a 

také k vládě do Berlína. Požadovali provedení plebiscitu s argumentem, že 

místní lid sice mluví moravsky, v podstatě je ale německý a má 

„treudeutsche Gesinnung“
8
. Německá vláda ale odmítla tyto požadavky 

podporovat. Vítězné mocnosti nebyly příznivě nakloněny německým 

požadavkům a nechtěla riskovat vojenský zákrok.  

Datum plánovaného připojení se změnilo hned několikrát. Nejprve 

mělo proběhnout 10. ledna, datum však bylo přesunuto na 29. ledna a 

konečný, definitivní termín byl stanoven na 4. února 1920. Hned po prvních 

zprávách o rozhodnutí připojení k Československu jak na Hlučínsku, tak i 

v Horním Slezsku a v Německu se rozjela masivní proněmecká kampaň, 

které se mohla sotva rovnat výše zmíněná letáková kampaň ve prospěch 

Československa, plná jen neurčitých slibů. Naopak Katolické noviny, 

vydávané již od roku 1883 a psané česky, byly proti připojení jen do 

podpisu Versailleské smlouvy. Pak téměř v každém čísle byly překvapivě 

vydávány články pro toto připojení k ČSR. V proněmecké kampani měly 

největší sílu, kromě velkoněmeckých vlasteneckých prohlášení, argumenty 

o zhoršení hospodářského a sociálního postavení obyvatelstva v nové 

republice, což mělo obrovský účinek. V hlučínských městech byl také 

proveden malý dobrovolný plebiscit, který ukázal, že si přeje zůstat u 

Německa 97,3 % obyvatel. Nesouhlasili hlavně s tím, že jim bylo odepřeno 

sebeurčovací právo. Tento plebiscit byl však proveden během dvou dnů ve 

                                                 
8
 Ve volném překladu věrné německé smýšlení. 
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velkém spěchu a nejspíše se zde započítávaly i hlasy těch, jež v tuto dobu 

pracovali mimo domov.
9
 

 Mezi lidmi kolovaly fámy, že je toto připojení pouze dočasná 

záležitost a že hned, když Německo znovu zesílí, požádá o navrácení celého 

hornoslezského území. Nálada obyvatel se stále zhoršovala s blížícím datem 

vojenského obsazení a lidé byli stále nepřátelštější vůči Čechům. Nejvíce to 

vřelo v hlučínském uhelném revíru. Nepříznivý postoj horníků ještě 

podněcovaly zvěsti o ukrutnosti českého vojska a o zabavování obilí a 

dobytka. Mezi horníky dokonce bylo v oběhu větší množství zbraní, a tak 

vznikalo důvodné podezření, že při obsazování hlučínského regionu bude 

prolita krev. V úterý 3. února ještě nebylo zcela jisté, kdy přesně bude 

připojení provedeno, protože přišly z Prahy zprávy dosti neurčité. Až večer 

přišla zpráva od landráta Wellenkampfa, že do středy do 7. hodiny ranní 

bude celé území vyklizeno od německých vojáků a převzetí mělo 

proběhnout v 10 hodin dopoledne. Vojáci proto začali Hlučín postupně 

opouštět ve večerních hodinách. V předvečer obsazení uveřejnil opavský list 

„Deutsche post“ ostrý článek zaměřený proti Čechům, a dokonce na 

rozvěšených plakátech v Hlučíně nabízel hlučínským Němcům pomoc 

v boji proti nim. V noci se pak z několika míst na Hlučínsku ozývala píseň 

„Deutschland, Deutschland über alles“, jakožto projevy vzdoru. K ničemu 

ostřejšímu však, naštěstí, nedošlo. 

Samotný vojenský akt převzetí Hlučínska proběhl klidně. Ráno dne 

4. února 1920 vyrazily na toto území tři kolony vojska, každá s hudebním 

doprovodem. První vyjela z Opavy směrem na Kravaře, druhá z Háje ve 

Slezsku do Dolního Benešova a ta třetí, nejdůležitější, zamířila z Děhylova 

na Hlučín. Zábor prováděl 3. moravský pluk v Opavě. Vojenské jednotky se 

rozdělily do všech tehdy přidělených 36 obcí a zůstaly zde několik dní, 

                                                 
9
 PLAČEK, V. Prajzáci II, aneb, Hlučínsko ve staronové vlasti 1920-1938. Háj ve Slezsku: 

Maj-Tiskárna, 2007. s.14. 
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týdnů, nebo i měsíců. Vojáci bydleli většinou v soukromých domech a 

stravovali se ve vojenských kuchyních.
10

 

„Článkem 83. Mírové smlouvy, která byla uzavřena mezi mocnostmi 

spojenými a přidruženými a říší Německou ve Versailles dne 28. června 

1919 a nabyla plné mezinárodní platnosti dne 10. ledna 1920, kdy sepsán 

byl v Paříži první protokol o uložení ratifikačních listin, nabyla 

československá republika Hlučínska, části Horního Slezska odtrženého 

v roce 1742 od koruny svatováclavské. Dnem 4. února 1920 ujaly se úřady 

Československé republiky veřejné správy na Hlučínsku. Dne 4. února 1920 

o 10. hodině dopolední překročilo československé vojsko dřívější pruskou 

hranici. Deset minut před 11. hodinou odpolední dojela první četa kavalerie 

a několik minut poté oddíl dragounského československého pluku čís. 6. Za 

jízdou jely automobily a za nimi šla pěchota. V prvém automobilu seděli 

nově jmenovaný okresní hejtman pro Hlučínsko JUDr. František Lichva a 

francouzský kapitán hejtman Vavrenne, v druhém zplnomocněný komisař 

československé armády pro Ratibořsko, ministerský rada Josef Šrámek a 

francouzský plukovník Marty. V ostatních automobilech seděli ostatní 

zástupci zemských úřadův: president zemského soudu v Opavě JUDr. Karel 

Kunz, zemský finanční ředitel Š. Hrubec, nově jmenovaný správce okresního 

soudu hlučínského, rada vrchního zemského soudu Josef Soušek 

z Klimkovic, zemský velitel četnictva, podplukovník Knobloch a jiní. Za 

automobily kráčel 2. batalion pěšího pluku čís. 3 s puškami ozdobenými ve 

státních barvách za velení podplukovníka Chlebovského. Průvod uzavíral 

oddíl četnictva.“
11

 

Před radnicí města Hlučín se shromáždili představitelé města, farář P. 

Hugo Stanke a asi 2 000 českých občanů z Opavy, Ostravy, Děhylova a 

dalších přilehlých obcí. Zplnomocněného komisaře pro okres Hlučín Josefa 

Šrámka přivítal starosta města Jan Lindel. Místní obyvatelstvo se však až na 

nepatrné výjimky na tuto slavnost nedostavilo. Naopak, celý průvod 

                                                 
10

 PLAČEK, V. Prajzáci II, aneb, Hlučínsko ve staronové vlasti 1920-1938. Háj ve 
Slezsku: Maj-Tiskárna, 2007. s.15. 

11
 SOkA  Opava, Fond AM Hlučín, Pamětní kniha města Hlučín z let 1922-1956, s.12. 
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víceméně ignorovalo a lidé vůbec nevycházeli z domů. Odpoledne, když 

odešli vojáci do vyhrazených obcí, dostalo se jim rovněž všude chladného 

přijetí. 

„Když jsme poprvé přišli na Hlučínsko dne 4. února 1920, očekávali 

jsme, že budeme domácím lidem vítáni jako osvoboditelé. Byli jsme však 

velmi zklamáni, když jsme viděli většinou jen nevlídné pohledy. Zdejší lid 

sice mluvil česky, nebo jak sám říkal moravsky, cítil však německy, takže 

pojem jiné vlasti mu byl cizí a v Češích viděl vetřelce a okupanty.“
12

 

U příležitosti převzetí Hlučínska československými úřady byla 

vydána provolání prezidenta republiky, Tomáše G. Masaryka a 

zplnomocněného komisaře JUDr. Josefa Šrámka. V prezidentově provolání 

se pouze všeobecně poukazovalo na Versailleskou smlouvu čl. 83, díky níž 

bylo Hlučínsko přiřčeno k Československé republice. Provolání komisaře 

Šrámka již bylo specifičtější a konkrétnější. Sdělovalo se v něm, že 

Hlučínsko bude tvořit samostatný správní útvar, jehož správou byl pověřen 

vládou Republiky československé on jako zplnomocněný komisař, a že byl 

tedy tímto zplnomocněn nařizovat a přikazovat vše, co uzná za vhodné a 

přiměřené. Dále ve svém provolání nabádal hlučínská obyvatelstvo, aby 

k němu, stejně jako k československým úřadům, přistupovalo s důvěrou, 

neboť jemu i nové státní moci jde jen o dobro obyvatelů. Také je vyzval, 

aby nevěřili těm, kteří přistupují k představitelům nového státu s předsudky 

a nedůvěrou, aniž by je poznali: „Všichni naši úředníci znají vaši mateřskou 

řeč a budou pracovat pro vaše dobro bez ohledu na stav, národnost a 

náboženství.“ V závěru zcela otevřeně oznámil, že proti narušovatelům 

veřejného klidu a pořádku, jakož i proti každému, kdo bude podkopávat 

autoritu československého státu a jeho úřadů, bude co nejpřísněji 

zakročeno.
13

 

                                                 
12

 Školní inspektor V. Stuchlý o svém příchodu na Hlučínsko. In:
 
CHRÁSTECKÝ, M. a 

kol., Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko, s. 25.  
13

 PLAČEK, V. Prajzáci II, aneb, Hlučínsko ve staronové vlasti 1920-1938. Háj ve Slezsku: 
Maj-Tiskárna, 2007.s. 18 



23 

 

2 Školství pod taktovkou Pruska 

V době násilného připojení Hlučínska k Prusku bylo v Hlučíně a ve 

farních vesnicích dohromady jen několik škol církevních, do kterých 

docházely i děti z okolí, popřípadě do odlehlejších vesnic docházel sám 

učitel dvakrát až třikrát týdně. Katolické školy poskytovaly dětem základní 

znalosti Bible a základy čtení, psaní a také počtů. Vyučování probíhalo 

především během zimních měsíců, neboť děti musely často pomáhat 

rodičům při polních pracích. Jako školní třída fungovala buď jen jedna 

světnice, anebo dílna učitele, který zpravidla vykonával současně i všechny 

pomocné funkce při kostele, jako je hra na varhany, kostelničení, vyzvánění 

zvonů apod. Hlučínské školství v té době spadalo pod olomouckou diecézi, 

stejně jako děkanství ketřské, branické a hlubčické (nynější Polsko). Jak 

dokládá historik Alois Adamus, hlučínské školství bylo v té době v ubohém 

stavu, ale stále v lepším než například Těšínsko.
14

 

Ke zlepšení stavu ve Slezsku došlo až po uzavření hubertsburské 

smlouvy z roku 1763, která definitivně potvrdila ztrátu Slezska pro 

Rakousko. Fridrich II. se řadí mezi osvícenecké panovníky, a nelze mu 

upřít, že svými reformami výrazně přispěl ke zlepšení vzdělanosti 

obyvatelstva mimo jiné také na Hlučínsku. O povýšení vzdělanosti lidu se 

snažil nařízeními o posilování němčiny na školách. Šlo mu nejspíše o 

gramotné poddané, kteří by byli schopni přečíst si jeho usnesení. V roce 

1751 vyšlo nařízení pro Horní Slezsko, aby v „polských“ vesnicích byli 

ustavování učitelé, kteří by žáky učili žáky a lid německy – už jen proto, 

aby mohli lépe porozumět královským ediktům. V roce 1756 bylo zase 

nařízeno, že do škol mohou být ustavováni jen učitelé, kteří umějí jak 

polsky, tak i německy. V této době se ještě nerozlišovala moravština od 

polštiny. 

Hned ve výše zmíněném roce 1763 byl vydán tzv. generální 

reglement, což byl rámcový výnos o vyučování na školách. Tento výnos 

                                                 
14

 PLAČEK, V., Prajzáci, aneb, K osudům Hlučínska 1742-1960. Hlučín; Kravaře: Kulturní 
dům Hlučín; Kulturní středisko zámek Kravaře, 2000. 
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tvořil základ pro další budování pruského školského zákonodárství, 

k tomuto základu později přibyly jen různé doplňky. Hlavním požadavkem 

byla povinná školní docházka a odborná příprava vyučujících. Hned 

následujícího roku bylo správám panství nařízeno, aby byly obsazeny školy 

pouze takovými učiteli, kteří umí německy, a to v rámci 6 týdnů. Stejně tak 

měly být zlepšeny školy zvláště v Horním Slezsku, kde je přednostně nutno 

dbát, aby zde byla zavedena němčina a vytipovat místa, kde je nutno zřídit 

novou školu. Stalo se tak z nařízení ministra pro Slezsko Ernsta von 

Schlabrendorffa. Toto nařízení mělo za následek, že jako náhrada za 

slovanské učitele zde byli dosazováni němečtí, kteří nebyli schopni se 

s místním moravským obyvatelstvem domluvit.
15

 

Určitý obrat pro organizaci školství znamenal rok 1765 díky tzv. 

Landesschulreglementu. Díky němu se školství nově stává záležitostí státu a 

nikoliv církve, jak tomu bylo doposud. Byl také zřízen speciální seminář pro 

učitele, aby byla zvýšena a zlepšena jejich odbornost. Nově byl uveden 

požadavek, aby učitel znal vedle němčiny také mateřskou řeč svých žáků, 

což odsouvalo ryze německé učitele, kteří neovládali slovanské jazyky, opět 

do pozadí. Výchova školních dětí tedy zůstala v rukou místních učitelů, 

kteří sice dodržovali úřední předpisy a vyučovali němčinu, ale nesnažili se 

vědomě děti poněmčit. A tak děti, které byly sice vzdělávané v rámci 

pruského školství, žily stále v moravském prostředí, s moravskými 

bohoslužbami a byly obklopeny domácí kulturou.  

Jak již bylo předznamenáno, během vlády Fridricha II. bylo na 

Hlučínsku rovněž postaveno několik nových školských budov (v Oldřišově, 

Sudicích, Ludgeřovicích a Hošťálkovicích), a u řady škol byly provedeny 

přístavby, popřípadě opravy, což mělo nemalý vliv na zlepšení školství jako 

takového. Celková docházka dětí do školy byla v tomto období v průměru 

kolem 75 %. Problémy s docházkou přetrvávaly sezónně – a to především 

v době polních prací. Ze strachu před bídou a strádání byli rodiče nuceni 

spoléhat se na pomoc svých starších dětí. Příznivou okolností však zůstávalo 
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to, že Moravci se učili němčině na základě svého mateřského jazyka a dozor 

nad školami byl opět svěřen domácímu duchovenstvu. 

V roce 1842, za vlády pruského krále Fridricha Viléma IV., byly 

vydány pruskou vládou nové školní zákony, díky kterým byla škola úžeji 

spjata s náboženským vyznáním obyvatelstva. Nově si každá církev 

zřizovala své školy a starala se o ně, avšak stále za pomocí státu. V Berlíně 

bylo v rámci ministerstva školství zřízeno oddělení pro správu katolických 

škol. Zároveň jsou do škol připouštěny také slovanské jazyky – předtím byla 

polština a moravština využívána pouze na nižších školách, a to pouze jako 

prostředek, pro lepší srozumitelnost látky. Učitelé nyní vyučovali podle 

učebnic vydaných v Čechách a na Moravě. V celém ratibořském okrese 

mluvilo tehdy z 85 847 obyvatel 51 % polsky, 39 % moravsky a jen 9 % 

německy. Vzhledem k těmto benevolentním krokům pruské vlády vůči 

slovanskému obyvatelstvu Cyprián Lelek, dolnobenešovský kněz a 

vlastenec na Hlučínsku, zahájil v roce 1846 vydávání moravského časopisu 

Holubice.
16

 

Podle historika Viléma Plačka v této době dosahovalo na Hlučínsku 

vědomí moravské sounáležitosti nejvyššího stupně. Tyto tendence však 

nelze přeceňovat – Hlučínsko bylo násilně připojeno k Prusku v době, kdy 

se ještě u moravsky mluvícího lidu neprojevuje národní cítění a ani na druhé 

straně hranice, v Rakousku, se tyto tendence nijak zvlášť neprojevují. 

Národní život se zde probouzí až v 60. letech 19. století, kdy už se v Prusku 

projevuje politika Otto von Bismarcka. Jak však Plaček uvádí, také během 

tzv. Zlatého věku pro Moravce se na Hlučínsku projevuje velká integrační 

síla vzhledem k hospodářským vazbám s Prusy a vzhledem ke společnému 

státnímu teritoriu. Námezdně pracující dělníci byli existenčně vázáni na své 

německé zaměstnavatele, čímže němčina stala naprosto nezbytným 

komunikačním prostředkem. Nebylo tedy mnoho protestů ve chvíli, kdy 

byla pruskou vládou dne 14. února 1863 nařízena výuka němčiny opět od 

druhé třídy základní školy. Za tím následovalo nařízení dne 25. listopadu 
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1865, kterým byla němčina stanovena jako základní vyučovací jazyk kromě 

hodin náboženství a kostelního zpěvu. Mateřskému jazyku bylo vyhrazeno 

pouze devět hodin týdně a tímto se stal z mateřského moravského jazyka 

pouze jazyk vyučovaný.
17

 

Národnostně sjednocovací politika německého politika Otto von 

Bismarcka se vůči slovanským menšinám (a potažmo římskokatolické 

církvi, která tyto menšiny zaštiťovala) projevovala v rámci tzv. kulturního 

boje, jak se von Bismarck sám přiznává ve svých „Myšlenkách a 

vzpomínkách“. Hlavní nápor tzv. kulturního boje pruské vlády proti 

slovanským menšinám se projevoval především v oblasti školství. Novým 

nařízením byla dne 20. září 1872 vyloučena také moravština ze všech škol 

na Hlučínsku. Zároveň dostali němečtí učitelé pokyny, jak a kdy mohou děti 

používat při vyučování svůj mateřský jazyk. Od roku  byl rovněž odstraněn 

ze škol výše zmiňovaný český slabikář pro normální školy, zpracovaný 

Cypriánem Lelkem, a byl nahrazen německým slabikářem. Škola se teda 

stala stěžejním nástrojem germanizace obyvatelstva. 

V této době byla na Hlučínsku škola téměř v každé obci, avšak jak 

uvádí historik Vilém Plaček, její význam by neměl být přeceňován, protože 

podle sčítání lidu ze dne 21. prosince 1871 zde bylo celých 31 % analfabetů, 

kdežto v celém Prusku bylo tehdy jenom 12 % analfabetů. Vysoký podíl 

negramotného obyvatelstva byl nejspíše způsoben především excentrickou 

polohou Hlučínska a s tím spojenými těžkostmi, co se týče obsazování 

učitelských míst. 

Před první světovou válkou bylo na Hlučínsku celkem 36 obecných 

škol ve 37 budovách a učilo zde 154 učitelů. V Hlučíně a Petřkovicích byly 

také učňovské pokračovací školy s odborným vyučováním. Kromě toho 

byly na Hlučínsku ještě tři školy zručnosti, pět hospodářských škol pro 

děvčata a pro nejmenší děti také mateřské školy, které byly celkem čtyři. 

Postupně v tomto období také vznikaly venkovské pokračovací školy, které 

vyučovaly všeobecně vzdělávací předměty a byly určeny pro chlapce ve 

                                                 
17

 PLAČEK, V., Prajzáci, aneb, K osudům Hlučínska 1742-1960. Hlučín; Kravaře: Kulturní 
dům Hlučín; Kulturní středisko zámek Kravaře, 2000. s .23 



27 

 

věku od 14 do 18 let. Tyto školy byly dobrovolné a vyučování probíhalo 

v zimních měsících, a to po dobu tří let. První pokračovací škola tohoto typu 

vznikla v Píšti v roce 1903, další pak následovaly ve Velkých Hošticích, 

v Ludgeřovicích, v Hlučíně, Hati, Štěpánkovicích, atd. V roce 1910 pak 

byla docházka do těchto škol změněná z dobrovolné na povinnou. 

Na počátku 20. století také vznikaly tzv. domovy mládeže, v nichž se 

pravidelně o nedělích shromažďovala mládež již nepodléhající školní 

docházce. V roce 1907 zde již fungovalo 34 takovýchto domovů, a u nich 

také působily první sportovní a tělovýchovné jednoty.  

Vzhledem k nestabilní politické situaci tohoto období v Evropě bylo 

vládou stanoveno, aby byla ze Slezska vytvořena „zcela spolehlivá pruská 

provincie“, čehož mělo být dosaženo systémem kulturního povznesení 

obyvatelstva, zahrnujícím kromě podpory proněmecké osidlovací politiky 

také všestrannou péči o německého ducha a o získání obyvatelstva pro 

pruskou státní myšlenku. Většina tohoto úkolu ležela právě na bedrech výše 

zmíněných školských i mimoškolských zařízeních. 12. dubna 1898 byl 

vyhlášen tzv. úřednický výnos, na jehož základě se měli úředníci a učitelé 

kromě plnění svých povinností také věnovat posílení pruského vědomí, a to 

nejen ve službě, ale i v soukromém životě a mimo pracovní dobu. Finančně 

jim to měl vynahrazovat tzv. východní příplatek. Obdobné zaměření měl i 

nový zákon z 19. dubna 1908, který připouštěl používání polského anebo 

moravského jazyka ve společenském životě, ale jen tehdy, pokud měl 

příslušný okres minimálně 60 % obyvatel, kteří se hlásili do této jazykové 

skupiny. Takové okresy však již v této době v Horním Slezsku nebyly a 

moravština se i na Hlučínsku tímto stává bezprávnou.
18

 

Od poloviny 90. let vznikaly na Hlučínsku první spolky a před první 

světovou válkou jich bylo více než šedesát. Kromě spolků veteránů, hasičů a 

zemědělských spolků to bylo také na 20 sportovních a tělovýchovných 

organizací. Ustavovaly se také spolky mládežnické, družstevní, odborové a 

nábožensky zaměřené. Kromě svého zaměření spolky také vyvíjely cílenou 
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„výchovnou“ činnost, v pruském a velkoněmeckém duchu. Hlavní přičinění 

v těchto aktivitách měli učitelé, kteří se takto dostávají do popředí i 

v jednotlivých obcích.  

Podle sčítání lidu k 1. prosinci 1905 se i přes silný germanizační tlak 

z přítomných 45 743 obyvatel přihlásilo k moravštině jako ke svému 

mateřskému jazyku 39 924 lidí, což odpovídá 87,3 %. Naopak němčinu jako 

svou mateřštinu uvedlo 4 827 přítomných obyvatel, což je 10,5 %. 

Postupem času tratil oficiálně moravský jazyk na významu – kromě školy, 

vojenské služby a úřadů měl největší vliv na prosazování němčiny fakt, že 

velká část ekonomicky činného obyvatelstva nalézala svou práci 

v německém vnitrozemí, kde se bez aktivní znalosti němčiny nemohla 

obejít. Z moravštiny se tedy stává hovorový jazyk užívaný jen v domácím 

prostředí a v kostele, jakožto modlitební jazyk.
19

  

K určitým změnám dochází již během prvních dní po první světové 

válce. 27. listopadu 1918 vydalo Ministerstvo pro vědu, umění a lidové 

vzdělání výnos, kterým opět rušilo nad školami dohled duchovních a během 

roku 1919 chtěla dokonce pruská vláda dokonce i vrátit moravské 

vyučování na místních školách. Podle německých úředních záznamů bylo 

během první světové války, v letech 1914 až 1919, na Hlučínsku 40 % dětí 

s německým rodným jazykem, 30 % bilingvních a 30 % s mateřským 

jazykem moravským. Zprávy českých učitelů ze školního roku 1919/1920 

uvádí čísla poněkud rozdílná, a to 71,6 % dětí z rodin moravských, 16, 7 % 

bilingvních a pouze 11,7 % dětí z rodin německých. Úroveň škol a stav 

školských budov byla pochopitelně po válce v mnohem horším stavu než 

před ní, ale v pracích českých autorů byla označována za „žalostnou“, což 

podle historika Plačka rozhodně neodpovídalo skutečnosti a situace zdaleka 

tak špatná nebyla. Postupně také stoupal zájem rodičů o studium svých 

potomků na středních či dokonce vysokých školách, čímž se snažili o lepší 

sociální postavení svých dětí. 
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3 Proměna školství po připojení k staronové vlasti 

V prvních měsících po připojení k Československu nedošlo na 

Hlučínsku k výrazným změnám. Ohlas až vzbudilo nařízení vlády z 24. 

května 1920 č. 321, které měnilo podmínky, a to především v užívání jazyka 

ve školství, v oblasti obecní samosprávy a zastoupení v okresním, zemském 

či celostátním měřítku. Vody rozvířila nejvíce ta část nařízení, která se 

týkala školství. Jako vyučovací jazyk byla stanovena čeština vyjma škol 

v obcích Sudice a Třebom a kompetence zemských školních úřadů byla 

přenesena na již dříve zmiňovaného zplnomocněného komisaře Josefa 

Šrámka. Na přání obyvatel mohla být z rozhodnutí zplnomocněného 

komisaře zavedena němčina na jednotlivých školách jako vyučovací 

předmět. Sám zplnomocněný komisař komentoval tuto část vládního 

nařízení těmito slovy:  

„V části, týkající se školství, v souhlase se skutečností, že původ a 

mateřský jazyk převážné většiny obyvatelstva je slovanský, byl určen český 

jazyk jako vyučovací jazyk ve školách na Hlučínsku. Předpisy o zřizování 

soukromých škol §70 a §71 říšského školského zákona zatím nebudou na 

Hlučínsku platit. Současně jsem si vymohl zmocnění, abych mohl 

v přechodné době vyučování ve vztahu k vyučovacímu jazyku podle daných 

podmínek sám uspořádat. Každopádně bude mít obyvatelstvo, pokud si to 

bude přát, možnost, že se děti ve školách také německou řeč naučí. Takovéto 

žádosti, doložené seznamem dětí přicházejících pro toto vyučování v úvahu, 

je nutno podat Okresní školní radě v Hlučíně do konce června 1920. Tyto 

žádosti s příslušným návrhem mi budou předloženy k rozhodnutí.“
20

 

Podle paragrafu §70 a §71 říšského zákona o obecných školách bylo 

možno za určitých podmínek, tj. za určitého počtu žáků a neexistence státní 

školy, zřídit školu soukromou. Tyto zákony byly postaveny mimo platnost a 

zplnomocněný komisař Šrámek měl určit, kterým dnem opět nabudou 
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platnosti. Dle výše zmíněného citátu je však zřejmé, že platnost nadále 

pozastavuje.  

Zavádění češtiny jakožto vyučovacího jazyka na školách přineslo 

ještě mnohem větší rozruch, než zřizování československých správních 

úřadů, i když v nich byli zaměstnáváni rodilí Hlučíňané jen zcela výjimečně. 

První vlnu protestů přineslo odvolávání a překládání prvních německých 

učitelů, které probíhalo během března 1920. V tuto dobu také vyvstala první 

hrozba školní stávky. Na obecním shromáždění v Dolním Benešově dne 18. 

4. 1920 bylo požadováno „okamžité odstranění českého vyučovacího 

jazyka, ježto rodiče si stěžují na krok zpět ve školní výchově.
21

 

Pro školní rok 1920/21 byli na obecných školách v okrese Hlučín 

102 učitelů českých, kteří byli přidělení ze Slezska a Moravy a dále 54 

německých učitelů, kteří vyučovali pouze němčinu, matematiku, krasopis, 

kreslení a tělocvik. K 1. červenci 1920 bylo propuštěno 24 dosavadních 

učitelů, kteří svým chováním a smýšlením byli vůči ČSR nepřátelští. Aby 

školy dostaly skutečně český ráz, bylo provedeno celkové přemístění 

zbylých dvanácti německých učitelů, a to tak, aby byli rozmístěni 

rovnoměrně a aby byli vzhledem k nově příchozím českým učitelům 

početně v mizivé menšině. Ve výsledku to vypadalo tím způsobem, že na 

školách, které byly dvoutřídní a trojtřídní, byl umístěn jen jeden německý 

učitel. Na školách, které byly pětitřídní až sedmitřídní, byli umístěni učitelé 

dva. 

Na konci února roku 1920 se v Hlučíně sešli místní představitelé 

komise pro školské záležitosti a na jednání byli také přítomni starosta města 

Lindel, a také okresní školní inspektor Andělín Novák. Mimo jiné bylo 

dohodnuto, že učitelé, kteří pocházejí z Hlučínska a ovládají oba dva 

jazyky, mohou být zařazeni do škol ve městě Hlučíně. Jejich definitivní 

umístění však provede Zemská školní rada v Opavě, a to až po slyšení 

místní školní rady a města. Výuka náboženství měla setrvat a vyučování 

mělo probíhat dosavadním způsobem až do konce školního roku. To 
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znamenalo, že učitelé a duchovní budou žáky vyučovat čtyři až pět hodin 

týdně. Školní rok pro vycházející žáky měl končit stejně jako dosud 31. 

března a nový školní rok by měl začít až 15. září. V tu dobu by měli být 

přijímáni i noví žáci. Oproti dřívějšku by tedy měly žňové prázdniny trvat 

dva měsíce. Odpadly však tzv. kobzolové prázdniny v září, během kterých 

většinou děti pomáhaly rodičům při sklizni brambor.
22

 

3. 1 Zachování náboženského charakteru školy 

Mezi prioritami ve školství pro obyvatele Hlučínska nebyl jen 

vyučovací jazyk, nýbrž také zachování římskokatolického charakteru školy. 

Jakožto pro silně nábožensky založenou oblast bylo velmi důležité 

zachování katolického rázu školy a bylo odmítáno, aby byly místní děti 

vychovávány „bezbožnými učiteli, kteří jsou co do vlastností mravních 

podprůměrní“.
23

 Navíc se na pruských školách vyučovalo náboženství na 

nižším stupni čtyři a na vyšším stupni pět hodin týdně, zatímco na českých 

školách byly pro náboženství vyhrazeny pouze 2 hodiny týdně. Kromě toho 

se jinak projevoval přístup učitelů a náboženství prostupovalo skrze učitele 

také celým výchovným a vyučovacím procesem.
24

 K této otázce najdeme 

také komentář v periodiku Našinec ze dne 14. 8. 1920, kdy se autor píšící 

pod pseudonymem vyjadřuje takto: „… Měli jsme doposud katolické 

náboženské školy. Po obsazení Hlučínska byl našim školám uloupen 

náboženský ráz. Měli jsme katolické učitele, kteří byli věrní a konali své 

náboženské povinnosti. Ty nám vláda vyhnala a posílá nám své učitele, kteří 

z části jsou otevření bezvěrci. Měli jsme ve školách 4 – 5 hodin 

náboženského vyučování. Teď budeme i v tomto ohledu přizpůsobeni 

mnohem horším podmínkám na českých školách.“ 

Proti změnám na školách se projevovalo kriticky také samotné 

duchovenstvo. Jejich postoj dokládá usnesení přijaté na děkanské konferenci 
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9. července 1920 v Kravařích: „Duchovenstvo hlučínského děkanátu přijímá 

s lítostí skutečnost, že byli propuštěni učitelé, jimž nebylo prokázáno žádné 

nezákonné, státu nepřátelské jednání. Jsou většinou děti svých obcí a 

farností. Proto prosí duchovenstvo, aby se v dalším propuštění ustalo. Dále 

žádá duchovenstvo hlučínského kraje v souladu s přáním obyvatelstva, aby 

ve vyučování byl německý jazyk natolik zohledněn, aby děti po opuštění 

školy německý jazyk ovládaly slovem a písmem jako dosud.“ Katolickým 

duchovním šlo především o zachování dosavadního náboženského 

charakteru školy. I když byly nastoleny s novým státem nové podmínky, 

mohli jej alespoň částečně zajistit učitelé, kteří na těchto školách vyučovali i 

dříve.
25

 

Vzhledem k postoji duchovenstva k českému vyučování české úřady 

dohlížely i na výuku náboženství. Zvláště z podnětu několika udání, že na 

některých školách vyučují kněží náboženství německy, proběhlo šetření celé 

situace. Náboženství bylo vyučováno německy v Dolním Benešově, 

v Darkovicích a Šilheřovicích. Oba kaplani, kteří takto vyučovali, měli být 

upozorněni na nepřístupnost této výuky a v případě neuposlechnutí by 

musela celou věc řešit arcibiskupská konzistoř v Olomouci. 

Vedle snah o udržení dosavadního náboženského charakteru školy se 

objevují v rezolucích občanů také požadavky vzhledem k existenčním 

podmínkám. Výbor rodičů z koblovské školy předložil dne 26. 6. 1920 

Zemské školní radě v Opavě rezoluci s požadavky, aby školní vyučování 

dětí zůstalo u nich stejné jako doposud, poněvadž děti jsou nuceny 

vydělávat si na chléb za hranicemi, v Německu, a proto jejich rodiče 

protestují proti počišťovacím metodám školy. 
26

 

Na tom, že byly na Hlučínsku na nové školství negativní ohlasy, 

měly své zásluhy kromě katolického duchovenstva také německé kruhy, a to 

jak v Ratiboři, tak i v Opavě. Podle historika Plačka však nesla velkou vinu 

na odmítavém přístupu českého školství právě část českého učitelstva, která 
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po svém příchodu na Hlučínsko „vychloubala okázalým bezvěrectvím a 

chovala se tak fanaticky nešetrně k místnímu obyvatelstvu, žijícímu plným 

náboženským životem“. Celá tato situace byla také komentována 

v periodiku Naše Slezsko ze dne 10. 1. 1923. Stať s názvem K novým 

školským poměrům říká: „Byli sem však posíláni i učitelé co do vlastností 

mravních podprůměrní, nábožensky nesnášenliví, pokrokářští šiřitelé a 

dokonce i fanatici, kteří přišli na Hlučínsko s aspiracemi na šíření plané 

české nevěry a volnomyšlenkářského hulvátství.“ Není se čemu divit, když 

rodiče nepřijímali nově příchozí české učitele s láskou. Učitel Chovanec, 

který přišel jako první do školy v Bobrovníkách, zapsal do obecní kroniky 

tato slova: „Pohlíželi na mne jako na vetřelce a dávali mi to při každé 

příležitosti znáti. Byt a stravu jsem obdržel až po zakročení okresní politické 

správy. Jinak na mne nepromluvili než německy a vůbec své německé 

smýšlení dávali provokativně znát.“
27

 

Z české strany byl pokládán za „hlavního strůjce veškeré iredenty 

protistátní a protinárodní na Hlučínsku“ Německo-moravský lidový svaz. 

Tento svaz vznikl z iniciativy dr. Reinholda Weigla dne 14. listopadu 1919 

a usiloval kromě jiného také o získání vlivu na utváření škol v jednotlivých 

hlučínských obcích, a také o prosazení práva rodičů rozhodovat o tom, zda 

budou jejich děti navštěvovat školu s německým anebo moravským 

vyučovacím jazykem. Německo-moravský lidový svaz měl sice v řadě 

hlučínských obcí své pobočky, ale hlavním strůjcem negativních vlivů být 

nemohl už jen z toho důvodu, že byl v říjnu 1920 úředně rozpuštěn.
28
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3. 2 Školní stávky 

Odpor rodičů proti nově zaváděným změnám na hlučínských školách 

měl celkem tři formy: 

1) přijímala se usnesení proti těmto novinkám a odesílala se patřičným 

úřadům, 

2) vysílaly se příslušným úřadům deputace s peticemi – tato forma 

protestu byla nečastější, 

3) školní děti vstupovaly do stávky. 

Těmto akcím zpravidla předcházely v obcích protestní schůze, na 

kterých většinou řečnili němečtí referenti z Opavy a nabádali přítomné 

občany, aby hájili v obci všemi prostředky své učitele a německou školu. 

Odeslané či předložené rezoluce o požadavku zachování 

dosavadního školství s 30 000 podpisy rodičů jako forma protestu 

nepomohly, přešlo se tedy v některých obcích k jiné formě – stávce. 

Občanům se totiž jednoduše sdělilo, že vzhledem ke své mateřštině – 

moravštině – mají nárok pouze na české školy. Na námitku, že je hlučínské 

obyvatelstvo dvojjazyčné, jim bylo odpovězeno, že pojem dvojjazyčnosti je 

nesrozumitelný.  

Jako první vypukla stávka školních dětí v Kravařích a v Koutech a to 

celkem dvakrát. Poprvé se tak stalo již na jaře, před velikonočními 

prázdninami 15. března 1920, když sem byli dosazeni první tři čeští učitelé. 

Děti se sice denně ve škole shromažďovaly, ale opouštěly třídu ve chvíli, 

kdy přicházel český učitel. Někdy byly děti dokonce vyháněny ze třídy 

rodiči. 
29

 

Hned po vypuknutí stávky školních dětí v Kravařích byla okresním 

hejtmanstvím rozeslána vyhláška všem obcím a místním školním radám a 

správám škol, v níž se mimo jiné pravilo: „Bylo zjištěno, že byl podniknut 

pokus ze strany živlů, které jsou nepřátelské československému státu, svésti 

obyvatelstvo k nerespektování nařízení školských úřadů, zejména rodiče 
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pohnout k tomu, aby své děti neposílali k pravidelnému vyučování. Rodiče, 

respektive poručníci jsou před takovýmito pokusy varováni a vyzývají se, 

aby plnili svou zákonnou povinnost a posílali své děti k pravidelnému 

vyučování. Rodiče, resp. poručníci, kteří budou jednat proti, budou 

potrestáni na základě nařízení z 20. 4. 1854 říšského zákoníku č. 196 

pokutou do 200 korun nebo vězením do 14 dní.“
30

 

Oběma vlnám stávek předcházely výše zmíněné schůze 

nesouhlasících obyvatel, na kterých probíhaly projevy odporu – první 

v březnu a dubnu 1920 jako reakce na personální změny na školách a druhé 

v září 1920, kdy se měly naplno projevit nově připravované změny. Ku 

příkladu se konala 18. dubna 1920 veřejná obecní chůze v Bohuslavicích, na 

které byla čtena nařízení, která stoupila v poslední době v platnost. Diskuze 

o škole vyvolala četná pozdvižení v celém shromáždění. Závěrem byla 

přijata rezoluce, kterou podepsali všichni přítomní rodiče. Mimo jiné se v ní 

pravilo: „Na dnešní obecní schůzi, která se změnila v protestní shromáždění 

proti znásilnění německé školy, požadují rodiče školou povinných dětí, aby 

bylo okamžitě odstraněno české vyučování. (…) Dáváme to na vědomí 

okresní školní radě a žádáme, aby děti dále byly vyučovány jen německy.“ 

Rodiče z vesnice Koblov obhajovali své požadavky v rezoluci z 26. června 

1920 s poukazováním na skutečnost, že děti budou nuceny hledat si práci 

v Německu, a proto proti počešťování protestují. Nevadila jim výuka 

češtiny, např. čtyři hodiny týdně, ale požadovali, aby se děti do dvanácti let 

vzdělávaly německy. 

V době první stávky se do Kravař dostavil okresní školní inspektor 

Andělín Novák a jednal s rodiči stávkujících dětí. Podle jeho zprávy 

požadovali rodiče německou katolickou školu. Přiznávali se sice k mateřské 

řeči moravské a prohlašovali, že jim je svatá, ale že se hodí jen pro dům  

a rodinu. Tvrdili, že všichni musí kvůli výdělku do Německa a proto 

potřebují dobře ovládat řeč německou. Jeden z důvodů pro hledání práce 

v Německu byl také ten, že místní nejsou dobře přijímáni v českém 
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prostředí. V Opavě i v Ostravě jsou hanlivě označováni za Prajzáky a jsou 

z práce vyhazováni. Vyslechnutí němečtí učitelé uváděli, že stávka školních 

dětí vypukla v obci živelně a že byla vyvolaná výdělkovými poměry. 

Zřejmě tímto poukazovali na skutečnost, že 80 % zdejšího ekonomicky 

aktivního obyvatelstva bylo zcela výdělečně závislé na Německu. Tato 

stávka skončila v koutech dne 9. dubna 1920 a v Kravařích o pár dní 

později, 12. dubna 1920.
31

  

Další stávka školních dětí byla zorganizována na začátku nového 

školního roku, který měl začínat 15. září 1920. Jako první začala stávka 

v Kravařích, a dále probíhala v Hlučíně, Bobrovníkách, Bohuslavicích, 

v Koblově, Ludgeřovicích, Petřkovicích a částečně i v Hošťálkovicích. 

V Hošťálkovicích však po řádném zásahu četníků a řadů rodiče přislíbili, že 

budou své děti do české školy posílat. Kolem 20. září se už ve všech školách 

vyučovalo. 

3. 3 Školní rok 1920/1921 

Školní rok 1919/1920 nebyl ukončen 31. 3. 1920, ale ještě 

pokračoval až do 30. 6., resp. 15. 7. 1920. Nový školní rok, 1920/21, začínal 

dne 1. 9. 1920, resp. 15. 9., čímž byly místní školské poměry přizpůsobeny 

celostátním. V tomto školním roce byly zřízeny na Hlučínsku vedle 

obecných škol také první školy občanské, tj. měšťanské, i přesto že zde pro 

ně nebyl dostatek vhodných prostor a už vůbec ne dostatek kvalifikovaných 

učitelů. Školy vznikly jak v Hlučíně, tak i v Kravařích a Petřkovicích a 

vzhledem k nedostatku budov byly např. v Hlučíně speciálně pro tuto školu 

zbudovány dřevěné domy. V roce 1921 byly obecné i měšťanské školy 

umístěny celkem ve 49 samostatných budovách, z nichž 11 bylo majetkem 

církve.
32
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„Školní rok 1920/1921 zahájen byl za abnormálních poměrů a velikých 

změn, způsobených zavedením vyučovacího jazyka českého. Vyučování 

jazyku německému vyměřeny nařízením 4 hodiny týdně, počínaje 2. školním 

rokem. Bývalí učitelé přesto, že většinou byli dle původu „Moravci“, 

nepochopili významu zhroucení se pruského systému po světové válce, jehož 

vůdčí ideou za války i v míru bylo násilí a zůstali věrni svému německému 

smýšlení, vštěpovanému jim od mládí. Odmítli přizpůsobiti se novým 

poměrům a tím vlastně sami opustili svůj lid, z jehož krve vyšli a rozhodli se 

vstoupiti do německých služeb. Je zjevnou nepravdou tvrzení předchozího 

pisatele kroniky, že byli propuštěni bez udání důvodu. Školní úřad veden 

ušlechtilou zásadou našeho arciučitele J. A. Komenského, že dítky mají býti 

vzdělávány a vychovávány v jazyce mateřském, žádal pouze, aby vyhověli 

této již tak dlouho a všude uznávané zásadě, která se ovšem nehodí 

násilnému pruskému systému. (Toliko 6 učitelů z Hlučínska zůstalo na svých 

místech.) Je ku podivu, že vzdělaný člověk může nenávidět svou mateřskou 

řeč a za ni se stydět, že může podobné smýšlení vštěpovat zase malým dětem. 

Zdejší lid je konservativního smýšlení a lpí příliš na zděděných předsudcích, 

vštípených mu za tak dlouhou dobu pruské nadvlády. Věří různým urážlivým 

pomluvám o českém národě, smyšleným našimi „příznivci“ a 

uveřejňovaným v opavské „Deutsche Post“ za účelem agitačním. (viz 

novinový výstřižek na předešlé straně!)
33

 Je pochopitelné rozčilení 

zkomírajícího němectví opavského i hlučínského. České učitelstvo na 

Hlučínsku čeká veleúkol, zbaviti lid moravský těchto předsudků, smazati 

s něho umělý nátěr němectví a vzbuditi v něm dosud neznámý cit národního 

společenství s národem českým, jehož větví zůstal dle  řeči, přes 178leté 

odloučení. Nemocný člověk brání se operaci přes to, že je si vědom její 

nutnosti. Jaký div, brání-li se lid jsa přesvědčen, že béře se mu věc dobrá a 

dává špatná. Jest přesvědčen, že chce-li člověk býti spasen, musí býti 

Němcem, aby se mu dobře také vedlo na světě. Jak shoduje se tento názor 
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s názorem mnohých naších lidí, kteří před válkou nevědomky sedali na lep 

prohnané germanizaci v ryze českých krajích.“
34

 

Kvůli mimořádným událostem byl začátek školního roku posunut 

z 1. na 16. září 1920, aby se mohlo nové učitelstvo lépe seznámit 

s prostředím a připravit se. Ze školní kroniky I. obecné školy v Kravařích se 

velmi detailně dozvídáme o problémech, se kterými se škola musela 

potýkat, a to od sloučení dvou tříd kvůli nedostatku učitelstva, až po fakt, že 

k  zápisu do školy přišlo pouze pět dětí, a to děti českých úředníků. V první 

školní den se před školou shromáždil zástup lidí protestujících proti české 

škole a žádající školu německou. Stávky se však nezúčastnily všechny děti – 

do školy se dostavily děti z přilehlé vesničky Nový Dvůr, kterým musel být 

zajištěn přístup do školy četnictvem skrze shromážděný dav. 
35

 

Stávka byla téměř všude zlomena až koncem října vyjma školy 

v Kravařích a také školy v Hlučíně. Tam děti vytrvávaly v pasivní rezistenci 

tím, že při vyučování na české otázky učiteli neodpovídaly.
36

 

Proti rodičům, kteří neposílali své děti do školy a stejně tak proti 

sběratelům podpisů pod dříve uvedené rezoluce, bylo zavedeno trestní 

řízení. Například v Koblově bylo na pokutách vybráno a uloženo na 

obecním úřadě 2 070 korun. Rodiče byli sice tresty donuceni ve stávce 

nepokračovat a své děti do školy posílat, ale vyvolaná nechuť měla za 

následek nedbalou docházku po celý školní rok. Dochovala se také žádost 

zedníka z Kravař, Františka Papesche, kterému uložilo Okresní hejtmanství 

v Hlučíně „pro přestupek úplného neposílání dítěte do školy“ pokutu ve výši 

30 korun dne 11. 6. 1920. Žadatel prosil zplnomocněného komisaře Šrámka, 

aby mohl pokutu uhradit v deseti splátkách po 3 Kč.
37
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Na školách a ani v obcích nebyli většinou přijímáni učitelé vlídně. 

Často museli snášet osobní příkoří, a to jak ve škole, tak i na ulici. V obci 

mnohdy nedostali žádnou stravu a jediným útočištěm jim zde byla četnická 

stanice.  

3. 4 Německé školy 

Když zjistila Okresní školní rada v Hlučíně, že je ve městě 128 

německých dětí, na nátlak rodičů podala dne 14. 9. 1920 návrh 

zplnomocněnému komisaři Šrámkovi na zřízení dvoutřídní německé 

menšinové školy v Hlučíně. Žádost byla postoupena zemské správní komisi 

a ta sdělila zplnomocněnému komisaři, že k zaujetí stanoviska k návrhu 

Okresní školní rady v Hlučíně žádá o přesné zjištění počtu dětí, pro které by 

měla být německá menšinová škola ve smyslu ustanovení dubnových 

zákonů č. 184 z roku 1919 a č. 292 z roku 1920 zřízena. Dále komise 

požadovala zjistit, jestli jsou tyto děti skutečně německé národnosti, jestli 

jejich rodiče mají v Hlučíně stálé bydliště či jsou jen přechodnými 

obyvateli, zaměstnaní ve větším hospodářství nebo v průmyslových 

podnicích. Jednání se protahovalo a nedojednalo se nic, i když se v Hlučíně 

při sčítání lidu přihlásilo k německé národnosti 1 452 obyvatel, což 

odpovídá 30,77 %. Okresní školní inspektor však prý zjistil, že v Hlučíně 

není 128 německých dětí, jak bylo uváděno, ale pouze devět. 

V periodiku Československý sociální demokrat byl dne 12. 7. 1922 

zveřejněn kritický článek o školských poměrech na Hlučínsku.  

„Vláda postupuje proti německému školství na Hlučínsku s největší 

bezohledností. Hned po připojení Hlučínska byla vládním nařízením č. 321 

ze 4. 5. 1920 celá řada ustanovení celého říšského školského zákona a 

školního a vyučovacího řádu postavena mimo působnost, což mělo jen ten 

smysl, aby bylo poškozeno německé školství. Pro celou oblast byl český 

jazyk určen jako jazyk vyučovací. Dosud existující školy byly jedním rázem 

přeměněny na české, možnost zřídit německé soukromé školy byla odňata. 

Jakákoliv kontrola je nemožná, protože na Hlučínsku neexistují místní 

školní rady. Rodiče posílají nyní své děti do německých škol v Opavě, proti 



40 

 

čemuž se co nejúporněji stavějí školské úřady. Podle úředních statistik bylo 

v Hlučíně v letech 1914 až 1919 celkem 2 631 dítě, z nichž bylo 977, tedy 37 

% německých, 866, tedy 32,6 % dvojjazyčných a 801, tedy 30,4 % 

moravské. Správa města se již v roce 1920 usnesla, že na hlučínských 

školách bude německý jazyk jazykem vyučovacím, a že v případě zřízení 

školy s českým jazykem vyučovacím budou do ní převedeny jenom děti, 

jejichž rodiče si to přejí. V březnu 1921 požadovalo 170 německých rodičů 

znovuzřízení německé školy v Hlučíně. První podání bylo odmítnuto, druhé 

nebylo vůbec vyřízeno a německé děti v Hlučíně nemají dodnes německou 

školu.“ 

Nad kritickým článkem o školských poměrech se pozastavovalo i 

ministerstvo školství a národní osvěty a zaslalo tento článek dne 27. 7. 1922 

Zemské školní radě v Opavě k vyjádření. Reakcí zplnomocněného komisaře 

byla ta, že se budou zjišťovat předpoklady pro nově otevřenou německou 

menšinovou školu až ve chvíli, kdy se zdejší poměry do jisté míry ustálí. 
38

 

Někteří nespokojení rodiče začali posílat své děti do německých škol 

v Opavě, když na jejich požadavky nenastala žádná reakce. Na opavské 

německé obecné a měšťanské školy docházely děti z Hlučínska již v roce 

1919/1920. Ve školním roce 1920/1921 zde bylo zapsáno na měšťanských 

školách 25 žáků a na německých veřejných školách 228 žáků z Chlebičova, 

Kravař, Koutů a Malých a Velkých Hoštic.  S tím ale zplnomocněný 

komisař, na kterého byly na Hlučínsku přeneseny i kompetence Zemského 

školského úřadu v Opavě, nesouhlasil. Výnosem ze dne 4. 9. 1920 vydal 

nařízení, aby byly propuštěny všechny školou povinné děti z Hlučínska, 

které se zapsaly do německých škol v Opavě. Proti tomuto výnosu podala 

námitky Okresní školní rada v Opavě na ministerstvo školství a národní 

osvěty dne 20. 9. 1920. Stížnost na ministerstvo podali také rodiče dětí, 

kterých se to týkalo, a to společně s žádostí, aby až do rozhodnutí 

ministerstva mohly být jejich děti na opavských německých školách 

ponechány.  
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Ministerstvo školství a národní osvěty zamítlo stížnost Okresní 

školní rady v Opavě, protože jí nepříslušelo stěžovat si na opatření 

zemského školského řadu, tedy pro nedostatek legitimity. Rovněž 

ministerstvo zamítlo stížnost rodičů jako bezdůvodnou. Toto rozhodnutí 

bylo sděleno zplnomocněným komisařem Šrámkem, tj. předsedou Zemské 

školní rady slezské v Opavě. Výnosem ze dne 8. 11. 1920 a Okresní školní 

radě v Opavě bylo nařízeno, aby byly vyloučeny ihned z německých škol ty 

děti, které byly zaznamenány v přiloženém seznamu jako moravské, 

případně německo-moravské či moravsko-české. Tento seznam měl být 

sestaven na základě pruských školních matrik. Pouze děti v seznamu 

zaznamenané jako německé mohly nadále navštěvovat německé školy, 

pouze pokud ale byla kladně vyřízena žádost jejich rodičů k zemské školní 

radě.  

Rodiče vyloučených dětí se nesmířili se zamítnutím své stížnosti a 

podali proti tomuto rozhodnutí stížnost novou dne 7. 5. 1921 k Nejvyššímu 

správnímu soudu. Ten po důsledném šetření rozhodnutí o vyloučení 

německých dětí z opavských německých škol zrušil jako nezákonné.  

Kromě proněmecké části rodičů ztěžovaly také práci učitelů zásahy 

politických stran do školní administrativy. Využívaly ve svůj prospěch 

nelibost těchto rodičů a podporovala jejich nesouhlas s českou školou 

k tomu, aby získaly více hlasů.
39

 

3. 4. 1 Německé soukromé vyučování 

Antonín Slezina, Hlučínský učitel ve výslužbě, se společně 

s několika dalšími proněmecky orientovanými Hlučíňany obrátil 

s problémem německého školství na Německý kulturní spolek. S jeho 

finanční pomocí bylo od září 1922 v Hlučíně zařízeno německé soukromé 

vyučování neboli Privatunterricht, a to na základě §120 čsl. Ústavy, §23 

říšského školského zákona z roku 1869 č. 62 a §17 zákona č. 226 z 13. 7. 
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1922.
40

 Toto vyučování začalo se dvěma učiteli na začátku školního roku a 

na jeho konci jich bylo již šest. Probíhalo samostatně podomní formou, 

protože bylo zakázáno shromažďovat děti dvou a více rodin na jedno místo. 

Děti byly vyučovány jen třikrát týdně, a to přitom na jednoho učitele 

připadalo až šedesát hodin výuky za týden. Na konci školního roku 1922/23 

musely takto vyučované děti skládat zkoušky ze všech předmětů na 

veřejných německých školách, aby získaly úřední vysvědčení. 

Ve školním roce 1923/24 bylo zřízeno toto německé soukromé 

vyučování také v Kravařích. Na tento způsob vyučování museli v mnoha 

případech přispívat rodiče, a to až 50 Kč měsíčně na jedno dítě, což 

rozhodně nebyla zanedbatelná částka. Během obou školních let toto 

vyučování v Kravařích i v Hlučíně ztěžovaly školské úřady tím, že žáky 

podrobovaly přezkušování průběžně a prohlašovaly, že je tento způsob 

výuky nedostatečný a vzdělanost dětí nedosahuje úrovně pro osnovy dané 

třídy. Tento postup ale nebyl v souladu s platnou školskou legislativou.
41

 

S odůvodněním, že vědomosti žáků nejsou dostatečné, byli rodiče 

těchto žáků přesvědčováni, aby je převedli na veřejné české školy ve svých 

bydlištích. Tomu se mnozí rodiče přes uložené pokuty nepodrobili. Proto 

zdejší rada Privatunterricht zakázala. Děti, které doposud toto německé 

soukromé školství navštěvovaly, ale nepřešly do veřejných českých škol 

v místě bydliště, jak se po nich požadovalo, nýbrž byly zapsány do 

veřejných německých škol v Opavě. V Hlučíně sice soukromé vyučování 

pokračovalo i nadále, ale učitelé zde vystupovali jako zaměstnanci rodičů, 

kteří stále trvali na svém.  

Na začátku školního roku 1924/1925 povolil předseda Místní školní 

rady v Opavě přijetí 211 dětí z Kravař a dalších obcí Hlučínska do obecných 

a měšťanských škol v Opavě. Toto rozhodnutí se samozřejmě nelíbilo 

zplnomocněnému komisaři Šrámkovi, protože české školství považoval za 

nejdůležitější asimilační prostředek. Josef Šrámek byl zároveň i předsedou 
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zemské školní rady, a proto rozhodnutím z 3. ledna 1925 nařídil opavskému 

městskému školnímu výboru, aby 98 školou povinných dětí zmíněných 

v rozhodnutí bylo z docházky do německých opavských škol vyloučeno a 

odkázáno na příslušnou domácí školu. Celá tato situace se tedy opakovala 

podruhé. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno i ministerstvem školství a národní 

osvěty a zrušeno jako nezákonné bylo až 31. ledna 1928 Nejvyšším 

správním soudem na četné stížnosti rodičů. 

Aby vyloučené děti z Kravař a Koutů nemusely  chodit do místních 

českých škol ještě než bylo vyloučení zrušeno, byl zde obnoven již jednou 

zakázaný Privatunterricht. Prostředky na jeho udržení byly získávány mimo 

jiné i z veřejných sbírek. Zanedlouho se však české úřady chystaly 

Privatunterricht znovu rozpustit. Z obav, aby Německý kulturní svaz, který 

Privatunterricht zaštiťoval, nebyl zakázán, převzal jeho aktivity Německý 

školský ochranný výbor pro Slezsko, který byl zemskou odbočkou 

Německého parlamentního školského výboru v Praze. Ve chvíli, kdy bylo 

již vydáno nařízení o rozpuštění i tohoto údajně nelegálního výboru, 

změnila se náhle situace. Německá křesťansko-sociální lidová strana, která 

měla na Hlučínsku nejsilnější pozice, podmínila svůj vstup do 

československé koaliční vlády také tím, aby bylo německé soukromé 

vyučování na Hlučínsku povoleno.  

Po volbách v roce 1925, kdy už byli němečtí křesťanští sociálové 

součástí vlády, byl Privatunterricht na Hlučínsku rozšiřován bez větších 

problémů i do dalších obcí, kromě Hlučína a Kravař se objevilo navíc i 

v Bolaticích a Dolním Benešově. Již zmíněný Německý školský ochranný 

výbor se přeměnil na Německý parlamentní školský výbor, který přispíval 

na německé soukromé školství na Hlučínsku až 12 000 Kč měsíčně. Rodiče 

pak platili školné 25 Kč měsíčně na každé dítě. Zplnomocněný komisař se 

tomu sice snažil opět zabránit, ale tentokrát nebyl jeho postoj v souladu 

s programem nové koaliční vlády. Nejen že se souhlasu nedočkal, ale záhy 

byl jeho úřad zrušen. Zřizování soukromých i veřejných německých škol na 

Hlučínsku se snažily zabránit i obě národní Matice. 
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Od roku 1926 bylo německé soukromé školství finančně 

podporováno i přímo z Německa, a to skrze Německou organizaci na 

podporu německých katolíků v zahraničí. Ve školním roce 1929/1930 

probíhalo již v 19 obcích, kde bylo vyučováno 573 žáků a v roce 1930/1931 

počet žáků vzrostl na 652.
42

 

3. 5 Zrušení úřadu zplnomocněného komisaře a změna 

poměrů 

Úřad zplnomocněného komisaře byl zrušen vládním nařízením č. 5 

z 3. 2. 1927, které bylo potvrzeno 5. 6. 1928 zákonodárnými sbory. Veškerá 

jeho nařízení však zůstala platná i nadále a jeho pravomoci byly přeneseny 

na zemského prezidenta a zemskou školní radu, tedy ve skutečnosti opět na 

osobu Josefa Šrámka. Nicméně touto změnou Hlučínsko již přestalo být 

spravováno komisařským způsobem a stalo se součástí Země slezské. 

Německým nacionalistickým stranám dalo toto řešení opět podnět ke 

kritice. K té se ale protentokrát připojily i české subjekty na Hlučínsku, 

neboť v tom viděly přerušení načaté cesty ke konsolidaci zdejších poměrů. 

Po roce 1927, kdy byl zrušen úřad zplnomocněného vládního komisaře a 

tím byl odvolán Josef Šrámek, a kdy se politické poměry na Hlučínsku 

značně uvolnily, domáhali se němečtí aktivisté z obcí zřízení veřejných 

německých škol v obcích Hlučín, Bolatice a Kravaře s poukazováním na 

nedodržování zákonů o zřizování menšinových škol. To vyvolalo nebývalou 

vlnu odporu českých spolků a zejména pak českých učitelů. Úřady se však 

k celé situaci chovaly velmi zdrženlivě. 
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4 Rozvoj českého školství 

Československá republika věnovala v meziválečném období notnou 

dávku pozornosti právě školství a to platilo samozřejmě i pro Hlučínsko. 1. 

sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti, 

konaný od 1. do 3. července 1920, vytyčil program pro vybudování 

hlučínského školství. Jeho základní myšlenky lze jednoduše shrnout: 

1) počeštit, 

2) rozšířit, 

3) povznést.
43

 

První bod programu byl splněn zavedením češtiny vyučovacího 

jazyka na celém Hlučínsku (vyjma obcí Sudice a Třebom), jak je detailněji 

popsáno výše. Problémy hlučínského obyvatelstva se staly podnětem pro to, 

aby se síť škol na Hlučínsku po jeho připojení k Československé republice 

rozšířila. Během 20. Let zde byly zřízeny obecní školy ve všech obcích 

s výjimkou obce Vrbka, která připadla pod Služovice. V roce 1924 bylo na 

Hlučínsku tedy 43 obecných škol. V Hlučíně a v Kravařích bylo po dvou 

školách a v Ludgeřovicích byly obecné školy dokonce tři. V Sudicích, kde 

byla ponechána jako vyučovací jazyk němčina, byly školy dvě a bylo zde 

v tomto roce zapsáno 143 žáků. V Třebomi, kde byla rovněž jazyková 

výjimka a obecná škola byla taky německá, bylo zapsáno v tomto školním 

roce 90 dětí. V roce 1926 bylo na Hlučínsku stále 43 obecných škol, které 

měly dohromady 190 tříd, a učilo zde 191 vyučujících. Náboženství 

vyučovalo 30 kněžích a ruční práce vyučovalo 22 učitelek. Obecné školy 

navštěvovalo 7 070 dětí, z toho 3 438 chlapců a 3 632 dívek.
44

 

 Kvůli zkvalitnění výuky byly třídy s větším počtem žáků rozděleny, 

ale v menších obcích a místech zůstaly i nadále malotřídky s několika 

odděleními. Velkým krokem vpřed znamenalo zřízení měšťanských škol 
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v obcích Dolní Benešov, Bolatice, Hať, Kobeřice, Kravaře, Ludgeřovice, 

Oldřišov, Petřkovice, Píšť a Velké Hoštice. V roce 1926 navštěvovalo 

měšťanské školy 785 žáků rozdělených do 21 tříd a vyučovalo je 25 učitelů, 

z toho 14 mělo aprobaci. Němčinu vyučovali 3 učitelé. V roce 1929 pak 

přebírá správu většiny škol stát kromě obcí Bobrovníky, Bohuslavice, 

Darkovice, Lhotka a Vřesina, které byly vydržované zemskou školní 

radou.
45

 Proč se tak stalo, objasňoval ředitel Měšťanské školy v Hati a 

ujasnil to také ve školní kronice: „Ministerstvo školství a národní osvěty 

postátnilo koncem roku 1929 všechno školství na Hlučínsku, aby mohlo lépe 

čelit místním činitelům, kteří často nežádoucím způsobem uplatňovali svůj 

vliv v místních školních radách.“
46

  

Toto převzetí bylo také z ekonomického hlediska nezbytné, protože 

¾ budov nebylo vyhovujících. Ze 14 měšťanek měla jen jedna budovu 

přijatelnou, tzn. Vyhovující všem požadavkům. Ostatní neměly ani dostatek 

učeben, takže se muselo vyučovat polodenně, jedna z budov měla pouze 

jednu učebnu a jen 11 z nich mělo jen jednu další místnost navíc, která 

sloužila jako ředitelna, sborovna a kabinet dohromady. Takovou místnost o 

výměře 20 m
2
, která sloužila jako ředitelna a zároveň sborovna pro 15 členů 

učitelského sboru a přístup do ní vedl přes třídu, měla například hlučínská 

měšťanská škola. Někde musely být také zkráceny vyučovací hodiny jen na 

40 minut a žáci byli rozděleni na směny, někde i na tři. Došlo také 

v některých případek ke zkrácení školní docházky z 8 na 6 let. Neudržitelné 

poměry byly na měšťanských školách v Hlučíně, Dolním Benešově, 

Hošťálkovicích, Ludgeřovicích, Bolaticích a dále v Oldřišově a Kobeřicích. 

Přehled o školních budovách dokládají následující tabulky: 

 

 

 

                                                 
45

 PLAČEK, V., Prajzáci, aneb, K osudům Hlučínska 1742-1960. Hlučín; Kravaře: Kulturní 
dům Hlučín; Kulturní středisko zámek Kravaře, 2000, s. 44. 

46
 SOkA Opava, Měšťanská škola v Hati, kronika školy, s. 5. 



47 

 

Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých typů školních budov. 

Typ školní 

budovy 
Počet 

Přízemní 11 

Jednopatrová 36 

Dvoupatrová 2 

 

Tabulka č. 2: Počet školních budov v závislosti na počtu tříd. 

Počet učeben  

(celkem 138) 

Počet budov 

(celkem 49) 

1 učebna 3 

2 učebny 20 

3 učebny 15 

4 učebny 8 

5 učeben 2 

8 učeben 1 

 

Tabulka č. 3: Přehled vzniku nejstarších škol na Hlučínsku. 

Místo vzniku Rok 

vzniku 

Štěpánkovice 1792 

Darkovičky 1831 

Kravaře 1836 

Malé Hoštice 1836 

Hlučín 1839 

Oldřišov 1840 

Markvartovice 1844 
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Rychlý vzestup počtu škol na Hlučínsku s sebou také přinesl 

problémy. V meziválečném období se zde vystřídalo více než 3 000 

vyučujících. Učitelé odcházeli především proto, že podmínky tu pro ně byly 

i kromě výuky obtížnější než kdekoliv jinde. Jednak to byl naprostý 

nedostatek bytů, a hlavně na ně byly kladeny neúnosně vysoké nároky také 

v mimoškolní činnosti. Stávali se základní oporou téměř všech českých 

spolků v místním i okresním měřítku. Mezi hlavní působiště patřila Slezská 

matice osvěty lidové, dále pak Matice opavská a Sokol. Působili také jako 

knihovníci, kronikáři a velmi často jako obecní písaři. Proto byl také zájem 

o učitelská místa na Hlučínsku velmi chatrný, i když byly těmto učitelům 

přiznávány navíc denně diety ve výši 40 Kč. Například pro školní rok 

1935/36 bylo vypsáno 42 volných učitelských míst, avšak se přihlásilo 

pouze 19 zájemců. Toto mělo za následek, že byli přijímáni na volná místa 

nekvalifikovaní učitelé a to se odráželo i v nízké kvalitě výuky na 

měšťanských školách. Ku příkladu v Dolním Benešově byl v roce 1927 

aprobovaný pouze jediný učitel, a to ředitel.
47

  

V roce 1921 působilo na hlučínských školách 181 vyučujících, a 

z nich bylo 106 s definitivou a 75 bylo výpomocných. Jen 27 učitelů bylo 

s maturitním vysvědčením, 139 se způsobilostí pro obecné školy a 12 pro 

měšťanské. Největší podíl učitelů byl na měšťanských školách, kde ale 

působili i učitelé s kvalifikací jen pro obecné školy.
48

 Učitelská místa zde 

byla obsazovaná přikázanými učitelskými silami hlavně z Moravy a ze 

Slezska. Ke jmenování definitivních učitelů se zde přistupovalo až během 

roku 1923.  

Jediným rodilým hlučínským učitelem, který zůstal ve své školské 

službě na Hlučínsku i po připojení k Československu a následných 

personálních změnách, byl Josef Drastík. Nejprve působil 12 let jako řídící 

učitel ve škole v Chuchelné a od roku 1920 jako řídící učitel Obecné školy 

v Kobeřicích, kde byl zároveň i kostelním varhaníkem a zemřel v roce 1923. 
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Prvním jmenovaným okresním inspektorem byl již dříve zmíněný ředitel 

Měšťanské školy v Petřvaldě Andělín Novák, původem z Velkých Hoštic, 

který byl zároveň členem ústředního výboru Slezské Matice osvěty lidové.
49

  

4. 1 Školy na Hlučínsku 

Kromě zvyšování počtu škol obecných a měšťanských věnoval 

československý stát na Hlučínsku pozornost i dalšímu školství. V tomto 

období vzniklo ve Slezsku přes dvacet středních škol. V Opavě se jednalo o 

Státní učitelský ústav, Masarykovu státní vyšší hospodářskou školu, 

Veřejnou obchodní školu, Zemskou dívčí odbornou školu rodinnou a 

živnostenskou a Státní průmyslovou školu. Kromě toho byly zřizovány 

školy i přímo na hlučínsku, a to v Hlučíně, Dolním Benešově, v Kravařích a 

v Petřkovicích.  

V kravařském zámku byly umístěny Státní hospodářská škola a 

Státní hospodyňská škola. Zámek odkoupil československý stát v roce 1920 

od Obchodní a průmyslové komory v Opavě a ke škole bylo připojeno 

hospodářství o výměře 43 ha. V hospodářské škole se vyučovalo ve dvou 

sedmiměsíčních kurzech od listopadu do dubna a ve školním roce 

1921/1922 měla škola celkem 16 žáků.  Státní hospodyňská škola, která zde 

byla rovněž umístěna, měla poskytnout pro dívky průpravu k budoucímu 

rodinnému životu. Mezi vyučované předměty patřilo vaření, zhotovování 

střihů a šití šatů a prádla, ručním pracím a vedení jak domácnosti, tak i 

hospodářství. Vyučovalo se buď celoročně od září až do července, anebo 

v krátkých měsíčních kurzech, které proběhly tři během roku. Kromě toho 

se zde konaly také během roku dva speciální kuchařské kurzy. V roce 1922 

zde byla zřízena knihovna. V lednu 1937 však zámek i s vybavením a 

inventářem obou škol vyhořel.  

Se zemědělským zaměřením byly lidové hospodářské školy 

v Hlučíně, Bolaticích, Štěpánkovicích a Vřesině. Například Lidová škola 

hospodářská ve Štěpánkovicích byla zřízena v roce 1923. Měla za úkol 
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prohloubit všeobecné vzdělání venkovské mládeže, a také doplnit jejich 

vědomosti z hospodářské nauky. Jednalo se hlavně o večerní přípravu 

k návštěvě nižších odborných zemědělských škol. Vyučování zde probíhalo 

celoročně, v zimě se zaměřením na teorii a v létě naopak na praxi. V roce 

1924 měla škola ve dvou třídách 48 žáků a z toho 27 chlapců.
50

 

Investovalo se nejen do vyšších škol, ale i do předškolní výuky. I na 

mateřské školy se však vztahovalo nařízení o zavedení českého jazyka 

jakožto vyučovacího. Mateřská škola v Petřkovicích, která byla vedená 

německy, byla úředně zrušena a namísto ní zřídila Matice osvěty lidové 

ještě v ten stejný rok českou mateřskou školu, do níž se přihlásilo 60 dětí. 

V roce 1921 byly na Hlučínsku zřízeny ještě další tři mateřské školy, a to 

v Hlučíně Slezskou maticí, Malých Hošticích Maticí Opavskou  

a v Kravařích při klášteře Božského srdce. Do těchto pěti mateřských škol 

bylo zapsáno v roce 1921 celkem 258 dětí. V roce 1926 zde bylo  

9 mateřských škol, které navštěvovalo dohromady více než 500 dětí. Do 

školního roku 1937/1938 bylo na Hlučínsku již 37 mateřských škol, a deset 

z nich spravovaly národní matice. V této době tedy zbývalo pouze osm obcí, 

ve kterých mateřinky nebyly. 

Československý stát investoval do školství na Hlučínsku v letech 

1920-1938 nemalé finanční prostředky. Kromě nově zakládaných škol se 

také investovalo do přestaveb a rekonstrukcí těch starých. Celkem bylo 

postaveno nebo zcela zrekonstruováno devět školních budov. V roce 1923 

byla přestavěna škola v Darkovičkách, v roce 1925 byla nově postavena 

budova v Chuchelné, v roce 1932 v Antošovicích, Kravařích  

a Šilheřovicích. Dále vyrostly nové školní budovy v roce 1935 

v Hošťálkovicích, v roce 1937 v Dolním Benešově a v roce 1938 bylo 

započato s výstavbou školního objektu v Hlučíně. Nejnákladnější budovou 

byla již zmíněná budova školy v Dolním Benešově, přišla přibližně  
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na 4 miliony korun. Celkově stála československý stát výstavba škol na 

Hlučínsku více než 16 milionů korun. 

4. 1. 1 Státní reálné gymnázium v Hlučíně 

Z podnětu zemského školního inspektora Ferdinanda Pavelka a také 

díky pomoci zplnomocněného komisaře JUDr. Josefa Šrámka bylo výnosem 

ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. srpna 1920 zřízeno Státní 

reálné gymnázium v Hlučíně. Přijímací zkoušky se konaly 4. září 1920 a 

z 57 přihlášených žáků bylo přijato 52. Při zahájení školního roku se 

dostavilo pouze 50, a z nich pouze 10 pocházelo z Hlučínska, ostatní přišli 

z obcí bývalého rakouského Slezska.  

Začátky gymnázia měly velmi obtížné podmínky. Škola začala 

fungovat v pronajaté nevyhovující budově zvané „Charlottenstift“, kde 

býval dříve sirotčinec. Chybělo zde vnitřní vybavení a nejnutnější nábytek, 

proto bylo vyučování zahájeno až 22. září 1920. Budova měla pouze 

ředitelnu, sborovnu, kabinet a jednu třídu. Problémy nebyly jen s prostorem, 

ale také s připraveností, resp. nepřipraveností žáků ke studiu. Žáci nebyli 

připraveni ke studiu vinou nedávných válečných poměrů a měli především 

jazykové nedostatky. Kromě toho na Hlučínsku nebyla tradice vyššího 

školství, a proto nebylo nač navázat a muselo se začínat tzv. „od podlahy“.
51

 

Ministerstvo školství přidělilo škole polovinu učebních pomůcek a 

sbírek ze zrušených německých gymnázií v Olomouci a Kroměříži a do 

roku 1922 vynaložilo celkem 107 000 Kč na nejnutnější školní vybavení. 

Jak uvádí profesor Jan Zacpálek, první správce a učitel gymnázia, během 

prvních let byla práce s žáky velmi těžká.  

„Vždyť měli jsme před sebou nejen žáky z „naší“ strany, prošedší 

obecnou školou v době válečného strádání a válečné nervosy, ztíženou 

nedostatkem učitelů atd., ale i žáky z bývalé pruské části, kde škola vlastně 

nefungovala v době války. Třebas osnovy gymnasijní nenavazují ve všem na 
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učivo školy obecné, přece často a často byli jsme zklamáni i v dosti 

primitivních předpokladech, jež jsme si o vědomostech svých žáků učinili.“
52

 

Nejtěžší období školy trvalo přibližně pět let, kdy se situace 

zlepšovala velmi pomalu. Gymnázium se však podařilo zapojit do veřejného 

a kulturního života a v říjnu 1922 byla také zahájen stavba nové budovy 

gymnázia, která byla slavnostně otevřena 6. září 1925. Práci školy rovněž 

ztěžoval fakt, že se jednak často měnilo složení učitelského sboru, a jednak 

že se mladí začínající profesoři připravovali ke státním zkouškám a učební 

úvazky byly dost vysoké. I přesto se ale profesoři angažovali také v různých 

spolcích, v osvětové činnosti a pořádali přednášky pro veřejnost. Budova 

školy sloužila i pro mimoškolní činnosti, například pro tělocvičné spolky 

Sokol, Orel a DTJ, anebo zde byla vyhrazena jedna místnost pro veřejnost a 

studenty jako čítárna. Tímto se také škole dostávala podpora z řad obyvatel, 

což dokládá skutečnost, že ve školním roce 1931/1932 již měla škola 292 a 

z toho bylo 95 % původem přímo z Hlučínska a je zde patrný obrovský 

posun. 

5 Rozvoj české kultury 

Kromě školství musel československý stát vynaložit také nemalé 

prostředky na kulturu, která s tím bezpochyby souvisela. Dělalo se 

maximum pro to, aby „česká kniha, české slovo a česká škola probudily 

Hlučínsko ze staletého spánku k novému životu“. O osvětu gramotnosti 

obyvatel nebylo třeba se zajímat, neboť podle sčítání lidu v roce 1921 bylo 

negramotných pouze 3,5 % mužů a 2,9 % žen. Proto byla prováděna skrze 

kulturu „pouze“ výchovná a převýchovná činnost ve prospěch českého 

národního cítění. V říjnu 1920 byl rozpuštěn Německo-slezský svaz, který 

byl ustanoven v roce 1919 jako obhájce německé kultury a obzvláště 

školství. V polovině roku 1920 byla zrušená československými úřady také 

Nordmarka, která byla založena v pruském Slezsku v roce 1894 a jejím 

cílem byla germanizace německých obyvatel. Z jejich podnětů byly 
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zakládány německé spolky, které aktivizovaly místní obyvatelstvo do 

německého způsobu života. 

České kulturní, výchovné a převýchovné práce zde měla na starosti 

Komise pro přípravu kulturní práce na Ratibořsku zřízená v Opavě v roce 

1919. Ta ale pojala svou práci příliš široce a teoreticky, takže se ke skutečné 

práci nedostala a v říjnu roku 1920 byla rozpuštěna. Z hlediska státu řídila 

oficiálně na Hlučínsku kulturní činnost Kulturní rada, a to za pomoci 

Okresního osvětového sboru v Hlučíně, který byl založen 5. prosince 1922. 

Péče o kulturu na Hlučínsku byla svěřena Matici opavské a Matici 

osvěty lidové. Obě tato sdružení byla na spolkovém základě a byla hojně 

podporovaná státem a organizačně spadaly pod Slezskou matici osvěty 

lidové (název od roku 1925). Prvořadým cílem Slezské matice bylo vytvořit 

na svém zájmovém území „základnu pro pevný, spolehlivý, národně 

uvědomělý, státní myšlenkou prodchnutý a sebevědomý český národ.“ 

Smysl matice byl vyjádřen paragrafem 2 stanov, schválených Ministrem 

vnitra dne 5. října 1921: „Matice (…) je spolkem nepolitickým a má za účel 

mravní zušlechtění a hospodářské povznesení všeho lidu (…) na Těšínsku a 

Hlučínsku zvláště, dále pak zachovati a veřejnosti přístupnými činiti 

památky historické, starožitnosti a národopisné zvláštnosti jiných krajů“. Cíl 

samotné Matice opavské byl o něco specifičtější a byl schválen Zemskou 

správou politickou v Opavě dne 20. srpna 1923: „Účelem Matice Opavské 

je podporovati a chrániti zájmy celostátní, šířiti osvětu mezi lidem 

československým ve Slezsku a starati se o jeho vzdělání a zušlechtění po 

stránce hospodářské, sociální i mravní – zachraňovati starožitnosti a vůbec 

památky historické a literární. Jest spolkem stranicko nepolitickým“.
53

 

Obě dvě organizace si pole své působnosti rozdělily už v roce 1921. 

Opavská matice si vzala do své správy obce, které k ní inklinovaly a Matici 

osvěty lidové, se sídlem ve Slezské Ostravě, připadlo 11 obcí, které územně 
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spadaly pod Ostravu. Za dělicí čáru lze povařovat železniční trať, která 

vedla z Chuchelné do Opavy. Výjimkou byl Dolní Benešov, kde Matice 

Opavská již působila. Obce na východ od této trati spadly do sféry 

působnosti Slezské matice osvěty lidové a toto rozdělení stvrdila i následná 

dohoda z roku 1925.  

 Karel Hruška, ředitel občanských škol v Kravařích, o osvětové 

činnosti matic uvádí:  

 „V žádném snad kraji není osvětový aparát v tak dokonalé činnosti a 

řekněme si také – nikde není tak přetížen jako na Hlučínsku, Kromě několika 

čestných výjimek, kde občanstvo spolupůsobí s osvětovými a národními 

pracovníky s láskou a mnohde i s nadšením, zůstává jinde v naprosté 

pasivosti a béře pouze více méně ochotně ovoce několika jednotlivců. 

Příčiny jsou známé a netřeba se o ně šíře zmiňovati.“
54

 

Ve své zprávě uvádí těžkosti, se kterými se jednotlivé odbory musely 

potýkat a zejména viní jako zatěžující a nepřátelskou činnost německých 

učitelů a německých spolků. I samotné obyvatelstvo je rozděleno a 

prohlubuje se propast mezi pročeskou a proněmeckou částí. Zmiňuje se o 

tom, že žádná s obcí se neobešla bez „nepřátelských útisků vlastních 

moravských soukmenovců, všude ještě Moravec Moravci spílá českých 

zaprodanců a zrádců“. I přesto Matice velmi rychle rozšiřuje své odbory do 

co největšího počtu obcí na Hlučínsku.  

V jednotlivých obcích byly zakládány místní matiční odbory, a do 

roku 1929 jich na hlučínsku vyrostlo celkem 22. Pro každou z obcí byl 

jmenován referent – místní matiční důvěrník. Odbory zastávaly 

v jednotlivých obcích funkci místních osvětových komisí. První odbor 

Slezské matice osvěty lidové byl založen v Petřkovicích v roce 1921 a měl 

45 členů. Zde bylo také sehráno představení Únos Sabinek ochotnickým 

divadlem Tyl z Vítkovic dne 17. 4. 1921. Po dvou letech byly založeny další 

místní odbory, a to v Hlučíně, Hati a Koblově, které měly dohromady 357 
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členů. V mnoha obcích chyběla jeviště, kde by bylo možno představení 

uskutečnit, byla pro tyto potřeby vytvořena tzv. létací jeviště.
55

  

Odbory nebyly jen zakládány nově, ale mnohokrát vznikly také 

transformací ze starších spolků, jejichž náplň práce byla obdobná. Pro tyto 

menší spolky byla záštita Matice osvěty lidové výhodná hlavně ve finanční 

podpoře. Vznik Matice osvěty lidové v Kravařích je zaznamenán na valné 

hromadě dne 4. května 1924:  

„Pěvecko-divadelní spolek „Moravec“ se touto valnou hromadou mění 

na odbor M. O. L. Kvůli jeho významu, vykonané práci i úkolům, které stále 

vzrůstají, je nutno, aby se tento spolek opřel o velkou organizaci, která by 

jej podporovala jak morálně, tak zejména finančně.“
56

 

Konkrétně tento odbor měl také na starosti mimo jiné zdejší 

mateřskou školku, kde se mu podařilo získat finanční podporu ve výši 50 Kč 

na mikulášskou a 250 Kč na vánoční nadílku.
57

 

Náplní matiční kulturní práce byla především péče o pěvecká a 

hudební uskupení a dále pořádání divadelních představení a přednášek. A 

tak v součinnosti obou matic a Okresního světového sboru v Hlučíně bylo 

v roce 1923 uspořádáno 102 přednášek se světelnými obrazy, 48 přenášek 

bez obrazů, 4 kurzy českého jazyka, 10 kurzů šití a stříhání látek, 56 

ochotnických a žákovských divadelních představení a 15 loutkových 

představení. Dále proběhly čtyři akademie a dvanáct výstav školních prací. 

Matice také zřizovaly, jak je výše zmíněno, mateřské školy, pořádaly oslavy 

národních svátků a kromě toho také organizovaly na obecných a 

měšťanských školách poznávací zájezdy na různá místa v okolí, například 

do Opavy, do Ostravy, do Háje apod. Dále dávaly důraz na to, aby byly na 

školách pořádány vánoční slavnosti, dětské dny a další události, skrze které 

byl také udržován kontakt školy a rodičů. Dětský den byl například 

upořádán 26. června 1921 Maticí Opavskou v Kravařích, kterého se 
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zúčastnily také děti ze širokého okolí. Podporovaly mimo jiné i českou 

četbu, takže nakupovaly pro školní děti knihy pohádek, kalendáře aj.
58

 

V období let 1922-1926 se osvětových akcí uskutečnilo opravdu 

mnoho. Jedná se přibližně o více než 300 přednášek všeobecně výchovných 

a 280 odborně vzdělávacích, které měly dohromady přes 53 000 účastníků. 

Kurzy českého jazyka probíhaly dohromady ve 28 obcích, měly 1 565 

vyučovacích hodin a 740 zúčastněných osob. Během těchto kurzů se 

vyučovalo kromě čtení a základů pravopisu také mluvní cvičení, veřejné 

vystupování a vyplňování úředních a jiných tiskopisů. Bylo zde dále 

sehráno více než 300 loutkových divadelních her a 240 představení 

ochotnických divadel. Kromě kulturních akcí se matice zabývala také 

dalšími odvětvími, a tou byla finanční podpora nadaných studentů formou 

stipendia anebo osvobození od školného a jiných poplatků, upozorňovaly na 

potřeby živnostníků.
 59

 Hospodářskou situací se zabývaly mimo jiné také 

proto, že s jejím ulehčením by se také usnadnila práce osvětových 

pracovníků. Dále řešily aktuální otázky a problémy a zabývali se také 

politickým rozdělením Hlučínska, vůči kterému se snažila být, jak uvádí, 

nestranná. Stranou nezůstala ani sociální péče, kdy byly pořádány různé 

akce na podporu chudých, jako například vánoční nadílky, sbírky na ošacení 

chudých dětí, nebo „vyvařovací akce“, aby byla dětem zajištěna teplá 

strava.
60

 

Zábavně vzdělávací a sportovní činnost probíhala ve dvaceti 

jednotách. Patřil mezi ně především Sokol, dále katolický Orel a Dělnická 

tělovýchovná jednota. První sokolská jednota byla založena v roce 1921 

v Hlučíně, v Petřkovicích v roce 1924, následovaly pak jednoty v roce 1925 

v Hošťálkovicích a Koblově a v roce 1926 v Bobrovníkách a ve Lhotce. 

V dalších letech se objevily jednoty i v Ludgeřovicích, Kravařích, Sudicích 

a Oldřišově. První Všesokolský slet se zde uskutečnil 18. května 1924. 
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Dvaadvaceti hlučínskými obcemi prošlo více než 6 000 Sokolů žup 

Moravskoslezské a Těšínské Jana Čapka a v samotném Hlučíně proběhla 

manifestace. V roce 1933 měly zdejší sokolské jednoty 777 dospělých 

členů, 133 dorostenců a 849 žáků. V tomto roce se uskutečnil také druhý 

Všesokolský slet, a to 29. října 1933, kdy se na hlučínské náměstí 

shromáždilo cca 40 000 Sokolů, aby prokázali, že „Hlučínsko vždy bylo a je 

české“.  

Ve všech obcích byly také průběžně organizovány tzv. hry mládeže. 

Na tuto národní osvětu a „lidovýchovu“ věnoval stát velké finanční 

prostředky. Od Okresního osvětového sboru v Hlučíně dostávaly finanční 

podporu i další organizace, které se věnovaly české osvětové práci. Byl to 

například Sokol, dále čtenářské a hudební spolky, pěvecké sbory, 

hospodářské spolky apod.
61

 

Tato kulturní činnost nejprve neměla u obyvatel Hlučínska valné 

odezvy. Nebylo to způsobeno pouze nezájmem či averzí vůči českému státu 

ze strany místních obyvatel. Velký vliv také měla časová vytíženost, ale 

jedním z hlavních nositelů příčin nízké aktivity v těchto akcích byl ten, že 

pro většinu dospělých bylo náročné číst české knihy a stejně tak bylo 

obtížné sledovat české přednášky. Postupem času se však celý přístup měnil 

a během prvních pěti let nového státu zde již fungovalo více než 170 spolků. 

I když mezi hlavní nositele jejich činnosti byli především nově přistěhovaní 

čeští učitelé, případně úředníci nebo obchodníci, přibývalo k nim postupně 

stále více původních obyvatel, a to zejména z řad mládeže. Historik Plaček 

celou kulturní a osvětovou práci na Hlučínsku po jeho připojení dokonce 

označuje za „revoluční“ vzhledem ke kulturním činnostem předcházející 

doby.  
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5. 1 Knihovny 

Obecní knihovny byly rozšiřovány také velmi rychle, v roce 1923 

byly k dispozici již v 35 obcích a kromě toho bylo otevřeno také 12 

veřejných čítáren pro žactvo, dorost i dospělé. Ve všech těchto obcích byli 

knihovníky učitelé a knihovny byly nejčastěji umisťovány ve školách. 

V tomto roce lidové knihovny měly k dispozici 4 975 svazků a počet 

výpůjček pro tento rok činil více než 14 000 knih. V roce 1924 byly 

knihovny vybaveny již celkem více než 8 000 svazky a navštěvovalo je cca 

2 000 čtenářů. Největší knihovnu měly Ludgeřovice, kde bylo 633 svazků, 

následovaly Petřkovice se 402 svazky a pak Hlučín, kde knihovna 

disponovala se 380 svazky. Nejvíce čtenářů navštěvovalo knihovnu právě 

v Ludgeřovicích, dále pak v Petřkovicích a Bolaticích. Během roku 1924 

bylo dohromady ve všech knihovnách vypůjčeno 18 280 knih. Knihovny 

však nebyly tak přístupné, jak by mohly, což na výpůjčky mělo také svůj 

vliv, i když bylo půjčování zdarma. Například v Chlebičově byla výpůjční 

doba knihovny pouze v sobotu od 16 do 17 hodin.
62

 

5. 2 Proud německé kultury 

Vedle českého kulturního života se rozvíjel také německý u 

proněmecké části obyvatelstva, mezi nimiž byli především v Německu 

sezónně zaměstnaní Hlučíňané, a to díky německým spolkům a výše 

zmíněnému německému soukromému vyučování. Svůj vliv měl také 

německý tisk a zahraniční německý spolek Heimatliebender Hultschiner, 

který byl založen v roce 1922. K nejaktivnějším německým spolkům patřil 

Německý kulturní svaz (Kulturverband), který působil v Hlučíně od roku 

1922 a v Bolaticích a Kravařích od roku 1927. V letech 1928/9, kdy došlo 

ke zklidnění politických poměrů, rozšířil počet místních skupin ze tří na 25, 

a byl tedy zastoupen ve většině zdejších obcí. V té době měl 3 060 členů, 

z toho jich bylo nejvíce v Bolaticích – 370 a pak v Dolním Benešově – 320. 

Toto sdružení se staralo o německé školství, především o Privatunterricht, a 

dále o německý kulturní život svých členů a sympatizantů. Pořádal různá 
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shromáždění, přednášky, divadelní představení a různé slavnosti, výlety 

nebo taneční zábavy. Občas také zastával i sportovní a tělovýchovnou 

činnost, pokud v obci chyběla příslušná německá tělovýchovná organizace.  

Německých tělovýchovných organizací zde bylo v roce 1929 celkem 

22 a v nich bylo sdruženo 930 členů. Polovina z nich vznikla v letech 1927-

29, ale byly zde i daleko starší soubory. Například v Petřkovicích od roku 

1906, dále pak v Ludgeřovicích a v Kravařích od roku 1908 a v Hlučíně od 

roku 1912. Jelikož jim chybělo vybavení, nářadí a především prostory, 

využívali k tomuto účelu místní hostince a cvičili za velmi primitivních 

podmínek. Vedle těchto spolků zde ještě působily i německé mužské 

pěvecké sbory, německé jednoty dobrovolných hasičských sborů, nebo 

katolické spolky. Fungovaly zde i menší zájmová sdružení, jako například 

včelaři, zahrádkáři apod. 

V čele těchto německých souborů, spolků a i v německých 

knihovnách stáli hlavně němečtí soukromí učitelé. Na nich tedy stála většina 

organizační práce ve spolcích. Navíc mnohdy vedli ještě večerní kurzy 

němčiny pro mládež, která navštěvovala české školy. Díky nim vyvíjely 

německé spolky bohatou činnost i na kulturním poli. Ta byla ovšem 

spojována s německými národně-politickými cíly, především skrze německé 

nacionalistické strany. Celou tuto kulturní činnost nemohly pokrýt jen 

členské příspěvky. O finanční podporu se staral Reinhold Weigel, který 

v Německu usiloval o posílení nadace pro tyto německé spolky, ale kdo je 

dotoval, není známo. V. Plaček se domnívá, že se peníze dostávaly  

na Hlučínsko z říšskoněmeckých státních fondů na podporu Němců žijících 

v zahraničí. 

 O německé knihovny, které se vyskytovaly v 16 obcích, se staral 

Německý kulturní svaz. Ten se zasazoval také o rozšíření knihoven i do 

dalších obcí. V knihovnách bylo dohromady k dispozici přibližně 3 000 

svazků a navštěvovalo je 1 200 čtenářů. V roce 1929 vzrostl počet čtenářů 

na 2 000 a na tyto čtenáře připadlo více než 10 000 výpůjček. Největší 

knihovna byla v Hlučíně, která disponovala 1 800 svazky a jako jediná 
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spadala pod Německý lidový knihovnický spolek. Co se týče německého 

tisku, tak bylo na Hlučínsku odebíráno v roce 1926 před 2 000 kusů 

Hultschiner Zeitung, cca 700 kusů Deutsche Post a přibližně 600 kusů 

dalších periodik. V roce 1929 se jen v Hlučíně pravidelně odebíralo 1 240 

kusů německých novin a časopisů včetně odborných.
63

 

Oficiální česká kultura se snažila probudit a aktivizovat obyvatele 

k českému národnímu cítění a proněmecká kultura se tomu snažila ze všech 

sil zabránit a naopak utvrdit co největší počet obyvatel v proněmeckém 

postoji. A tak se oblast kulturního života dostala na rovinu školního  

a probíhaly zde stejné urputné zápolení v česko-německých střetech. 

Nejvýraznější období třenic trvalo do roku 1927, kdy byl zrušen úřad 

zplnomocněného komisaře pro Hlučínsko. Vedle těchto dvou kultur zde 

však ještě existoval třetí, neutrální kulturní proud. Ten navazoval na lidové 

tradice a zvyky na Hlučínsku ještě před jeho přičleněním k Prusku. Jak bylo 

řečeno na konferenci o lidové kultuře na Hlučínsku, konané v Bolaticích 

v květnu roku 1998, bylo možné sledovat specifické rysy této lidové kultury 

ještě v 50. letech 20. století. Kromě projevů v architektuře se jednalo  

i o lidové písně, pohádky a pověsti a životní styl obyvatelstva obecně. 

6 Zlom a vliv henleinovců 

Když na hlučínské politické scéně začalo docházet k zásadním 

změnám, projevoval se také přístup ke školství. Do čela proněmeckého 

politického dění se začaly prosazovat extrémní politické subjekty – 

Německá národně-socialistická dělnická strana (DNSAP) a Německá 

národní strana (DNP). Po jejich rozpuštění v roce 1933 jejich členové 

houfně přešli do Henleinovy Sudetoněmecké vlastenecké fronty (SHF), ze 

které vzešla Sudetoněmecká strana (SdP). V parlamentních volbách 

konaných dne 19. května 1935, získala tato strana na Hlučínsku 62,5 % 

hlasů i přesto, že zde neměla vytvořenou žádnou větší organizační základnu, 

kromě menších jen v Hlučíně a Kravařích. Opavská kancelář Henleinovy 
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strany byla však natolik silná, že si své sympatizanty dokázala najít i 

v dalších hlučínských obcích. Německá křesťansko-sociální lidová strana, 

která do té doby hrála na Hlučínsku mezi německými stranami prim, byla 

díky henleinovské propagandě odstrčena na druhou kolej.  

Na vzestup SdP měla velký vliv špatná ekonomická situace zdejších 

obyvatel, která v době Velké hospodářské krize a po ní mnohonásobně 

zhoršila. V roce 1936 zde bylo přes 4 000 nezaměstnaných, z nichž většina 

byla odkázána na sociální dávky. V této době zde byla také nejvyšší 

úmrtnost kojenců v českých zemích. Vzhledem k nezaměstnanosti a 

neschopnosti splácet docházelo k četným dražbám nemovitostí, v letech 

1932-38 jich proběhlo více než tisíc. Mnohem lépe na tom byli Hlučíňané, 

kteří dojížděli za prací do Německa. V roce 1937 jich tam odjíždělo více 

než 3 000 a mnozí z nich vstupovali doma do německých spolků a do SdP. 

Nejvíce lidí odešlo do Německa z Koutů a z Kravař, zhruba čtvrtina 

obyvatel. A není se čemu divit, v Německu si mohli lidé vydělat v průměru 

desetinásobek toho, co by získali doma, pokud by nějakou práci sehnali. 

Někteří obyvatelé se domů už ani nevraceli a v Německu zůstali. Podle 

statistiky se z Hlučínska odstěhovalo v letech 1930-1937 4 250 obyvatel, 

což je více než 8 %. Jen v roce 1937 se nevrátilo z Německa 220 lidí. Proto 

Německo také působilo jako vidina lepší budoucnosti, což německým 

extremistickým stranám jen nahrávalo. 

Během roku 1937 docházelo k četnému zatýkání kvůli trestné 

činnosti, která sílila po nástupu Hitlera. Šlo především o vyvěšování praporů 

s nacistickými symboly, styky s nacistickými organizacemi v Německu, 

rozšiřování štvavých letáků a šíření poplašných zpráv – např. o chystaném 

připojení Hlučínska k Německu. Jednalo se ale i o dezertérství vojáků ze 

základní vojenské služby a přípravy úkladů proti republice. Situace se ještě 

více radikalizovala po vyhlášení Henleinova Karlovarského programu 

v dubnu 1938.
64
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6. 1 České versus německé školství a Privatunttericht 

podruhé 

 Po vítězství SdP ve volbách v roce 1935 změnilo svůj charakter i 

německé soukromé vyučování. Již nebylo pouze prostředkem k zachování 

němectví, ale i oporou v sílícím protistátním boji. Ministerstvo školství a 

národní osvěty ČSR se začalo o německé soukromé vyučování na Hlučínsku 

hlouběji zajímat koncem roku 1932. V říjnu roku 1933 nařídilo Zemské 

školní radě v Brně, aby prostřednictvím politických úřadů zakročilo 

v Hlučíně a v Opavě proti tzv. pokoutním německým školám na Hlučínsku. 

K tomuto zákroku také došlo a německé soukromé vyučování muselo 

upustit od výuky ve třídách a bylo opět zavedeno tzv. skupinové vyučování. 

Koncem školního roku 1933/1934 Německý parlamentní školský výbor 

přestal toto vyučování finančně podporovat a novým sponzorem se stává 

Říšskoněmecký spolek pro němectví v cizině.  

K ráznějším protiněmeckým opatřením dochází až po dříve 

zmíněných volbách v roce 1935, kdy byl výnosem Zemské školní rady 

v Brně 12. 8. 1935 snížen počet tříd na německých školách v Opavě tak, aby 

zde již nemohly být přijímány děti z Hlučínska. Toto opatření se týkalo 

přibližně 700 dětí. Vzhledem k tomuto kroku bylo na soukromé německé 

vyučování odkázáno více než 1 200 dětí. O osvobození svých dětí od 

docházky do veřejné školy musely nyní rodiče zažádat, a o výsledku 

rozhodoval Okresní úřad v Hlučíně. Zamítnutí osvobození od docházky 

bylo většinou zdůvodňováno tím, že nejsou německého, nýbrž moravského 

původu a tím pádem děti nemohou být posílány do škol německých 

soukromých. Toto rozhodnutí bylo v souladu se zákonem z roku 1936, ve 

kterém se říkalo, že dítě může být vyučováno doma jen se svolením 

okresního úřadu. Podmínkou byla vedle mateřského jazyka dítěte i záruka 

v ohledu státoobčanském. Tento zákon byl nazýván Lex Uhlíř (podle jména 

poslance Čsl. Strany národně socialistické Františka Uhlíře), byl v českých 

vlasteneckých vrstvách přijímán s nadšením. V této době však měl opačný 

účinek na Hlučísnku, a to ten, že zvýšil podporu Henleinovy strany tím, že 
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se tamější nespokojené obyvatelstvo ještě více semklo proti 

československému státu. 

Ve chvíli, kdy tento zákon vstoupil v platnost, přišlo od rodičů na 

Okresní úřad v Hlučíně 540 žádostí o povolení Privatunterrichtu pro své 

děti. Zamítnuty byly všechny se zdůvodněním, že by děti nemohly dohnat 

zmeškané vyučování. Henleinova strana tedy přišla s náhradní formou 

„privatunterrichtu“ a žákům, kteří dříve navštěvovali toto vyučování a nyní 

museli chodit do českých veřejných škol, bylo poskytováno od listopadu 

1936 doplňkové vyučování v němčině. Bylo rozvinuto na Hlučínsku celkem 

ve 12 obcích: v Bělé, Bolaticích, Dolním Benešově, Hati, Kobeřicích, 

Koutech, Kravařích, Malých Hošticích, Oldřišově, Píšti, Šilheřovicích a 

Velkých Hošticích. Vyučovalo zde 21 německých učitelů a z 852 dětí, které 

toto vyučování navštěvovaly do června 1936, se v téže roce v září přihlásilo 

do českých veřejných škol pouze 527.  

České úřady nehodlaly podporovat vzmáhající se německé 

vyučování, a proto v květnu 1937 zatkly některé z učitelů, kteří v této výuce 

působili za finanční pomoci z Německa. Toto vyučování bylo přerušeno ve 

chvíli, kdy i další z jejich kolegů uprchli do Německa z obav ze zatčení. 

Tyto kroky českých úřadů však opět posloužil Henleinově straně, která 

mohla poukazovat na „neúnosné politické poměry na Hlučínsku“. 

Situace v Hlučínském školství se ještě více přiostřila koncem 

školního roku 1937/38, kdy vydala SdP leták se slovy: „německé dítě do 

německé školy“ a 5. června 1938 otiskla v deníku Die Zeit směrnice, 

kterými se měli řídit rodiče, kteří posílají své děti do německých škol. 

Rodiče své děti začali z českých škol hromadně odhlašovat a přihlašovat 

do německých v Opavě, jednalo se o přibližně 1 300 žáků. Jejich přijetí 

Zemská školní rada v Brně prozatím povolila. O školských poměrech na 

Hlučísnku v té době také jednal premiér československé vlády Hodža  

a ministr školství Frank se sudetoněmeckými poslanci a byl vymyšlen 

kompromis. Měly být na Hlučísnku zřízeny komise, které by měly 

nestranně rozhodovat o tom, kdo z rodičů má právo posílat své děti  
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do německé školy. Tyto komise zasedly v srpnu 1938 a projednaly více 

než 1 400 žádostí. I přesto však ve většině obcí rodiče inkriminovaných 

dětí komisi bojkotovali a své děti ke komisi nepřivedli s odůvodněním, že 

o nich budou rozhodovat sami. Většinou se jednalo o rodiče se 

zaměstnáním v Německu. Po opětovném jednání byla na Hlučínsko 

vyslána komise nová, tentokrát s úkolem přezkoušet děti, které chtějí 

navštěvovat německé školy v Opavě, ze znalosti němčiny. Na základě 

výsledku této zkoušky bylo uznáno právo na navštěvování německé školy 

pro děti říšskoněmeckých příslušníků sídlících na Hlučínsku a dále 65 dětí, 

které při jazykových zkouškách uspěly.  

Zahájení nového školního roku 1938/1939 se v českých školách děti, 

které se stále domáhaly německého školství, neúčastnily. Celkem se 

jednalo o 1 289 dětí, přičemž nejvíce chybějících bylo v Kravařích – 287, 

dále v Bolaticích – 224, ve Štěpánkovicích 184, v Koutech 137, 

v Bohuslavicích – 101, v Dolním Benešově – 100, atd. Více než 350 

rodičů se domáhalo, aby byly jejich děti připuštěny do německých škol 

v Opavě. Jelikož jim v tom nebylo vyhověno, začali tito rodiče, zcela 

v souladu s postojem Henleinovy strany, stávkovat. Tento abnormální stav 

se nezměnil až do 8. října 1938, kdy po obsazení Hlučínska německým 

wehrmachtem české školy zanikly. 

6. 2 Změny v kultuře 

Pro srovnání kulturní a lidovýchovné činnosti oproti výše 

uvedenému roku 1929 si uveďme ještě několik údajů z roku 1937. Na 

Hlučínsku bylo v tomto roce uspořádáno 70 odborně vzdělávacích 

přednášek s promítáním diapozitivů, které si přišlo poslechnout dohromady 

přibližně 10 000 lidí. Největší zájem byl o přednášky, které byly 

doprovázeny krátkým filmem, a v roce 1937 tento typ přednášek navštívilo 

16 000 osob. Jak již bylo uvedeno dříve, velkou oblibu měla i ochotnická 

divadla, kterých bylo uvedeno více než 150, a stejně tak i loutkových 

divadélek pro děti. Co se týče otázky četby, tak v roce 1935 byly na 

Hlučínsku veřejné knihovny ve všech obcích vyjma Třebomi, kde byla 
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knihovna pouze německá. V roce 1937 bylo na Hlučínsku evidováno 2 150 

čtenářů, zejména z řad mládeže. V Hlučíně bylo čtenářů 350, a nejvíce 

z nich bylo studentů a pak vojáci z místní posádky. 

Všechny tyto aktivity byly značně populární u mladých lidí, kteří 

byli odchováni českou školou. V tomto směru se dá říci, že se počešťování a 

osvětová činnost stala úspěšnou ve velké míře. Aktivním spolkovým 

životem žili také hlavně u občanů, kteří se na Hlučínsko po roce 1920 

přistěhovali. Byli to především učitelé, dále pak četníci, celníci, úředníci, 

obchodníci a podnikatelé. V roce 1935 jich bylo na Hlučínsku 2 850, což 

odpovídá asi 6 % tamějšího obyvatelstva. Činnost matic je ukončena rokem 

1938 a i přes pozitivní výsledky  ve školském působení z tohoto roku je 

závěrečná zpráva negativní, protože se již obejvuje „zlo v jiné formě“. 

Mimoškolní poněmčování, soukromé německé vyučování a také fakt, že 

mnoho z dětí bylo i doma nuceno dávat přednost němčině před češtinou 

zanechalo své následky na pozdější vývoj událostí a odbory matice již 

označují svou snahu českých vlivů za „téměř marnou“. Hlučínsko byla vždy 

oblastí motivovanou spíše hospodářsky a ve chvíli, kdy český stát nemohl 

zajistit mladým lidem práci, byla vidina „zlatého“ německa o to silnější.
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K výraznější proměně na kulturním poli dochází v rámci 

proněmecké činnosti. V roce 1934 byly v kontextu se sílící proněmeckou a 

prohitlerovskou aktivitou v Československu úředně zakázány německé 

politické strany DNSAP a DNP. Na Hlučínsku byly společně s nimi 

zakázány německé spolky ve 13 obcích. Dalších 62 spolků zde stále 

působilo, i když s určitým omezením působnosti. Již v roce 1936 ale 

dochází k oživení jejich činnosti, ba dokonce i vznik nových německých 

spolků. Aktivní byly zejména tělovýchovné organizace, které opět pořádaly 

téměř každou neděli veřejná cvičení a začaly se opět pořádat i různé 

sportovní soutěže. V zimních měsících byly pořádány německými spolky 

nejrůznější setkání, během kterých se připomínaly starogermánské tradice a 
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 Zájem českých národních matic o Hlučínsko v meziválečném období. Habrmanová, 
Magda. In: Hlučínsko v proměnách času. (Sborník příspěvků z konference k 75. výročí 
připojení Hlučínska k Československé republice) / Hlučín : Slezská kulturní a vzdělávací 
nadace Hlučínsko, 1995 s. 57. 
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vzpomínalo se na „staré dobré časy“. Aktivní byly i německé ochotnické 

divadlo, pěvecké sbory a o „udržení německého ducha“ pečoval Svaz 

německých katolíků. K větší vybavenosti a hlavně návštěvnosti dospěly i 

německé knihovny, v roce 1937 bylo jen v Hlučíně evidováno přes 4 000 

výpůjček. Po nástupu Hitlera k moci se přikláněla většina členů těchto 

spolků na stranu německých extremistických politických stran. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit dějiny školství Hlučínska, zdůraznit 

osvětovou činnost, která zde byla mimořádná a především osvětlit důvody  

a motivy procesů a událostí, které se zde odehrály.  

Těžké časy nastaly na Hlučínsku, když jej připojili k staronové 

vlasti. Oblast, která přináležela Prusku po několik generací a především 

v době, kdy si národy začaly uvědomovat svou vnitřní sounáležitost, se 

musela potýkat s novou identifikací sebe sama. Neustálý diktát ze všech 

stran k tomu, jaké národní cítění by měl občan mít a jak by se měl chovat, se 

po jeho opětovném připojení k českým zemím, tedy nyní už k novému státu, 

ozýval ze všech různých stran. Největším místem dopadu této třenice bylo 

školství, které budováno v nových principech, ale na starých základech, 

mělo nejvíce odpůrců. Děti, zmatené tím, že slýchaly rozdílné názory doma 

a ve škole – mezi dvěma největšími autoritami dítěte, cítily tento tlak 

nejhůře. O to těžší a o to záslužnější byla činnost učitele, který se s touto 

politicko-geografickou a také náboženskou třenicí musel potýkat a odvádět 

kromě své práce učitelské a výchovné také osvětovou činnost. 

Čeští učitelé a buditelé zde odvedli spoustu práce jak ve výuce, tak i 

v osvětové činnosti prostřednictvím různých spolků a konaných akcí. 

Bezesporu jim nelze upřít velké zásluhy v tomto ohledu, protože se jim 

podařilo vzbudit v apatickém a negativním zdejším obyvatelstvu zájem a 

vychovat velkou část pročesky smýšlející mládeže. Na druhou stranu 

německé kulturní spolky a německé školství zde měly již z dřívějška silné 

kořeny, že se nelze divit jejich úspěchu. Ten vzrostl především v druhé půli 

třicátých let, podpořen mimo jiné hospodářskými a politickými událostmi a 

extremistickými stranami. 
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Přílohy 

Tabulkové přílohy 

Tabulka č. 1: Celkový počet žáků v obecných a měšťanských školách na 

Hlučínsku v letech 1920-1925. 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žáků ve třídách v jednotlivých letech 1. obecné školy 

v Kravařích
66

 

 

Tabulka č. 2: Výsledek zápisu pro školní rok 1920/21. 

Třída Chlapci Dívky Celkem 
1. 36 32 68 
2. 20 32 52 
3. 32 22 54 
4. 15 19 34 
5. 5 10 15 
6. 3 29 32 

Celkem 111 144 255 
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 SOkA Opava, zn. OSŠ Kravaře, Kronika I. obecné školy v Kravařích, 1. díl, 1841-1924. 

Rok Počet 

žáků 

1920 9 919 

1921 9 586 

1922 8 834 

1923 8 764 

1924 8 237 

1925 8 009 
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Tabulka č. 3: Výsledek zápisu pro školní rok 1921/22. 

 

Tabulka č. 4: Výsledek zápisu pro školní rok 1922/23. 

 

Tabulka č. 5: Výsledek zápisu pro školní rok 1923/24. 

 

Tabulka č. 6: Výsledek zápisu pro školní rok 1924/25. 

Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 
1. 28 36 64 František Růžička 

2. 31 36 67 Josef Pytlíček 

3. 25 27 52 Čeněk Hromadník 

4. 16 23 39 František Jandourek 
5. 13 26 39 Josefa Ferinová 

Celkem 113 148 261  

Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 

1. 22 31 53 Josefa Skryjová 

2. 28 32 60 František Růžička 

3. 30 25 55 Josef Křižan 

4. 16 22 38 Čeněk Hromadník 

5. 8 8 16 Augustýn Maláska 

Celkem 104 118 222  

Třída Chlapci Dívky Celkem 
1. 17 23 40 

2. 19 38 57 
3. 33 31 64 
4. 24 23 47 
5. 17 20 37 

Celkem 110 135 245 

Třída Chlapci Dívky Celkem 
1. 17 17 34 

2. 14 29 43 
3. 27 37 64 
4. 22 25 47 
5. 21 30 51 

Celkem 101 138 239 
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Tabulka č. 7: Výsledek počtu žáků na konci školního roku 1924/25. 

 

Tabulka č. 8: Výsledek zápisu pro školní rok 1930/31 

 

Tabulka č. 9: Výsledek zápisu pro školní rok 1932/33 

 

Tabulka č. 10: Výsledek zápisu pro školní rok 1936/37 

Třída Chlapci Dívky Celkem 

1. A, (B) 13 (15) 17 (17) 30 (32) 

2. 6 18 24 

3. 14 11 25 

4. 12 14 26 

5. 16 19 35 

Celkem 76 96 172 

 

Třída Chlapci Dívky Celkem 
1. 16 14 30 

2. 13 26 39 
3. 26 36 62 
4. 22 25 47 
5. 20 29 49 

Celkem 97 130 227 

Třída Chlapci Dívky Celkem 

1. 6 12 18 

2. 18 10 28 

3. 17 10 27 

4. 9 18 27 

5. 11 17 28 

Celkem 61 67 128 

Třída Chlapci Dívky Celkem 

1. 17 12 29 

2. 15 11 26 

3. 11 13 24 

4. 10 19 29 

5. 13 14 27 

Celkem 66 69 135 
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Obrazová příloha 

Obr. č. 1: Školní fotografie z Německé obecné školy v Kravařích, rok 1918, 

z rodinného archivu. 

 

Obr. č. 2: Školní fotografie z Měšťanské školy v Kravařích, rok 1926, 

z rodinného archivu. 
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Obr. č. 3: Fotografie nové školní budovy I. obecné školy v Kravařích, ze 

školní kroniky. 

 

Obr. č. 4.: Agitační protičeský novinový výstřižek z  roku 1920, který byl 

zachován ve školní kronice I. obecné školy v Kravařích. 

 


