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ABSTRAKT  

 

 

Diplomová práce postihuje proměnu města Opavy a jeho obyvatel po zhroucení 

komunistického systému z hlediska občanské společnosti. Porovnáním současných 

demografických, ekonomických, politických, spolkových a dalších atributů s obdobím 

První republiky, vyznačujícím se bohatým spolkovým životem, se práce snaží vystihnout, 

jak veřejný život zasahuje do osobního života jedince, nakolik se s ním dotyčný 

identifikuje, má-li pro jedince význam být členem nějakého spolku a zda spolkový život 

navazuje na tradice z období mezi válkami. Dotazníkové šetření mezi obyvateli města 

podalo důkaz o tom, že se v Opavě po roce 1989 občanská společnost v elementární formě 

konstituovala, nicméně prozatím nelze hovořit o její plnohodnotné podobě.  

 

 

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

 

Opava; Slezsko; občanská společnost; spolky; sdružení; neziskové organizace; První 

republika 
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Praga caput regni 1 

 

My umíráme na severu a já dědiny počítám, 

co jako staré vrby v šeru mi svítí, než se skácí tam, 

kam pád jich vzácní páni řídí, smích na rtech, v ruce lilii, 

a jeden víc nás nenávidí a jeden víc nás ubíjí. 

 

Zrak zavřel jsem tam při půlnoci jak maska smrti zakrytá, 

kdos huláká do slezské noci: Jest Praha vaše záštita!  

Své bídné mluvě práva k žití si nekoupím za trojníky: 

nás česká pýcha nenasytí a při Vltavě pomníky. 

 

Na slezské zemi není boha: A zábava za zábavou 

tam utíká, kde tančí noha té Maryny nad Vltavou; 

jen když nás osud Čechy zove, nech po dědinách pohynem, 

ty dámy a ti sokolové, ti křepčí kdesi Žofínem. 

 

Když svitne cosi v české hlavě, nám časem pošlou desítku, 

a není co číst na Ostravě a není školy ve Frydku.  

Jak nás ta spřež tam dáví všecky, to volá, křičí do nebe. 

Z Čech v pomoc prapor vlastenecký? Marš – ten si nechte pro sebe!  

 

Mru na německé kovadlině a Polák na ni udeří, 

kdekdo se zubí při Těšíně, mám plakat u vás u dveří? 

Ret tich buď, srdce bez úderu, nech neslyší nás tam či tam –  

my umíráme na severu a já dědiny počítám. 

 

 

Petr Bezruč 

 

                                                           
1 BEZRUČ, Petr. Slezské písně. 4. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1989. 176 s.  
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Kapitola 1  

 

ÚVOD 

 

 

Téma občanské společnosti se po roce 1989 začalo skloňovat ve všech pádech. 

Volalo se po ní jako po spasitelce společností rozvrácených mnohaletým komunistickým 

režimem. Občanská společnost, potažmo její znovuustavení, byla zaklínadlo, kterým se 

zaštiťovali jedni v boji o moc. Občanská společnost chápaná jako nástroj svobody a záruka 

demokracie byla praktickým cílem, o nějž se snažili druzí. Občanská společnost 

prezentovaná jako výmysl bývalých disidentů a pokus o kolektivistické myšlení byla 

strašákem, kterého do svých projevů zahrnovali někteří čeští politici. 

 

Má-li se něco obnovit, muselo to již existovat a v průběhu času zaniknout či ustoupit 

do pozadí nebo se na čas odmlčet. Téma mé diplomové práce zní „Obnovování občanské 

společnosti v Opavě“ a již název tedy explicitně předpokládá, že v Opavě někdy na nějaké 

úrovni občanská společnosti existovala. Úkol, který jsem si stanovila, spočívá ve zjištění, 

zda se občanská společnost v nových demokratických podmínkách znovu konstituovala, 

případně v jaké míře. 

 

O existenci rozvinuté občanské společnosti svědčí mj. bohatý spolkový život 

předválečného období První republiky, byť byl z velké části německý. Důvodem takového 

stavu byl historicko politický vývoj území Slezska, jehož nejvýznamnějším centrem Opava 

po několik staletí byla. Nemyslím, že by tato skutečnost hrála podstatnou úlohu při hledání 

odpovědi na výzkumnou otázku (pomineme-li proměnu charakteru spolků v souvislosti 

s poválečným odsunem německého obyvatelstva), byť v mnoha jiných aspektech hrál 

národnostní vliv velmi důležitou roli. Úhlem pohledu není v případném obnovení občanské 

společnosti v Opavě národ, ale město a jeho obyvatelé a dále skutečnost, zda v Opavě 

občanská společnost ustavena byla a zda má současná opavská společnost na co navazovat. 

 

Volba Opavy nebyla náhodná; je to mé rodné město, k němuž mám hluboký a vřelý 

vztah, přestože jeho život pozoruji s odstupem a každodenní tep města se mě netýká. Může 

to být výhoda i nevýhoda. Výhodu spatřuji v jistém nadhledu a objektivním hodnocení 
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zjištěných skutečností, což se projevilo zejména ve vyhodnocování praktické části této 

práce, nevýhodou je možná až přílišná vzdálenost od města, jeho lidí a problémů. 

 

Vzhledem k tématické různorodosti jednotlivých kapitol nelze vybrat práci(e), která 

by tvořila páteřní literaturu k danému tématu. Při zpracování teoretické části jsem 

ponejvíce čerpala především z Müllerovy knihy Češi a občanská společnost, a dále z 

Antropologie občanské společnosti Marie Dohnalové. Upustila jsem od pojednávání o 

historickém konceptu občanské společnosti, co ovšem opomenout nešlo, byly její hodnoty, 

na nichž jsem mimo jiné vystavěla část dotazníku. 

 

Praktická část zahrnovala objemově největší podíl práce s údaji Českého 

statistického úřadu, dotčených ministerstev a tištěných i elektronických publikací o městě. 

Nezměrnou hodnotu mi poskytly diplomové práce kolegů, zabývající se dílčími tématy 

města Opavy. Na tomto místě bych ráda vyzdvihla diplomovou práci Věry Burdíkové 

s názvem „Česká spolková činnost v Opavě v letech 1918–1951“, obhájenou na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1994, která českou spolkovou 

činnost v Opavě poměrně podrobně mapuje. Její práce zahrnuje období od vzniku 

samostatného československého státu v roce 1918 až po rok 1951, kdy byl zákonem č. 68/ 

1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních spolkový život – až na několik 

výjimek – prakticky zlikvidován. Vzhledem k tomu, že výše vymezené období zahrnuje i 

mnou srovnávaný časový úsek, omezila jsem se ve své práci pouze na obecné rysy 

uvedeného období, které jsem – mimo jiné - i z její práce čerpala. Práce Věry Burdíkové 

pro mě byla cenná i z jiného hlediska: při jejím psaní autorka prošla i německy psaný 

dobový tisk, který by se pro mě stal bohužel nevyužitelným. Z dalších diplomových prací 

se jedná zejména o práce Anety Krejčiříkové a Daniela Sekaniny, kteří zmapovali 

opavskou každodennost počínaje 19. stoletím až do roku 1938 a práce Evy Jarošové a 

Gabriely Lehnertové, které ve svých závěrečných ročníkových pracích zaznamenaly dění 

v Opavě mezi lety 1918–1938. 

 

Získat relevantní informace o Opavě z období První republiky je úkol nadmíru 

obtížný, přinejmenším ze dvou důvodů: jednak následkem válečných událostí v průběhu 2. 

světové války vyhořela opavská registratura a archiv a množství materiálů, včetně 

městských kronik tak vzalo za své. Dochovaly se pouze zlomky: Statutární město Opava 

na svých webových stránkách uvádí přehled kronik, zachycujících události města od 17. 
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století do současnosti. Poslední německy psaná kronika z roku 1879 (č. 7) zachycuje 

události do roku 1872. Následující, kronika č. 8, psaná v letech 1948-1961 již česky 

mapuje události do roku 1961. Druhým důvodem je skutečnost, že Opava nemá 

zpracovanou historii města za období První republiky, tudíž informace pokrývající 

uvedenou historickou mezeru lze čerpat buď z již zpracovaných prací kolegů (obvykle 

vědecké práce) nebo z referátů, statí či příspěvků připravených autory na tématické 

odborné, případně veřejné semináře. K dalším zdrojům patří sborníky nebo izolované 

informace roztříštěné v mnoha publikacích. Velkým handicapem se rovněž jeví neznalost 

německého jazyka, pro zkoumání uvedeného období naprosto nezbytná.  

 

Vyhoření archivu činí potíže především při zpracování politické situace obce: 

například v Zemském archivu v Opavě – Státním okresním archivu Opava se z období let 

1918-1938 dochoval pouze jediný „Zápis ze zasedání městského zastupitelstva týkající se 

složení funkce a mandátu, volby a změny starosty a členů“ a to z let 1931-1933. 

 

Kapitoly praktické části jsem rozdělila do dvou mnou srovnávaných časových 

období. První období jednotlivých kapitol zahrnuje vždy léta 1918–1938, tedy období 

První republiky s rozvinutou občanskou společností, druhé pak období po roce 1989. 

Komparací uvedených period se snažím usuzovat na stupeň obnovy občanské společnosti 

v Opavě po pádu komunistického režimu. V určitých případech, zvláště pro zachování 

kontinuity textu či pochopení souvislosti, mohou být hraniční časová pásma překročena, u 

některých kapitol by naopak toto dělení postrádalo smysl. Období druhé světové války 

nepovažuji ve vztahu k tématu práce za relevantní a období komunistického režimu se 

vzhledem k nefunkčnosti občanské společnosti v daných letech nebudu více méně věnovat. 

Systém Národní fronty, který v Československu vznikl, zastřešoval tisíce sdružení a 

organizovanost občanů byla mnohem větší než dnes: „téměř každý občan byl někde 

organizován, často ve dvou až třech organizacích současně. Bylo to dáno tím, že zájmová 

sdružení byla podřízena několika mamutím politickým ‚masovým‘ organizacím, a zájmové 

aktivity tak byly uměle politizovány“2 (Müller, s. 192). 

 

Předkládaná diplomová práce by měla pomoci zodpovědět několik otázek: 

 

                                                           
2 Veškeré doslovně používané citace z literatury, jejíž přehled je uveden na konci práce, jsou psány kurzívou.  
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• Jak veřejný život zasahuje do osobního života jedince, nakolik se dotyčný 

identifikuje s veřejným životem, jak se zapojuje, jaký má vztah k tradicím? 

• Jakou úlohu hraje rodina, vazby v rodině, dodržování tradic, trávení volného času? 

• Jak vypadají sousedské vztahy, setkávání se s jinými lidmi v rámci nějaké skupiny, 

vztahy k jiným skupinám, vztahy se sousední vesnicí (městem)? 

• Je-li jedinec členem nějakého spolku, jaký to má pro něj význam? 

• Navazuje spolkový život na tradice z období mezi válkami? 

 

Nakolik má práce přispěla k zodpovězení výše uvedených otázek, ponechávám na 

laskavém posouzení čtenáře a členů hodnotící komise. Současně si uvědomuji, že záběr 

práce byl natolik široký, že by si jednotlivé kapitoly zasluhovaly mnohem důkladnější a 

hlubší zpracování, které bylo bohužel limitováno jak mými silami, tak stanoveným 

rozsahem práce. Závěrem si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že práce obsahuje jistý 

potenciál a může nabídnout zajímavé náměty hodné dalšího rozpracování, přičemž za její 

největší devizu osobně považuji dotazníkové šetření, které by pro relevantní závěry muselo 

být využito v nepoměrně širším měřítku, než tomu v případě této práce je. 
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Kapitola 2  

 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

Úkolem teoretické části je popsat úlohu dobrovolnických organizací při obnově 

občanské společnosti v Opavě. Vzhledem ke skutečnosti, že dobrovolnické organizace jsou 

„projevem života“ občanské společnosti (spolu s jejími dalšími komponentami a za 

předpokladu, že se jedná o organizace formální, vznikající spontánně „zdola“, neziskové, 

nezávislé, nestranně vedené, aktivní na veřejné scéně, přičemž jejich aktivita přispívá 

k veřejnému dobru a organizující se na pozadí rovnostářské a vysoce individualizované 

společnosti, nezávisle na tradičních příbuzenských, místních, stavovských nebo církevních 

strukturách), signalizuje jejich existence ve větším či menším měřítku přítomnost občanské 

společnosti. Na úvod bych však ráda téma velmi stručně (a na tomto místě možná i 

zjednodušeně) zasadila do širšího historického kontextu a také do rozsáhlejšího pojmového 

aparátu a nabídla několik definic, s nimiž mnou zpracovávaná literatura operuje. 

 

V Německu i Rakousku 18. století dochází po vzoru anglických kaváren a 

francouzských salonů k institucionalizaci prvních zárodků občanské veřejnosti v podobě 

stolních společností, jejichž společným rysem je organizovaná diskuse soukromých osob, 

která se stává permanentní. Pravidelné diskuse uvnitř spolků se pro mnohé stávají cennou 

přípravou pro pozdější parlamentní a politickou činnost. Jak uvádí Müller, lze 

předpokládat, že na přelomu 18. a 19. století se i v českých zemích ustavují jisté zárodky 

literární a kritické veřejnosti. Zájem o čtení byl silně podněcován zahraničními veřejnými 

událostmi, nicméně četba novin a pravidelná návštěva kaváren byla ještě dlouho 

považována za „povážlivou záležitost“ a až do 40. let také téměř za revoluční čin. 

 

K rozvoji tisku a typografie dochází v Rakousku oproti západní Evropě s jistým 

zpožděním. Od druhé poloviny 18. století však začíná sloužit zájmům veřejné správy, když 

jeho prostřednictvím vrchnost adresuje svá oznámení poddaným. Přestože se tímto 

způsobem dostaly informace obvykle pouze ke vzdělaným skupinám obyvatel, vzniká tak 

nová vrstva měšťanů (jejichž jádrem jsou úředníci zemské správy, právníci, lékaři, faráři, 
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důstojníci nebo profesoři), kteří v „publiku“ zaujímají ústřední postavení a jsou zárodkem 

literární veřejnosti3. Veřejné rozvažování se v Rakousku záhy rozšiřuje na ekonomické a 

politické záležitosti a literární kritika se transformuje do podoby kritiky politické. 

 

Ke zřetelnému nárůstu veřejné politické aktivity v české společnosti dochází od 40. 

let 19. století, kdy začíná být čeština chápána jako symbol českého národního uvědomění. 

Jedním z hlavních požadavků české „strany“ bylo zřízení české průmyslové školy, která 

měla posílit českou pozici mezi středními řemeslnickými, živnostenskými a 

podnikatelskými vrstvami. Klíčovými prostředky utváření a demonstrace veřejného mínění 

české národní společnosti byly po roce 1867 tzv. tábory lidu, které měly národně 

demonstrativní ráz. Šlo na nich o veřejnou identifikaci a stvrzování kulturní síly národa a 

jejich prostřednictvím také o potvrzení politické jednoty v opozici vůči státní moci.  

 

K bohatému rozkvětu spolkové činnosti české společnosti dochází až počátkem 

druhé poloviny 19. století, ale již před rokem 1848 bylo založeno několik institucí, které se 

staly východiskem a základem pozdější veřejné aktivity české společnosti. Přestože 

Rakousko přistupovalo k soukromému spolčování ve vybraných oblastech (průmysl, 

zemědělství, věda, umění, osvěta, charita) poměrně liberálně, k uzákonění normy, jež by 

upravovala spolčování obecně, se úřady  rozhodly až v roce 18404. První definitivní 

spolkový zákon, který podmiňoval založení jakéhokoli spolku souhlasem státních úřadů, 

vyšel formou dekretu dvorské kanceláře roku 1843. 

 

Vzhledem k tomu, že se česká společnost počala emancipovat ve státě, jehož vojsko, 

vrchní správa i nižší úřady mluvily pouze německy, stával se spolkový život pro českou 

společnost do jisté míry náhradou za přirozenější aktivitu v rámci národního státu. A právě 

možná díky tomu, že spolková činnost české národní společnosti představovala jediný 

způsob „občanské“ aktivizace, dosáhla značné pestrosti, která byla často vyšší než u 

ostatních národností habsburské monarchie.  

 

Spolkaření představovalo do jisté míry vzájemnou soutěž obou zemských etnik a 

spolková struktura byla ve společnosti českých zemí členěna převážně podle národnostního 

                                                           
3 Veškeré tučně psané výrazy jsou zvýrazněny autorkou práce, není-li uvedeno jinak. 
4 Dvorská kancelář předložila návrh zásad pro svobodné zakládání spolků, pokud nebyly zákonem zakázány 
nebo nevyžadovaly úřední koncesi. Návrh nebyl nikdy realizován. 
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hlediska. Výsledkem tohoto soutěžení dvou jazykových skupin byla brzy po roce 1848 čilá 

zakladatelská činnost v oblasti vzdělávacích institucí a spolků (školy, knihovny, muzea, 

galerie, divadla, výstavy) a zápas o jazyk a kulturu, který v první fázi představoval ústřední 

motiv snah o „probuzení“ svébytné české společnosti. K pozitivním důsledkům zmíněného 

kulturního soupeření se řadila skutečnost, že již koncem století patřila česká společnost 

k nejvíce alfabetizovaným v tehdejší Evropě a dosáhla vysoké úrovně kulturního života. Za 

jakési vyvrcholení kulturně-politických emancipačních snah lze jednoznačně považovat 

organizování Národopisné výstavy všeslovanské v Praze roku 1895, jež byla jedním 

z typických projevů nacionálního myšlení konce 19. století v českých zemích.  

 

V tuto chvíli představím několik definic občanské společnosti, jak ji chápou různí 

autoři v toku času. 

 

Občanská společnost je prostor mezi rodinou a státem, přičemž ani s jednou 

z uvedených sfér není identická. Ke dvěma hlavním formám občanské společnosti patří trh  

a veřejnost (veřejné mínění), v nichž společnost může dosáhnout jednoty nebo koordinace 

mimo politické struktury: Hegel. 

 

Občanská společnost „je definována jako sféra či subsystém společnosti, jež je 

analyticky a do jistého stupně také empiricky oddělena od sféry politiky, ekonomiky a 

náboženského života. I když je občanská společnost sama o sobě závislá na zdrojích a 

vstupech ze sféry politického života, ekonomických institucí a širšího kulturního kontextu, 

představuje samostatnou sféru společenské solidarity, jež transcenduje veškeré 

partikulární závazky a zájmy a umožňuje nalézání jednotné identity mezi jinak 

separovanými individui“: Alexander (Dohnalová: 2004, s. 16). 

 

Občanská společnost je „složitý a dynamický soubor právně chráněných nevládních 

institucí, které mají tendenci být nenásilné, samoorganizující, sebereflexivní a v neustálém 

napětí mezi sebou a se státem“: Keane (Dohnalová: 2004, s. 16). 

 

Občanská společnost „v nejširším významu …označuje soubor komunit či sdružení, 

která existují a fungují nezávisle na státu“:  Brokl  (Dohnalová: 2004, s. 15).  
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Občanská společnost „je …společnost založená na solidaritě a svobodné a otevřené 

komunikaci“: Habermas (Dohnalová: 2004, s. 15).  

 

Občanská společnost je „sociální předivo, které je tvořeno občanskými asociacemi a 

jednorázovými občanskými iniciativami zaměřenými nejrůznějšími způsoby (tedy jakousi 

sumou občanské angažovanosti)“. Základní charakteristikou aktivit tvořících občanskou 

společnost je „dobrovolné sdružování za určitými, většinou nepolitickými cíli, mezi nimiž 

nefiguruje na nejvyšší příčce získání moci“ a „vztahy v občanské společnosti jsou vztahy 

mezi autonomními, svobodnými jedinci, kteří se sdružují na základě svobodné volby“: 

Pehe. 

 

Společnost umožňuje lidem prostřednictvím práva na svobodu shromažďování, 

sdružování a vyjadřování „svobodně se sdružovat a vytvářet rozmanité více méně 

formalizované organizace různého typu a zaměření činnost, jejichž prostřednictvím se 

jednotlivci a skupiny lidí podílejí na řešení jednotlivých osobních, skupinových či 

společenských problémů. …Tato přímá účast lidí na řešení nejrůznějších otázek 

dotýkajících se způsobu jejich života posiluje jejich vědomí odpovědnosti za sebe i za své 

okolí, pocit sounáležitosti s komunitou, místem či oblastí, což významnou měrou přispívá 

k rozvoji demokracie“: Duben (Dohnalová: 2004, s. 64). 

 

„Vystoupení jedinců ze svého soukromí a vyjádření se k dění, které se týká ostatních, 

je vlastní občanské společnosti. Bez jakéhokoliv rozdílu má každý občan možnost stát se 

členem nestátní organizace, kde jsou lidé podobní svým smýšlením, jednáním a zájmy. 

Organizace učí jednotlivce společně uskutečňovat společná přání a uplatňovat je 

v nejširším měřítku“  (Dohnalová: 2004, s. 16). 

 

Dle Tocquevilla jsou dobrovolné spolky hodnotné, protože nám dávají povahu 

samovlády, představují jediný způsob zviditelňování a prosazování zájmů občanů, přičemž 

možnost tohoto prosazení závisí do velké míry na ostatních lidech se stejnými zájmy. 

Sdružování kolem malých zájmů je základním předpokladem pro prosazování věcí 

velkých: „Dovednost sdružovat se kolem svých zájmů pak patří k hlavní podmínce 

svobodné společnosti, na jejímž rozvoji závisí rozvoj všeho ostatního“  (Müller, s. 57). 
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S odvoláním na Taylora, na kterého Müller odkazuje, můžeme od občanské 

společnosti očekávat existenci volných sdružení, která nejsou pod poručnictvím státní moci 

(slabší smysl), v silnějším smyslu očekáváme, že se společnost jako celek může sama 

strukturovat a koordinovat své jednání prostřednictvím asociací, které jsou nezávislé na 

státní moci, přičemž souhrn a souhra těchto asociací může významně vymezovat a 

„ohýbat“ chod státní moci (Müller, s. 29). 

 

Citovaná literatura dává velmi často rovnítko mezi pojmy třetí sektor a občanská 

společnost. Třetí sektor (označovaný také jako neziskový či občanský) je jedním ze tří 

sektorů ekonomiky, a to vedle sektoru veřejného, který vládne, řídí a kontroluje používání 

legitimního donucení a sektoru soukromého, který vytváří bohatství jednotlivců a 

organizací, zahrnuje výrobu, obchod a ostatní ziskové podnikání. Naproti tomu „pojem 

občanská společnost je používán k popisu organizací, které nejsou částí státu a které 

nebyly založeny za účelem dosahování zisku. Co odlišuje občanskou společnost od 

privátního a veřejného sektoru je skutečnost, že organizace, které zahrnuje, jsou 

ustanoveny na základě sdílených hodnot a zájmu skupiny občanů a těch, kteří je 

podporují“ (Dohnalová: 2004, s. 33). 

 

 Institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti je občanský sektor, 

který tvoří „neziskové organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů 

sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle“: Potůček 

(Dohnalová: 2003, s. 57). 

 

Na Salzburském mezinárodním semináři byl v roce 1997 definován občanský sektor 

jako „…organizace poskytující různé služby, dobročinné instituce, sportovní kluby, 

nadace, zájmové skupiny a občanská sdružení působící v oblasti ochrany zdraví a 

životního prostředí, vzdělávání, kultury a filantropie. Někdy se sem řadí i církve, 

univerzity, dokonce i odborové organizace a družstva. Jsou to všechno nevládní, neziskové 

organizace, každá se svým specifickým společenským, náboženským nebo etickým 

posláním, jejichž existence dává občanům možnost realizovat své cíle a podílet se na 

veřejném životě“  (Dohnalová: 2003, s. 115). 

 

A jak je to tedy s občanskou společností po pádu komunistického režimu? Jak 

konstatuje Müller, „p ředpoklady existence fungující občanské společnosti u nás po roce 
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1989 nejsou, z hlediska historické tradice, příliš příznivé a my dnes nutně sklízíme také ty 

kyselé plody naší historické zkušenosti. …Dnes sice žijeme v právním státě, máme zde tržní 

hospodářství, existují mnohé spolky, sdružení i zájmové organizace, máme ovšem nejen 

silný pocit, ale i empirické důkazy o tom, že tyto struktury netvoří fungující občanskou 

společnost, která by byla oporou a podhoubím demokracie“ (Müller, ss. 201 a 202). 

 

Výše uvedená slova potvrzuje i politolog Jiří Pehe, který v roce 2000 na konferenci 

v Opavě rovněž hovořil o občanské společnosti a konstatoval, že „deset let po pádu 

komunistického systému je v České republice možné mluvit o tom, že se podařilo vytvořit 

fungující demokratický systém ale nikoliv ještě plně fungující demokracii“. Byl sice 

vytvořen systém demokratických institucí a mechanismů, nicméně demokracie jako taková 

je současně založena na mimoinstitucionálních kvalitách, mezi které zahrnuje osvojené 

vzorce demokratického chování, úctu k právu a právní vědomí. Tyto kvality souvisejí 

s občanskou společností, která je „prostředím, v němž svobodní občané mají možnost 

prostřednictvím občanské angažovanosti získat určité demokratické návyky“, je školou 

demokracie a aktivní účast na správě věcí veřejných dává pojmu demokracie obsah. 

„Občanská společnost je jak na národní tak na mezinárodní úrovni horizontálně 

strukturovanou protiváhou vertikálně a hierarchicky organizované politické moci, jakož i 

protiváhou nacionalismu“ (Pehe, s. 4). 

 

Z výše uvedeného plyne, že by občanská společnost měla: 

 

• představovat prostor neomezeného a nezávislého lidského spolčování; 

• vytvářet společenské zdroje pro morální základ a legitimitu moci a vlády 

prostřednictvím hledání, pojmenovávání a ověřování společenských hodnot, zájmů 

a priorit; 

• vytvářet ochranný val proti možnému bujení státní moci, byť demokratické, protože 

„každá centrální moc, ať už má sebemenší pravomoci, má stálou tendenci ve jménu 

efektivnosti a akceschopnosti neustále expandovat“ (Müller, s. 28); 

• efektivně mobilizovat lidské zdroje; 

• být alternativou etablovaným politickým stranám, která umožňuje rychlejší a 

účinnější zapojení občanů do veřejného dění; 
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• jednotlivé lidi účinně integrovat tak, aby si uvědomili, že pro dosažení svých cílů 

na veřejnosti se musí spojit s dalšími lidmi, ať je již výsledkem jejich pocit 

sounáležitosti se skupinou, či vytvoření pocitu loajality ke společnosti a 

politickému systému. 

 

K tomu, aby mohla občanská společnost plnit všechny výše uvedené funkce, jsou 

podle Müllera nutné určité předpoklady, zejména existence vyzrálé občanské politické 

kultury, vyznačující se smyslem pro zájmovou a názorovou pluralitu, občanskými postoji 

autonomie, tolerance, odpovědnosti, schopnosti kompromisu či dohody.  

 

 

Kdy se dá hovořit o občanské společnosti a jak ji lze „měřit“? A kdy dosáhne 

občanská společnost stavu svého obnovení? 

 

Stanovením funkcí, které by měla společnost plnit, aby byla považována za 

společnost občanskou, jsme současně ustanovili kritéria, která musí být přítomná i ve 

společnosti, která se obnovuje. Každá občanská společnost má svou právní, politickou, 

sociální, ekonomickou a kulturní stránku. Většinu funkcí občanské společnosti je 

v konkrétním místě možné plnit pouze za předpokladu existujícího politicko-ekonomicko-

společenského rámce konkrétního státu.  

 

 

Čím se tedy od sebe mohou lišit lokální občanské společnosti v rámci jednoho 

státu? 

 

Odpověď na danou otázku lze hledat například v projektu Indexu občanské 

společnosti 2004, který sice mapoval situaci v jednotlivých zemích celého světa, ale jehož 

některé prvky je možné aplikovat i při posuzování obnovy občanské společnosti 

v jednotlivých obcích. 

 

Civil Society Index Civicus a Nadace rozvoje občanské společnosti zrealizovala 

v roce 2004 mezinárodní výzkumný projekt s názvem Index občanské společnosti 2004. 

V daném výzkumu cituje Marie Dohnalová Hollowayovu definici občanské společnosti 



 19

tak, jak jí rozumí zmiňovaný projekt. Občanská společnost je „oblast mezi rodinou, vládou 

a trhem, kde se lidé dobrovolně spojují, aby rozvíjeli své společné zájmy“ (Holloway in 

Dohnalová: 2004, s. 94). Občanská společnost byla ve výzkumu posuzována dle 

indikátorů, náležejících do 4 dimenzí: struktura  (např. zapojení lidí do nestranické 

politické aktivity, přispívání na charitu, členství v NNO, úroveň komunikace mezi 

organizacemi, apod.), prostředí (základní svobody a práva, politické strany, vláda zákona, 

míra korupce, decentralizace, krize, konflikty, chudoba, negramotnost, vzájemná důvěra a 

tolerance lidí, daňové výhody NNO, sociální odpovědnost podniků, apod.), hodnoty 

(stupeň demokracie v NNO, průhlednost vlády, firem, NNO včetně jejich účetnictví, 

výskyt rasistických, diskriminačních a netolerantních sil ve společnosti, užívání násilných 

prostředků ve společnosti, rovnost žen a mužů, řešení chudoby, apod.) a vliv  (na veřejnou 

politiku, na rozpočet, lidská práva, kontrolu státu a soukromých podniků, vnímavost 

k sociálním zájmům, posílení moci občanů rozhodovat o svém životě, řešení sociálních 

potřeb, apod.).   

 

Pro to, abych mohla konstatovat, že v Opavě existuje, resp. byla obnovena občanská 

společnost, jsem si v souladu s výše uvedenými definicemi, funkcemi a dimenzemi 

občanské společnosti stanovila kritéria, jejichž sledováním a následným vyhodnocením se 

pokusím odpovědět na otázku, zda se v Opavě občanská společnost obnovila a do jaké 

míry. Níže uvedená kritéria následně posloužila také jako vzor pro tvorbu některých 

dotazníkových otázek. K posuzovaným kritériím patří: 

 

• existence demokratického systému, zahrnujícího např. svobodu 

shromažďování, sdružování, vyjadřování nebo náboženského vyznání 

• existence tržního hospodářství 

• úcta k právu 

• právní vědomí obyvatel města 

• stupeň angažovanosti obyvatel města (např. zapojení lidí do nestranické 

politické aktivity nebo  dobrovolnických organizací, postoje k charitě)  

• stupeň ekonomické prosperity obyvatel města, posuzovaný 2 základními 

veličinami – mírou nezaměstnanosti a průměrnou mzdou 

• stupeň integrace obyvatel města, jejímž prostřednictvím dosahují společných 

cílů 
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• míra vzájemné důvěry a tolerance obyvatel města (např. výskyt rasistických a 

netolerantních sil, rovnost mužů a žen, resp. zapojení žen do života obce) 

• míra vlivu obyvatel města na řešení jejich problémů (moc občanů rozhodovat o 

svém životě nebo řešení sociálních potřeb obyvatel města). 
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Kapitola 3  

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

3.1. Společensko-politicko-ekonomický rámec a sociokulturní faktory statutárního 

města Opava 

 

Statutární město Opava je průmyslovým, kulturním a zemědělským centrem českého 

Slezska, nacházející se v severní části Moravskoslezského kraje při hranici s Polskem. Leží 

na stejnojmenné řece v údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, 

východně od města se rozkládá Poopavská nížina.  

 

Rozlohou 90 km2 se město řadí na třetí místo v kraji, co do počtu obyvatel patří 

v rámci kraje mezi pět nejlidnatějších obcí. Území statutárního města se člení na 8 

městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, 

Vlaštovičky a Zlatníky, zbylou část území tvoří následující části: Opava-město, Opava-

předměstí, Jaktař, Kateřinky u Opavy a Kylešovice. Město má 16 katastrálních území.  

Opava je obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem.  

 

Název města patrně vychází z germánského APA a keltského AHWA nebo 

AHAWA, což obojí znamená vodu či mnoho vody. Spojením slov vzniklo české Opava, 

latinský název Opavia a německý Troppau.  

 

K základním symbolům města patří znak, jehož nejstarší podoba je doložena na 

pečeti z roku 1289 a prapor, přijatý roku 1974. Nejstarší zpráva o městské pečeti se váže k 

roku 1271. Znakem Opavy je polcený štít, v jehož pravém červeném poli je polovina 

stříbrné orlice se zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a pařátem), levé stříbrné pole je polceno 

a v jeho pravé polovině jsou tři červené, špicemi dolů obrácené krokve. Městský prapor 

sestává ze dvou vodorovných pruhů, bílého a červeného, přes které je položen znak města. 
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3.1.1. Od pravěku po vznik města  

 

Opava náleží ke starým sídelním územím. První známky osídlení pochází ze starší 

doby kamenné, poslední stopou pravěku bylo slovanské hradiště v Kylešovicích, jehož 

obyvatelé náleželi s největší pravděpodobností ke kmeni Holasiců. Středověké osídlení 

města se konstituovalo patrně ve 12. století v podobě kupecké osady, situované poblíž 

brodu přes řeku Opavu na obchodní cestě z Moravy do Polska, která byla součástí 

„Jantarové stezky“ spojující Jadran s Baltem. Z roku 1195 pochází první písemná zpráva o 

existenci Opavy. Význam a postavení kupecké osady stvrdil městský statut, který Opava 

získala někdy kolem roku 1215 a nedlouho poté, roku 1224, byla vyhotovena listina, která 

poprvé hovoří o Opavě již jako o městě. 

 

3.1.2. Středověk a novověk 

 

Již ve 13. století se ve městě usazují majetné vrstvy německé národnosti, takže 

správa města je svěřena do německých rukou. V prostoru Horního náměstí vznikl v roce 

1327 kupecký dům, nejstarší obchodní centrum města. Kamenné hradby města na třech 

místech přerušovaly městské brány – Jaktařská, Ratibořská a Hradecká. Ve městě byla od 

konce 13. století mincovna.  

 

Opavské Přemyslovce na opavském knížecím trůně vystřídal syn krále Jiřího 

z Poděbrad, Viktorin, který byl posléze donucen ustoupit nárokům syna uherského krále 

Matyáše, Jana Korvina. Po smrti Matyáše se však na opavském knížecím stolci neudržel 

ani on a opavské knížectví bylo podřízeno přímo českým králům. Za třicetileté války byla 

Opava v roce 1689 bez boje vydána žoldnéřům dánského krále, několikrát byla obsazena i 

Švédy. V roce 1625 byl do Opavy povolán jezuitský řád a o pět let později zde bylo 

založeno jezuitské gymnázium. Při gymnáziu bylo roku 1814 založeno nejstarší muzeum 

na území českého státu - dnes Slezské zemské muzeum. Od roku 1853 sloužila budova 

zemskému sněmu, v současnosti je sídlem Zemského archivu. 

 

Od 2. poloviny 16. století do třicetileté války měla Opava převážně český ráz díky 

převaze Čechů mezi chudinou. Ve všech kostelech byly zavedeny české bohoslužby, školy 

ve městě byly české i německé. Vlivem třicetileté války dochází k úbytku obyvatelstva ve 

městě i v okolí. Obce na Opavsku začínají opět osidlovat Němci, tentokrát  z horských 
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oblastí, čímž dochází k dalšímu posilování německé složky obyvatelstva. Úřední řečí se 

stává němčina, ve školách působí převážně němečtí učitelé, české bohoslužby mizí.  

 

Opava zůstala i po ukončení třicetileté války centrem knížectví, samotný význam 

knížecích pravomocí a tím i význam centra knížectví však s postupujícími centralizačními 

tendencemi habsburské monarchie klesal.  

 

3.1.3. Opava 19. století 

 

Porážka Marie Terezie a rozdělení Slezska mezi Prusko a Rakousko vyneslo Opavu 

do pozice centra rakouského Slezska, což koncem 18. století přispělo jednak k pronikání 

osvícenských myšlenek do jejích intelektuálních kruhů i mezi aristokraty, které 

reprezentoval především dlouholetý opavský purkmistr Schőssler, jednak si zde vedle 

úřadů zbudovala svá sídla řada příslušníků slezské šlechty.  

  

Události, které následovaly po revolučních letech 1848–1849 měly podstatný vliv 

pro další vývoj a charakter města. V důsledku reorganizace státní správy se Opava v roce 

1850 stala sídlem zemské vlády a znovu tak získala výsadní postavení v regionu 

rakouského Slezska, které načas ztratila s podřízením moravsko-slezskému guberniu 

reformou z let 1782–1783. V roce 1860 přibyl zemský sněm a o šest let později obdržela 

Opava právo politického úřadu 1. stolice. Význam Opavy v 19. století podtrhlo i konání 

tzv. Opavského kongresu neboli také kongresu tzv. Svaté aliance v roce 1820, na němž se 

sešli evropští panovníci (rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a pruský král 

Bedřich Vilém III.) a diplomaté. 

 

Společenská skladba Opavy 19. století tvořila složitý celek. Na jedné straně v ní byla 

zastoupena šlechta (Lichnovští, Lärisch-Mänichové, Blücherové, Sedlničtí, Wilczekové) a 

na straně druhé velká skupina lidí odkázaných na práci za mzdu. Početná byla také tzv. 

nobilitovaná šlechta, k níž patřily Badenfeldové, Sobkové nebo Wittorfové, která přestože 

se účastnila na veřejném dění, nahrazovali ji v jejich společenské roli postupně měšťané, 

jako obchodníci, řemeslníci a živnostníci. Nedílným článkem městského společenství byla 

i inteligence - lidé působící ve státních nebo komunálních institucích, církevní příslušníci 

nebo studenti vyšších škol. Pestrý obraz obyvatelstva dotvářeli příslušníci místní vojenské 

posádky. 
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V souvislosti s posilováním pozic města v regionu a zlepšováním životních 

podmínek rostl počet jeho obyvatel. Zvláštní místo mezi nimi zaujímalo četné úřednictvo a 

inteligence, protože Opava se nadále utvářela ve významné kulturní centrum. Byla sídlem 

důležitých správních úřadů, škol, humanitárních ústavů i církevních řádů. Působilo v ní 

stálé divadlo, muzea, knihovny a současně se prohluboval společenský život, k čemuž 

značně přispěla spolková činnost, nabývající na významu od konce 60. let. Během 19. 

století se Opava rovněž výrazně modernizovala: bylo zavedeno osvětlení, vodovodní síť a 

kanalizace. Významným impulsem pro rozvoj průmyslu bylo otevření železničního spojení 

v rámci Severní dráhy Ferdinandovy v roce 1855, jehož neexistence značně omezovala 

rozvoj města. V oblasti průmyslu vzniklo několik převážně textilních podniků. V roce 

1825 byl vybudován pivovar, v polovině 19. století vznikly na Jaktařském předměstí dva 

cukrovary. Roku 1877 se v Opavě konstituovala Matice opavská, v roce 1883 bylo 

založeno české gymnázium. Do závěru století prošla Opava specifickým vývojem, na 

jejímž konci získala pověst kulturního a odpočinkového místa, neboť průmysl zde neměl 

takové zastoupení jako například v Moravské Ostravě. 

 

Národnostní složení města se postupně měnilo ve prospěch německého obyvatelstva, 

takže již ve 20. letech 18. století představovali Češi jen asi 1/7 obyvatel Opavy. 

V souvislosti s převahou německého obyvatelstva a své poloze byla Opava více 

orientována na Vídeň než na Prahu, což se projevovalo v kulturním i společenském životě 

města.  Politicky směřovala Opava k národnostním třenicím, protože se sama považovala 

za německé město díky koncentraci správních úřadů města a země. České obyvatelstvo se 

soustřeďovalo především v předměstích a okolních obcích (zejména Kateřinky), odkud 

přicházelo do Opavy např. na trhy. Ve městě samém ovšem příslušelo k nejníže 

postaveným vrstvám. Germanizace a ostrý postup úřadů proti jakýmkoli projevům češství 

se prudce vystupňovaly a nositelem uvědomění a českého jazyka se stává právě prostý 

venkovský lid z okolí Opavy a tzv. slezští buditelé z řad české inteligence. (Nová) vlna 

češství se vzedmula v souvislosti se vznikem prvního českého časopisu Opavský besedník, 

který začal vycházet v roce 1861 pod vedením Antonína Vaška, otce Petra Bezruče. Reakcí 

na sílící germanizační tlak byl i aktivní odpor slezského lidu. Na Ostré Hůrce nedaleko 

Háje u Opavy se dne 12. září 1869 konal první český tábor lidu, na kterém byly vzneseny 

požadavky na podporu českého školství ve Slezsku. Od 60. let Češi přistoupili k výraznější 

aktivizaci svých nacionálních cílů a Opava se stala středem organizace českého národního 

uvědomění. 
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Politická a národnostní situace se vyhrotila po ukončení 1. světové války, kdy se 

Opava v závěru roku 1918 stala hlavním městem provincie Sudetenland. Pokus o revoltu 

vůči tvořícímu se československému státu skončil obsazením města československými 

vojenskými oddíly bez boje 18.12.1918. 

 

3.1.4. Od prvorepublikové Opavy k 2. světové válce 

 

Až do roku 1928 byla Opava hlavním městem československého Slezska. 

V souvislosti s vytvořením země Moravskoslezské přestalo být město sídlem zemských 

úřadů. Ve městě stále výrazně převažovalo německé obyvatelstvo, podléhající zejména ve 

2. polovině 30. let nacistické ideologii Henleinovy Sudetoněmecké strany, které naprostou 

většinou přivítalo připojení k nacistickému Německu v roce 1938. Opava se tak stala 

hlavním městem jednoho ze tří vládních obvodů v obsazených Sudetech. 

 

Poslední roky předmnichovské republiky probíhaly na Opavsku ve znamení boje 

všech demokratických sil proti rostoucímu fašistickému nebezpečí. K největším mírovým 

protifašistickým projevům patřila manifestace pořádaná v Opavě dne 16. srpna 1936 pod 

heslem „Za mír, bratrské soužití národů na základě rovnoprávnosti, za rozšíření 

demokratických práv a nasycení lidu“, které se zúčastnilo téměř 6.000 osob z celé severní 

Moravy. Smířlivá politika vůči Henleinovi však měla za následek jen nový nápor 

fašistických sil počátkem roku 1938, který směřoval k totálnímu ovládnutí německého 

obyvatelstva. V době největšího ohrožení republiky dokazovaly demokratické síly na 

Opavsku a Hlučínsku své odhodlání bránit republiku proti fašismu na velkých 

manifestacích a táborech lidu, které se konaly v květnu, srpnu a v září 1938 v Opavě, 

Hlučíně a Kateřinkách. 8. října 1938 byla Opava obsazena německým vojskem. Okupační 

režim zlikvidoval české školy, spolky, knihovny a další kulturní zařízení. Těžce postiženi 

byli i Židé, jejichž opavská synagoga, postavená v maurském slohu byla v Křišťálovou noc 

z 9. na 10. listopadu 1938 vypálena.  

 

Konec 2. světové války přinesl městu osvobození ve dnech 22.–24.4.1945, avšak za 

velmi těžkých ztrát: bylo téměř z jedné třetiny zničeno, ve městě padlo 3.238 rudoarmějců, 

úplně zdemolováno bylo 879 budov a dalších 700 těžce poškozeno, nepracovala ani jediná 

továrna. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a město změnilo nejen svůj vzhled, ale i 

národnostní ráz.  
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3.1.5. Opava moderní 

 

Již v říjnu 1945 zahájila činnost stálá profesionální česká scéna Slezského národního 

divadla v Opavě. V roce 1948 byl zřízen Slezský studijní ústav, dnes součást Slezského 

zemského muzea. V letech 1953–1959 působila ve městě Vyšší škola pedagogická, 

přenesená později do Ostravy. V roce 1990 zahájila v Opavě první školní rok Filozofická 

fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Dne 9.7.1991 schválila ČNR zřízení Slezské 

univerzity se sídlem v Opavě. 

 

Statutární město Opava aktivně spolupracuje s partnerskými městy, přičemž kořeny 

této  spolupráce sahají až do 60. let 20. století, kdy město v roce 1965 v rámci bývalého 

Československa navázalo spolupráci se slovenským městem Liptovský Mikuláš. 

Spolupráce byla po několikaleté odmlce obnovena v roce 2002 a zaměřuje se především na 

kulturní oblast a společné prezentace měst na veletrzích cestovního ruchu. 

 

Na počátku 90. let 20. století začala být hluboce rozvíjena spolupráce s Polskem, což 

mimo jiné usnadňuje skutečnost, že se v katastru města nachází dva hraniční přechody 

malého pohraničního styku. „Smlouva o spolupráci měst“ s polským městem Ratiboř 

v roce 1991 vyústila ve vznik společného Euroregionu Silesia v roce 1998. Počátky 

spolupráce s německým městem Roth sahají do roku 2000, k oficiálnímu podpisu 

partnerské smlouvy došlo v  roce 2003. Spolupráce se významně rozvíjí, mnohé projekty 

nejsou realizovány přímo městskými úřady, nýbrž také místními organizace v Opavě a 

Rothu. Město v současné době navazuje kontakty v dalších státech Evropské unie, 

především ve Velké Británii a Rakousku. Cílem je, aby zahraniční spolupráce byla 

realizována především prostřednictvím místních organizací a měla přínos pro občany 

města.  

 

 

3.2.   Demografická struktura obyvatelstva, migrace 

 

Demografickou, národnostní a náboženskou strukturu obyvatelstva, jejich 

ekonomickou aktivitu a vzdělanost, souhrnně strukturální a sociokulturní faktory, lze 

nejlépe ilustrovat na základě statistických výsledků z jednotlivých sčítání lidu. 
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Poslední sčítání lidu v rakousko-uherské monarchii konané na našem území před 1. 

světovou válkou se uskutečnilo v roce 19105 a národnostní skladba se tehdy posuzovala 

podle tzv. obcovací řeči, čímž bylo preferováno zejména německé obyvatelstvo.  

 

Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobněji 

demografická data nově vytvořeného státu. Podle tradice převzaté z monarchie se mělo 

další sčítání konat roku 1920, ale kvůli nedostatečné přípravě a neujasněnosti hranic 

Československa byl nový zákon o sčítání lidu přijat teprve v samotném roce 1920 a ten 

nařizoval - v souladu s anglosaskou praxí - provést první československé sčítání lidu 

nejdéle do roka a poté každých pět let. Nicméně hospodářské důvody a zkušenost většiny 

zemí světa vedly k tomu, že i Československo přistoupilo opět na obvyklou praxi sčítání 

v intervalu 10 let. Druhé československé a sedmé novodobé sčítání lidu od roku 1869 se 

uskutečnilo 1.12.1930 a bylo posledním předválečným populačním censem.  

 

Další sčítání se mělo konat roku 1940, ale čeští politici a demografové mu pod 

záminkou nepřipravenosti zabránili s úmyslem neposkytnout okupační mocnosti spolehlivé 

podklady pro jejich válečné hospodářství. První poválečné soupisy z let 1946 a 1947 byly 

jen dílčí akcí, takže teprve sčítání lidu z roku 1950 provedlo ekonomickou a 

demografickou bilanci druhé světové války. 

 

3.2.1.   Do roku 1938 

 

„Podle rakouského sčítání lidu se v roce 1918 nacházelo v Opavě 27.240 Němců a 

jen 2.039 Čechů“ (Jarošová, s. 4). 

 

V důsledku politických změn po vzniku ČSR, asimilačních procesů a zejména přílivu 

Čechů z vnitrozemí na místa ve státní a politické správě i obchodu roste podíl českého 

obyvatelstva ve městě. Uvedenou skutečnost dokumentují výsledky prvního poválečného 

sčítání lidu z 15.2.1921, ve kterém byla poprvé zjišťována národnost obyvatelstva6.  

                                                           
5 Sekanina ve své práci uvádí, že v roce 1910 měla Opava 30.762 obyvatel. Gawrecká poznamenává, že 
v roce 1910 žilo v soudním okrese Opava 46,3% Čechu a 52,5% Němců. 
6 V rakouské části bývalé monarchie byla přijata definice národnosti, podle níž „národností jest rozuměti 
kmenovou příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Zjištění národnosti 
obyvatelstva bylo považováno za politicky nejdůležitější, protože mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné 
Československé republiky. 
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V Opavě žilo celkem 33.457 obyvatel, z toho 16.281 mužů a 17.176 žen. Naprosto 

převažovalo německé obyvatelstvo: podle národnosti žilo ve městě 8.527 obyvatel 

národnosti československé, 22.008 národnosti německé, 608 židovské, 139 polské a 102 

ruské. 2.025 lidí bylo cizí státní příslušnosti.  

 

Ve 20. letech nedošlo v národnostní skladbě k žádným výraznějším změnám, i když 

vývojová tendence směřovala k pozvolnému růstu českého obyvatelstva, jak ukazují 

výsledky sčítání lidu z roku 1930. K posilování českého charakteru oblasti sloužily i různé 

politicko-administrativní změny, které sledovaly vedle ekonomických důvodů především 

cíle národně politické, zejména oslabit váhu tzv. hlučínského problému.7 

 

1.12.1930 se uskutečnilo druhé a poslední sčítání lidu před druhou světovou válkou. 

Podle tohoto sčítání žilo v Opavě již 36.030 obyvatel, z toho 17.494 mužů a 18.536 žen. 

S ohledem na národnost tvořilo většinu obyvatelstvo německé národnosti, 21.987, 11.627 

obyvatel bylo národnosti československé, 502 se přihlásilo k národnosti židovské a 295 

k polské. Ostatní národnosti nebyly výrazněji zastoupeny.  

 

Mezi lety 1921 a 1930 dochází ke zvýšení počtu obyvatel města, kterému ovšem 

neodpovídá přirozený přírůstek: ve městě se ročně rodilo 600–700 dětí, ale umíral stejný 

nebo dokonce vyšší počet obyvatel (640 v roce 1921, nejvíce v roce 1929 – 859). Vzestup 

v oblasti přirozeného přírůstku nastal teprve v letech 1939 a 1940, kdy byly s Opavou 

spojeny sousední obce Kateřinky, Kylešovice a Jaktař, žijící v podstatě venkovským 

způsobem života, který se odrážel i ve vyšší natalitě. Jelikož obyvatelstvo uvnitř města 

v letech 1921-1939 celkově vzrostlo, je zřejmé, že nárůstu bylo dosahováno  

přistěhovalectvím, které také posílilo pozice české menšiny na 31% v roce 1930.  

 

 Počet obyvatel města se mezi lety 1869 a 1950 zdvojnásobil, z původního počtu 

16.608 osob na 35.576 osob v roce 1950. Téměř po celé období byla Opava převážně 

německým městem, jak dokládá následující tabulka:  

                                                           
7 Hlučínsko bylo od roku 1742 součástí německého státu a již tak složité poměry ještě zkomplikoval vznik 
samostatného Československa. Představitelé českého veřejného života na Opavsku žádali československou 
vládu, aby na mírových jednáních v Paříži uplatňovala nárok na kdysi české území Hlučínska. Mnozí 
Hlučíňané se ovšem postavili proti těmto snahám, souhlasně se vyslovila jen část tamního obyvatelstva a 
většina se v soudobých událostech nedokázala orientovat. Nakonec bylo na základě mírové smlouvy ve 
Versailles rozhodnuto, že území Hlučínska bude připojeno k Československu a 4.2.1920 převzaly 
československé státní orgány správu nad 36 obcemi Hlučínska. 
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Tab. 1 – Počet obyvatel města 1880 - 1930 

Rok 
Město Opava 

Češi Němci Cizinci 

1880 2.259 16.149 1.372 

1900 2.604 22.114 1.382 

1910 2.039 27.240 1.175 

1921 8.527 22.008 2.025 

1930 11.627 21.987 1.484 

Pramen: Bartoš: Historický místopis, s. 37 

 

Obrat ve prospěch českého obyvatelstva měl dvě základní příčiny: počet Čechů se 

zvyšuje za První republiky, protože připojované obce jsou většinou české a pokles 

německého obyvatelstva je způsoben po roce 1945 jejich poválečným odsunem.  

 

3.2.2.   Po roce 1989  

 

První porevoluční sčítání lidu se uskutečnilo roku 1991. V daném roce měla Opava 

celkem 63.464 obyvatel: 30.616 mužů a 32.848 žen. Populační exploze 70. let se ve 

statistických údajích odrážela v poměrně vysokém počtu dětí a mládeže do 19 let. Právě 

skupina dětí mezi 10–15 lety tvořila ve sledovaném roce nejpočetnější skupinu obyvatel 

(6.412, což je 10,1%). Na druhém místě skončila věková skupina 40–44 let s počtem 

obyvatel 5.221, což tvoří 8,2% Opavanů, následovaná mladými lidmi mezi 35-39 lety 

(5.008, tj. 78,9%). O vysokém počtu mladých lidí svědčí i průměrný věk ve městě, který 

v roce 1991 byl 34,9 let (muži – 33,2 let, ženy – 36,5 let).  

 

Z hlediska vzdělanosti obyvatelstva (započítáno je pouze obyvatelstvo starší 15 let, 

tedy 49.398 obyvatel) na tom město není nejlépe. Nejvíce obyvatel, 14.828, má učňovské 

vzdělání (SOU bez maturity), 14.436 ukončilo svá studia se základním školním vzděláním, 

10.317 ukončilo střední odborné učiliště. Úplné středoškolské vzdělání 

zakončené maturitou získalo celkem 12.458 studentů (z toho odborné: 10.317 a všeobecné: 

2.141). Střední školu bez maturity absolvovalo 2.355 studentů a 70 obyvatel má vyšší 
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vzdělání. Pouze 4.113 Opavanů je majitelem vysokoškolského diplomu. 634 obyvatel 

nemá ukončeno školní vzdělání a 504 je bez školního vzdělání zcela. 

 

Z 63.464 obyvatel města se 50.256 (tj. 79,2%) z nich přihlásilo k české národnosti, 

7.376 (tj. 11,6%) k národnosti slezské, 3.287 (tj. 5,2%) k národnosti moravské a 1.381 (tj. 

2,2%) k národnosti slovenské. Ostatní národnostní „menšiny“ jsou zastoupeny v řádu 

stovek, přičemž nejvíce, 388 z nich se hlásí k německé národnosti, 256 k národnosti 

romské a 119 k národnosti polské. Ostatní národnosti tvoří početně nevýznamné skupiny: 

Maďaři 51, Ukrajinci 35, Rusíni 7. U 308 obyvatel nebyla národnost zjištěna, případně 

spadají do skupiny „Ostatní“. 

 

Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 měla Opava celkem 61.382 

obyvatel, z toho 31.871 žen. Z hlediska věku tvoří nejpočetnější skupinu Opavanů mladí 

lidé ve věku 20–29 let, kterých je 10.346, následováni věkovou skupinou 40–49 let (8.899 

osob). Za deset let, které uplynuly od předchozího sčítání, zestárli obyvatelé města 

v průměru o více než 3 roky, když průměrný věk ve městě činí v roce 2001 38,2 let.  

 

Podle stupně vzdělání (započítáno je pouze obyvatelstvo starší 15 let, tedy 51.140 

obyvatel) má Opava nejvíce vyučených a osob se středním odborným vzděláním bez 

maturity (18.370), což nepochybně souvisí s tradicí Opavy coby „továrního města“. 

Následuje úplně střední vzdělání s maturitou (13.517) a 10.865 obyvatel má vzdělání 

základní (včetně neukončeného). Pouze 5.494 obyvatel má dokončeno vysokoškolské 

vzdělání.  

 

Z celkového počtu obyvatel se jich nejvíce - 56.754 – hlásí k české národnosti, 1.261 

k národnosti slezské. Slováků je ve městě 827, moravskou národnost má 608 obyvatel. 

Z původní německé většiny zůstalo ve městě pouhých 318 obyvatel, hlásících se 

k německé národnosti. Z romské komunity se k romské menšině hlásí pouhých 110 

obyvatel, k polské 106, k ukrajinské 83 a k vietnamské 28 obyvatel města.  

 

Město se rok od roku pomalu vylidňuje, což lze dokumentovat na údajích o stavu a 

pohybu obyvatelstva v ČR, sledovaných Českým statistickým úřadem. K 31.12.2005 měla 

Opava celkem 59.426 obyvatel, 625 živě narozených dětí a 617 zemřelých. Rozdíl v počtu 

obyvatel mezi lety 1991–2005 činí 3.389 obyvatel. Do obce se ve sledovaném období (r. 
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2005) přistěhovalo 654 obyvatel a vystěhovalo 1.079 osob. Migrační úbytek (rozdíl mezi 

nově přistěhovalými a odstěhovanými osobami) za rok 2005 činí 425 osob, úbytek celkový 

(mezi výchozím stavem počtu obyvatel k 1.1.2005 a konečným stavem obyvatel 

k 31.12.2005) činí 417 osob. 

 

 

3.3.   Politická situace obce 

 

3.3.1.   Do roku 1938 

 

„Všechny nástupnické státy Rakouska-Uherska vznikly v důsledku porážky 

monarchie ve válce (post-war states), nikoli díky vnitřnímu demokratickému hnutí. 

…Meziválečná společnost i politický systém Československa byly významně ovlivněny 

především existencí menšin a mezinárodním mírovým uspořádáním v Evropě. První 

republika i celé poválečné mírové uspořádání se zformovaly ve jménu práva národů na 

sebeurčení. …bezprostředně po vyhlášení republiky založili čeští Němci s odvoláním na 

právo na sebeurčení národů čtyři pohraniční ,státečky‘, čímž se snažili odtrhnout německé 

kraje od nově zakládaného státu a přiřadit je jako autonomní provincie s vlastním sněmem 

a vládou k nově založené republice Německé Rakousko. …Protože mírová konference 

nechtěla novému státu vnutit jakýkoli zárodek separatismu, a předem tak podkopat jeho 

schopnost jednoty, odmítla se také navíc zabývat ideou politické autonomie pro Němce 

v českých zemích. Mírová jednání tak v otázce určení československých hranic v oblasti 

českých zemí dala jednoznačně přednost zeměpisnému, hospodářskému i strategickému 

hledisku, před hlediskem národnostním. …I když československé zákonodárství dávalo 

všem občanům menšin plná občanská práva (ovšem pouze jako jedincům), nemohlo to nic 

změnit na tom, že právo menšin na jejich sebeurčení ve státoprávním smyslu jim bylo 

mírovou konferencí v Paříži odepřeno. …První světová válka a vznik samostatného 

Československa, chápaného jako národního státu Čechoslováků, vedly k dalšímu oslabení 

již beztak slabých vazeb mezi oběma společenstvími, která se společensky i intelektuálně 

prakticky přestala stýkat“ (Müller, s. 178). 

 

Hektické události konce října roku 1918, předcházející vzniku ČSR, byly německým 

a českým obyvatelstvem města vnímány zcela odlišně. Zatímco opavští Němci obraceli 

svou pozornost k nově proklamovanému Německému Rakousku, státu, který byl za 



 32

přítomnosti poslanců ze Slezska vyhlášen na zasedání německých poslanců říšské rady ve 

Vídni 21. října, česká menšina ve městě o sedm dní později nadšeně přijala zprávu 

pražského Národního výboru o zřízení Československého státu. Již tak vyhrocená situace 

gradovala strháváním českých praporů, které byly následujícího dne vyvěšeny na českých 

domech. To vše se konalo na příkaz městské rady, za asistence vojenských hlídek a za 

souhlasu převážně většiny německého obyvatelstva. 

 

Na pokyn pražského Národního výboru byl 29.10.1918 v Matičním domě, středisku 

opavských Čechů, ustaven zemský Národní výbor Slezský, který proklamoval svou 

suverenitu nad celým Slezskem. Zastoupeny v něm byly všechny české politické strany – 3 

agrárníci, 3 lidovci, 1 státoprávní demokrat, 2 sociální demokraté, 2 národní socialisté a 1 

člen národní strany.  

 

Němci se ale ani navzdory vzniku samostatné Československé republiky nevzdávali 

a 30. října vyhlásili němečtí poslanci ze Slezska a severní Moravy ve Vídni utvoření 

provincie Sudetenland s centrem v Opavě, coby součást Německého Rakouska, zahrnující 

německé oblasti západního Slezska, severní Moravy a malou část východních Čech. 

Politické vedení provincie bylo ustaveno na základě výsledků posledních předválečných 

parlamentních voleb. 3 dny na to převzal předseda zemské vlády, nacionál Robert Freißler, 

z rukou zemského prezidenta von Widmanna jménem Německého Rakouska úřad zemské 

vlády. Roli parlamentu plnilo 54 členné Zemské shromáždění, do něhož 37 členů 

jmenovaly politické strany ze Slezska, 5 zástupců reprezentovalo východní Čechy a 12 

poslanců se stalo členy automaticky na základě volby do říšské rady z roku 1911. 

 

Představitelé Sudetenlandu očekávali, že o jejich státním začlenění k Rakousku či 

Německu rozhodne mírová konference, přičemž argumentovaly právem na sebeurčení. I 

přes značné úsilí, které několik týdnů fungující vláda Sudetenlandu vyvinula, bylo stále 

těžší čelit narůstajícím hospodářským a zejména zásobovacím problémům. Začátkem 

prosince začalo československé vojsko bez většího odporu území Sudetenlandu obsazovat 

a do Opavy vstoupilo za velkého nadšení opavských Čechů 18. prosince 1918. 

Představitelé Sudetenladnu se neodhodlali ani k vojenskému odporu ani neuprchli, pouze 

vydali pro obyvatele města vyhlášku, kterou vyzývali ke klidu. Po vstupu československé 

armády a představitelů do města bylo výnosem politické správy Národního výboru ze 17. 

ledna 1919 německé městské zastupitelstvo rozpuštěno a bylo nahrazeno 28 člennou 
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správní komisí složenou ze 14 Čechů, 12 Němců a 2 Židů, která fungovala až do obecních 

voleb, resp. do konce roku 1919. 

 

Ani vojenské obsazení města neznamenalo utlumení politického života a ochromení 

činnosti politických stran. Všechny německé strany, které se až do léta 1919 považovaly za 

součást rakouských stran, zaujaly k novému státu nepřátelský postoj a vojenské obsazení 

pohraničních oblastí považovaly za akt české zvůle. Čtyři dny po obsazení Opavy 

československým vojskem se konalo velké německé shromáždění, na němž hlavní řečník, 

Walter Riehl, pozdější představitel rakouských nacistů, označil obsazení německých území 

za násilnou okupaci německé půdy a upozornil, že boj Němců za právo na sebeurčení je 

nutno vést rozvrácením státu zevnitř. V jarních měsících roku 1919 všechny německé 

politické strany věnovaly pozornost mírovým jednáním v očekávání, že budou splněny 

jejich představy o sebeurčení, ale podepsání míru s Německem ve Versailles jim přineslo 

první zklamání.  

 

České politické strany se na Opavsku začaly aktivizovat již koncem října 1918. 

Velmi aktivně k získávání nových členů přistoupilo vedení Československé strany lidové. 

1. ledna 1919 byla v Opavě založena Česká státoprávně demokratická strana, s níž se 

vzápětí sloučila regionální Slezská národní strana. S cílem udržet jednotný postup českých 

politických stran při řešení národnostních problémů byl zřízen Politický klub, v němž byly 

zastoupeny místní politické organizace i kulturní sdružení. Politický klub předložil 

městskému zastupitelstvu požadavky českého obyvatelstva v 17 bodech, z nichž 

nejdůležitější byly: odpovídající zastoupení Čechů v obecním zastupitelstvu, změna 

úředních názvů ulic, do české správy měla být převedena jedna obecná a jedna měšťanská 

škola, přijímání a vyřizování úředních přípisů na purkmistrovském úřadě i v češtině, 

dosazování českých úředníků a strážníků. Městské zastupitelstvo požadavky zamítlo, 

čehož využila Zemská politická správa a výnosem ze 17. ledna 1919 městskou radu a 

zastupitelstvo rozpustila a správu města převzala správní komise. 

 

Politický profil obyvatel v meziválečném období nejlépe dokumentují výsledky 

obecních a zejména parlamentních voleb, které ukazují na poměrně stabilní sympatie 

voličů, které zhruba kopírovaly národnostní složení města a vykazovaly výraznou převahu 

německých stran nad českými. Mezi Němci samotnými se pak projevila převaha radikálně 

nacionalistických stran nad pozdějšími tzv. aktivistickými. 
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15. června 1919 se měly konat volby do obecních zastupitelstev, které  ovšem byly 

na žádost českých členů správní komise odloženy kvůli zamýšlenému sloučení s přilehlými 

obcemi, jehož hlavním důvodem byla snaha o posílení českého živlu ve městě. Termín 

voleb, který byl nově stanoven na 4.1.1920, byl však pro neúplnost volebních seznamů 

opět posunut, tentokrát na 25. ledna. Tyto odklady vyvolávaly u německého obyvatelstva 

značnou nervozitu, neboť v nich – nikoli neoprávněně - spatřovali záměr a snahu o co 

největší posílení českých pozic ve městě, což se také následně odrazilo ve volebních 

výsledcích německých stran, především ve výrazném vítězství obou stran nacionálních, tj. 

DNP a DNSAP. České politické strany se s výjimkou sociální demokracie rozhodly 

postavit společnou kandidátku, aby „nebyl ztracen ani jeden český hlas“.  

 

Z odevzdaných 14.837 platných hlasů obdržely německé stran 79% hlasů, české 18% 

a židovská strana 3%. V německém táboře zvítězily s jasnou převahou obě nacionální 

strany, které získaly 44%, přičemž vítězem se stala DNSAP, která získala 26% a 11 

mandátů v zastupitelstvu. Na druhém místě se umístili němečtí sociální demokraté s 22% a 

9 mandáty, jako třetí skončila DNP, které obdržela 18% hlasů a 8 mandátů. Relativně 

nejslabší výsledek zaznamenali křesťanští sociálové, se ziskem 13% hlasů a 5 mandátů. 

V českém táboře získaly spojené občanské strany 14% hlasů, a tedy 6 mandátů. Obrovské 

zklamání přinesly volby samostatně kandidujícím sociálním demokratům, kteří získali jen 

4% a 2 mandáty. Na základě výsledku voleb připadlo v zastupitelstvu 33 mandátů 

německým stranám, 6 mandátů českým a 1 mandát získala stana židovská. Starostou byl 

zvolen kandidát DNP a ředitel měšťanské školy Ernst Franz, který byl kromě německých 

zástupců zvolen i všemi přítomnými českými hlasy. 

 

Na podzim 1919 po podpisu saintgermainské smlouvy, která s definitivní platností 

rozhodla o příslušnosti sudetských Němců k ČSR, se musely německé strany vzdát své 

orientace na Rakousko popř. Německo a transformovat se do československých poměrů, s 

čímž souviselo i jejich organizační osamostatnění. Tak ze tří starorakouských stran, které 

působily v českých zemích, vznikla Deutsche Nationalpartei (DNP). Strana, která 

oslovovala převážně lépe situované vrstvy městského obyvatelstva, po celou dobu své 

existence zaujímala ostře negativistické stanovisko k československému státu. Silnější, leč 

obdobně negativistická, byla v Opavě Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei 

(DNSAP), pod jejímž přímým vlivem byl vedle odborových, mládežnických a ženských 

organizací také Deutscher nationalsozialistischer Verein für den Wahlkreis Troppau-
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Mährisch Ostrau8. Její regionální stranický list s názvem Neue Zeit patřil záhy k předním 

nacistickým periodikům vydávaným v ČSR. Stále výrazněji se uplatňovali také nacionální 

socialisté. Z aktivistických stran patřila ve 20. letech v Opavě k nejvýznamnějším 

křesťansky orientovaná Deutsche christlich-soziale Volkspartei (DCV), stavovsky 

orientovaný Bund der Landwirte (BdL), který se na Opavsku výrazněji neprojevoval a 

Německá sociální demokracie (DSAP), která vydávala vlastní periodikum Volkspresse. 

 

S blížícími se parlamentními volbami stupňovaly svou aktivitu české i německé 

politické strany, které na sebe v tisku nezřídka ostře útočily. Obě německé nacionální 

strany (DNP a DNSAP) vytvořily koalici, známou jako Deutsche Wahlgemeinschaft9, 

ostatní německé strany kandidovaly samostatně. Výsledky prvních parlamentních voleb do 

poslanecké sněmovny Národního shromáždění z dubna 1920 ukázaly na další růst českých 

pozic a mezi Němci na rostoucí vliv obou nacionálních stran. Z 18.282 odevzdaných hlasů 

získaly německé strany 66,3% hlasů, z toho Deutsche Wahlgemeinschaft 40,6%, DSAP 

15,5%, DCV 9,7% a DDFP jen 0,48%. České strany obdržely 31,2% hlasů. Nejvíce voličů 

se vyslovilo pro sociální demokracii 14,8%, pro národní socialisty 5,9%, pro lidovce 4,5%, 

národní demokracie s agrární opozicí získala 3,7% hlasů, agrární strana získala jen 0,96% 

hlasů a židovská strana 2,6%. Prvních parlamentních voleb se v opavském volebním 

obvodu včetně Kylešovic a Jaktaře vůbec nezúčastnilo 25% voličů. Výrazně se snížil počet 

hlasů pro československou i německou sociální demokracii, naopak pozice křesťanských 

stran obou národností se upevnily.  

 

V parlamentních volbách v roce 1925, které již probíhaly v období stabilizace 

vnitropolitických poměrů, poprvé kandidovala komunistická strana, která však 

v národnostně smíšeném regionu neměla mnoho stoupenců a výsledky voleb ukázaly, že 

její pozice zde byla mnohem slabší než v celostátním měřítku (na Opavsku zhruba 3-4krát, 

tj. 3,18%). Z českých stran se do čela dostali lidovci se ziskem 19,2%, z německých 

Německá národně socialistická strana (DNSAP), která přilákala 13,4% voličů. Desetinu ze 

svých pozic ztratili čeští sociální demokraté (méně o 9,2%) a socialistické strany, které 

měly dohromady s KSČ 29,3%, což byl v porovnání s rokem 1920 pokles o 7,1%. 

 

                                                           
8 Přibližný překlad: Německý nacionálně-socialistický spolek pro volební obvod Opava-Moravská Ostrava. 
9 Přibližný překlad: Německé volební společenství. 
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V druhé polovině 20. let poklesl vliv KSČ, zvýšil se vliv reformismu a došlo 

k dalšímu růstu pozic oboru německých aktivistických stran, které v parlamentních 

volbách v roce 1929 získaly v Opavě téměř 42% hlasů ze 17.580 odevzdaných platných 

hlasovacích lístků. Své pozice neztratila ani německá sociální demokracie a němečtí 

křesťanští sociálové, kteří dohromady získali 37% hlasů. Iniciativu získávala především 

DNSAP, která udržovala četné kontakty s nacisty v Německu a pronikala do vrstev 

německé inteligence i mezi dělníky. Z českých stran měla ve městě výraznější pozici pouze 

národně socialistická strana se ziskem 7% hlasů. 

 

V letech světové hospodářské krize se stávalo národnostně smíšené Opavsko 

doménou formování reakčních protičeskoslovenských sil v německém politickém táboře, 

které vyvrcholily po nástupu Hitlera k moci, kdy se stal tento region jedním 

z nejvýznamnějších ideových a organizačních center henleinovců. Příčiny tak silného vlivu 

německého fašismu lze spatřovat v tradičně silném vlivu německého nacionalismu – 

Opava byla střediskem výbojného nacionalistického spolku Bund der Deutschen 

Schlesiens a jiných německých nacionalistických organizací, které formálně vystupovaly 

jako nepolitické, byly však hlavními zastánci „německé národní politiky“. Významnou 

měrou přispěla k rozmachu henleinovského hnutí i ekonomická a sociální situace 

v regionu, hlubší průběh krize a její důsledky; s tím kontrastoval obyvatelstvem sledovaný 

„rozvoj“ Německa, připravujícího se pod fašistickou vládou k válce. 

 

Parlamentní volby roku 1935 ukázaly na prohlubující se polarizaci politických 

sympatií obyvatel. Došlo k pozvolnému nárůstu pozic KSČ, poklesu vlivu reformistických 

stran, především sociální demokracie, silnější pozice si udrželi české a německé křesťanské 

strany a agrárníci. Největší posílení zaznamenaly nacionalistické a fašistické strany, zvláště 

Henleinova Sudetendeutsche Partei (SdP), a to na úkor českých i německých aktivistických 

buržoazních stran, jejichž vliv klesl. SdP se stala se ziskem 51,6% hlasů vítězem voleb. Po 

obecních volbách v červnu 1936, kdy své pozice ve městě ještě posílili, ovládli henleinovci 

jako nejsilnější strana také opavskou radnici, když se pro ně vyslovilo přes 70% voličů. 

 

3.3.2.   Po roce 1989  

 

Po „sametové revoluci“ se v letech 1990 a 1992 konaly volby do Sněmovny národů a 

Sněmovny lidu Federálního shromáždění a České národní rady. Volby do Poslanecké 
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sněmovny Parlamentu České republiky proběhly v letech 1996, 1998, 2002 a 2006, volby 

do Senátu potom v letech: 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004. Zastupitelstva obcí 

byla volena v letech 1994, 1998 a 2002, zastupitelstva krajů v letech 2000 a 2004, v tomtéž 

roce, kdy proběhly první volby do Evropského parlamentu. V této části se budu věnovat 

pouze volbám do Poslanecké sněmovny a obecních zastupitelstev.  

 

Voleb do Poslanecké sněmovny PČR se v Opavě v roce 1996 zúčastnilo 74,08% 

voličů, kteří do uren odevzdali 35.826 hlasů. Volby ve městě vyhrála poprvé a naposledy 

ODS se ziskem 31,96% hlasů, následována těsně ČSSD s 30,34%. S velkým odstupem a 

ziskem 8,41% se na třetím místě umístila KSČM. Další strany, které se dostaly do PS PČR 

byly: KDU-ČSL (8,30%), SPR-RSČ (6,44%) a ODA (6%). 

 

Od následujících voleb do Sněmovny v Opavě pravidelně vítězí ČSSD, za kterou 

ODS začíná zřetelně pokulhávat, s výjimkou posledních voleb. V roce 1998 se při volbách 

do Poslanecké sněmovny nepatrně snížila voličská účast, když se do volebních místností 

dostavilo 71,62% voličů, aby pro kandidující strany odevzdali 34.654 obálek. Do 

sněmovny se dostaly následující strany: ČSSD (34,81%), ODS (27,81%), KSČM (9,67%), 

KDU-ČSL (8,69%) a Unie svobody (8,15%). 

 

Následující volby do PS PČR v roce 2002 nepřinesly změnu v pořadí vítězných 

stran. S velkým náskokem zvítězila ČSSD (34,32%) před druhou ODS (21,10%) a třetí 

KSČM (18,50%). Se 14,94% se do Parlamentu probojovala také Koalice KDU-ČSL, US-

DEU. Volební účast (měřená za celý okres) dosáhla 58,96%, odevzdáno bylo 48.106 

hlasovacích lístků. 

 

V zatím posledních hodnocených sněmovních volbách z letošního roku si ČSSD 

s počtem 37,2% hlasů opět udržela náskok před druhou ODS se ziskem 30,24%, třetí 

KSČM (12,16%) a čtvrtou KDU-ČSL (9,57%). 

 

Co se týče voleb do obecního zastupitelstva, v uvedeném období se konaly troje 

obecní volby, a to v letech 1994, 1998 a 2002. 

 

Vítězem voleb do 39 členného zastupitelstva se v roce 1994 stala ODS s počtem 9 

křesel (23,08%), druhé místo obsadila s počtem 7 mandátů KSČM (17,95%), ODA získala 



 38

6 křesel (15,38%), KDU-ČSL 5 (12,82%), ČSSD 4 (10,26%). Zbytek obsadily menší 

strany. 

 

V komunálních volbách v roce 1998 získaly ODS (23,08%) a ČSSD (23,08%) 

totožný počet křesel v zastupitelstvu, a to 9, komunisté 6 (15,38%), KDU-ČSL 5 (12,82%), 

koalice KAN, DEU a Unie svobody 3 křesla (6,57%), ODA 2 (5,13%) a po jednom Strana 

zelených, Pravicový ekologický klub, Opavská demokratická fronta, Opavská prosperita a 

Bílá Opava.  

 

Dnes má Statutární město Opava 45 členné zastupitelstvo v čele s primátorem a 11 

člennou Radu. Počet volených členů zastupitelstva se zvýšil oproti předchozímu volebního 

období o 6 (v roce 1998 mělo 39 zastupitelů) a počet členů městské rady o 2 členy. 

V posledních komunálních volbách na podzim roku 2002 těsně zvítězila ODS se ziskem 

24,55% a 11 mandáty. Stejný počet křesel v zastupitelstvu získala i druhá ČSSD s počtem 

hlasů 21,91%. 8 mandátů a třetí místo ve volbách obsadila KSČM se 17,89% odevzdaných 

hlasů. Do zastupitelstva se dostalo také Sdružení nezávislých se ziskem 14,78% a 7 

mandáty, KDU-ČSL se ziskem 12,23% a 6 mandáty a US-DEU, která získala 5,43% a 2 

křesla. Z celkového počtu 48.750 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo pouhých 34,06% 

voličů.  

 

Opavským primátorem je programátor Zbyněk Stanjura (42 let) z ODS, kterého 

v tajném hlasování podpořilo 34 zastupitelů. Členem opavského zastupitelstva je od roku 

1997. Magistrát vede koalice ODS, ČSSD a Sdružení nezávislých, které má v 45 

zastupitelstvu 29 mandátů. V opozici je KSČM (8 mandátů), KDU-ČSL (6 mandátů) a 

Unie svobody (2 mandáty).  

 

Vezmeme-li v úvahu bipolární rozdělení politických stran v politickém spektru a 

přidržíme se tradičních rysů levice (sociální politika a sociální jistoty, silný stát, rovnost 

výsledků, státní ochranářství a deregulace, snížení nezaměstnanosti) a pravice (umožnění 

podnikatelské aktivity, minimalizace kompetencí státu, rovnost příležitostí, liberalizace 

trhu, snížení inflace), lze podle výsledků posledních 3 komunálních voleb usuzovat na 

skutečnost, že město Opava je politicky orientováno spíše doprava. Svědčí o tom fakt, že 

poslední troje volby vyhrála vždy ODS, následována s určitým odstupem ostatními 

pravicově zaměřenými stranami, ať už se jedná o ODA, resp. US-DEU po odchodu ODA 
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z politické scény. Ke středopravicovým stranám lze rovněž počítat KDU-ČSL, Stranu 

zelených a Nezávislé. Naproti tomu můžeme zaznamenat růst preferencí levicové ČSSD, 

jak ukazuje tabulka. Z hlediska podpory voličů mají nekolísající voličskou základnu ODS, 

KDU-ČSL a KSČM.  Pro město je typická poměrně vysoká volební účast v parlamentních 

volbách, v nichž ovšem na rozdíl od voleb do obecních zastupitelstev vítězí levice (ČSSD). 

 

Tab. 2 - Počet mandátů jednotlivých politických stran v komunálních volbách 1994, 1998, 2002 

Politická strana 
Volební rok/ počet mandátů 

1994 1998 2002 

ODS 9 9 11 

ODA 6 2 xx 

US-DEU xx xx 2 

KDU-ČSL 5 5 6 

Strana zelených 1 1 xx 

Nezávislí xx xx 7 

ČSSD 4 9 11 

KSČM 7 6 8 

 

Poznámka: nárůst počtu křesel ve volbách 2002 je relativní; je třeba zohlednit zvýšení počtu volených 

zástupců do zastupitelstva (o 6) oproti předchozím letům. 

 

    Graf 1: Vývoj počtu mandátů hlavních politických stran v letech 1994 - 2002 
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3.4.   Zaměstnanost a pracovní příležitosti, služby v obci, infrastruktura 

 

3.4.1.   Do roku 1938 

 

Navzdory prudkému rozvoji průmyslových odvětví byla obchodní sféra v české 

společnosti před první světovou válkou – v celostátním měřítku - neúměrně málo 

zastoupena. Tomuto stavu se Opava ovšem poněkud vymykala, protože ekonomika celého 

jejího politického okresu byla ovlivněna významem Opavy jako hospodářského střediska 

západorakouského, později československého Slezska, navíc zde působil vliv nedalekého 

průmyslového střediska ostravského. Ve městě byla zastoupena mnohá průmyslová 

odvětví, sídla velkostatků, Opava byla i významným centrem peněžnictví, obchodu, ale 

také dopravním uzlem. Sídlila zde Slezská Obchodní a živnostenská komora. „I p řes 

mnohé snahy českých vlastenců zde existovala až do konce monarchie hospodářská 

,nadvláda‘ německého živlu“ (Müller, s. 169). „Nicméně po zformování české politické a 

hospodářské elity na počátku dvacátých let hospodářský nacionalismus poněkud upadá a 

je nahrazován étosem spolupráce. Exponenti české politiky nabádají české průmyslníky a 

bankéře ke spolupráci s německým kapitálem, který je v meziválečném Československu 

stále velmi silný“ (Müller, s. 185). 

 

V 2. polovině 19. století dochází k prudkému hospodářskému rozvoji města, 

přerušeného v 18. století habsbursko-pruskými válkami. Mezi nejvýznamnější průmyslové 

odvětví patřilo strojírenství. Největším závodem byla továrna na šicí stroje Opilia, 

založená ve Vídni roku 1881, přejmenovaná roku 1900 na Silesia a roku 1913 na Minerva , 

a.s., s 500 zaměstnanci v roce 1930. Důležitým závodem byla i strojírna a slévárna E. 

Tatzela založená 1878, se 150 zaměstnanci v roce 1902, dnes Ostroj Opava, a.s.  

 

Na starou tradici opavského soukenictví navazoval textilní pr ůmysl. První textilní 

továrna (A. Springer, A. Leicher) v 2. polovině 19. století zanikla. K textilním podnikům té 

doby patřila továrna Jakuba Quittnera  na výrobu sukna a vlněného zboží. Z nových 

továren se stala nejvýznamnější přádelna a tkalcovna juty bratrů Hatschků, založená roku 

1884 s ústředím ve Vídni (800 zaměstnanců v roce 1913), po roce 1948 přejmenována na 

n. p. Juta Praha, později n. p. Moravolen Šumperk.  
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Velmi početný byl potravinářský průmysl. Měšťanský pivovar se sladovnou, 

založený roku 1825, navazoval na starou tradici (120 zaměstnanců v roce 1913). Jeho pivo 

mělo vynikající kvalitu, pro niž bylo ceněno jak v sousedním Polsku, tak ve Vídni. Již 

v roce 1833 patřil mezi stem pivovarů ve Slezsku spolu s arcivévodským pivovarem 

v Těšíně k největším. Předním závodem byla také opavská rafinerie cukru , založená 1864 

podnikatelem Jindřichem Janottou, která patřila mezi nejmodernější v celé tehdejší 

rakousko-uherské monarchii. 

 

Mnoho bylo i závodů na výrobu oplatků a čokolády: továrna na oplatky a sušenky T. 

Fiedor, založená roku 1840 (300 zaměstnanců v roce 1930), továrna na výrobu čokolády a 

oplatků Kessler a Weber (zal. 1867), závod na výrobu oplatků A. Piesl (zal. 1850), atd. 

Pečením oplatků v roce 1840 začínala podnikat rodina Fiedorů („Theodor Fiedor spol. 

s r.o.“). Během první světové války vyrábí firma dortové oplatky, sušenky, suchary, 

perníčky a čajové pečivo, kterými zásobuje Rakousko-Uhersko, Slezsko a Halič. Původní 

majitelé byli koncem druhé světové války vyhnáni a v roce 1946 vysídleni do amerického 

pásma Německa. Postupným spojováním znárodněných českých a moravských továren 

vznikal od roku 1947 státní podnik Čokoládovny. Roku 1992 byla společnost 

privatizována prostřednictvím joint-venture Danone Group a Nestlé, jež se roku 1999 

rozdělilo na 2 samostatné společnosti, Danone Čokoládovny a Nestlé Čokoládovny. 

Opavia-LU (dřívější Danone Čokoládovny) je v současné době vlastníkem téměř 100% 

akcií společnosti a specializuje se na výrobu a prodej  trvanlivého pečiva. Spotřebitelé již 

několik let považují značku Opavia za nejlepší potravinářskou značku u nás.  

 

Lékárník Gustav Hell založil roku 1883 největší farmaceutickou firmu  Gustav 

Hell & Company, pozdějšího výrobce léčiv a farmaceutických výrobků Galena, dnešní 

IVAX Pharmaceuticals. Větší počet zaměstnanců se uplatnil také u stavebních firem, 

v průmyslu stavebních hmot a na pilách. Přes značný počet opavských  závodů šlo ale 

většinou pouze o menší provozy. V době velké hospodářské krize 30. let byly postiženy 

především podniky textilního, potravinářského a stavebního průmyslu. 

 

Kulturnímu významu Opavy odpovídal značný počet knihtiskáren  (15), z nichž 

první vznikla již v roce 1716. Nejvýznamnější tiskárnou byla Trasslerova. V roce 1935 

měla Opava 8 hotelů, 9 kaváren, 11 vináren a 78 hostinců a restaurací. Co se týče družstev, 
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v roce 1935 se na území města nacházelo 8 nákupních a výrobních družstev, 7 

hospodářských, chovatelské, ovocnářské, 4 řemeslnická, 9 stavebních a 3 konzumy. 

 

S koncem první světové války se Opava začíná postupně přeorientovávat z dříve 

čistě proválečné výroby, nicméně v krátkém období po válce podléhají ještě některé 

podniky stále vojenskému dozoru (např. Minerva, Tatzel, továrna bratří Hatschků a další). 

V Opavě funguje okolo 30 průmyslových podniků, ale jen 8 z nich poskytuje práci více 

než 100 dělníkům. Celkově podniky skýtaly zhruba 3.500 pracovních míst, což činilo asi 

desetinu všech obyvatel města. Český průmysl byl zastoupen velmi málo, výraznou 

převahu měl průmysl německý. 

 

Podle nového zákona o sčítání lidu z roku 1920 se za důležitou charakteristiku 

považovalo zjišťování povolání obyvatelstva. Sledována byla ekonomická aktivita podle 

hospodářských odvětví, nikoli klasická povolání. Poválečné hodnoty byly následně 

konfrontovány s povoláními zjištěnými k 16.7.1914, aby byly zmapovány sociální a 

profesní přesuny mezi dobou před a poválečnou.  

 

Podle sčítání obyvatel z roku 1921 bylo v kategorii „průmysl a živnosti“ příslušných 

10.865 obyvatel (tj. 32,5%). Pro město Opavu bylo vzhledem k jejímu postavení v rámci 

Slezska charakteristické vysoké zastoupení obyvatelstva v oblasti státní a veřejné služby a 

svobodných povolání, podle tohoto sčítání lidu to bylo celých 5.616 osob, což 

představovalo 16,8% obyvatelstva města. Ke třídě povolání „obchod a peněžnictví“, ve 

které byly zahrnuty obchod se zbožím, hostinská a výčepní živnost, pomocné živnosti 

obchodní a peněžnictví, přináleželo 4.664 osob, tedy 13,9% obyvatel. 

 

Následné sčítání lidu v roce 1930 nevykázalo výraznější změnu 

v kategorii průmyslu, k němuž bylo příslušných 10.842 osob, tj. 30,1%. Relativně 

průmyslový charakter města se tedy v sociální skladbě projevoval i nadále výrazným 

zastoupením kategorie dělníků. Ve sféře státních a veřejných služeb a svobodných 

povolání došlo ovšem k úbytku lidí k ní příslušných o 824 na 4.792 (tj. 13,3%). Naopak 

v kategorii „obchod a peněžnictví“ přibylo 1.093 příslušných lidí na 5.757 (15,98%). Podle 

Sekaninovy práce „p říčinou úbytku osob příslušných k „státním a veřejným službám“ je 

zřejmě hlavně snížení jejich počtu po spojení Moravy se Slezskem a následným zrušením či 

přemístěním některých institucí z Opavy“ (Sekanina, s. 19).  
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Plná třetina obyvatel města, přesně 12.776 osob bylo podle sčítání z roku 1930 

nezaměstnaných. Nezaměstnanost ve Slezsku a na Moravě od počátku hospodářské krize 

v roce 1929 až do roku 1934 s mírnými výkyvy rostla a vysoká míra nezaměstnanosti 

přetrvala v Opavě až do roku 1935, tedy do doby, když už se v jiných částech republiky 

situace zlepšovala. S nezaměstnaností silně souviselo vystěhovalectví, jehož počty byly 

nejvyšší v období let 1929–1930. V následujícím období počty vystěhovalců postupně 

klesaly, přičemž nejnižší hodnoty se udávají pro rok 1935, kdy se jednalo asi o 36 lidí. 

Znovu se vystěhovalectví rozšiřuje od roku 1937, kdy se z města odstěhovalo 383 osob. 

Lehnertová konstatuje, že mnoho obyvatel odcházelo za prací do Německa. Přestože bylo 

samo postiženo krizí, byli například občané Hlučínska v Německu zaměstnávání 

přednostně. Velkému zájmu o práci v Německu nahrával i velmi výhodný směnný kurz 

koruny, podporovaný československými úřady (1 RM = 12 Kčs).  

 

V průběhu 2. světové války některé závody zanikly, jiné se dostaly pod německou 

správu. Po osvobození rozvíjely činnost především strojírenské závody (Minerva, Ostroj 

Opava), z potravinářské výroby znovu zahájila výrobu továrna na oplatky Opavia.  

 

3.4.2.   Po roce 1989  

 

Populační census z roku 1991 vykázal 32.891 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. 

51,83% všech obyvatel města (55% mužů a 48,9% žen). V počtu ekonomicky aktivních 

osob je zahrnuto 2004 osob na mateřské dovolené (z toho 3 muži), 1.430 pracujících 

důchodců a 968 osob hledajících zaměstnání. Ekonomicky aktivních jedinců s vlastním 

zdrojem obživy mělo město k datu sčítání 11.675 (18,4%). 

 

Nejvíce ekonomicky aktivních je zaměstnáno v průmyslu, a to 10.934 (z toho 7.529 

v dělnické profesi), 5.346 osob ve školství, kultuře a zdravotnictví a 3.482 v obchodu a jiné 

výrobní činnosti. Střed tabulky „Odvětví národního hospodářství“ patří skupinám 

pracujících s počtem mezi 1.000-2.000: zemědělství 2.472 osob, stavebnictví 2.833 osob, 

doprava a spoje 1.857 osob, bytové hospodářství a komunální služby 1.988 pracovníků. Na 

opačném konci tabulky je 104 vědecko-výzkumných a vývojových pracovníků a 289 

zaměstnanců lesního a vodního hospodářství.  
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Podle údajů z posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 má město 31.533 

ekonomicky aktivních obyvatel, což představuje 51,37% všech obyvatel. Toto číslo 

zahrnuje 28.184 zaměstnaných obyvatel, 919 pracujících důchodců a 589 žen na mateřské 

dovolené. Nezaměstnaných mělo město Opava v roce 2001 3.349 osob.  

 

V rozdělení podle odvětví je nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnáno 

tradičně v průmyslu (8.334), následováno školstvím, zdravotnictvím, veterinární a sociální 

činností (4.826 osob), obchodem a opravami motorových vozidel (3.419 osob), ve 

stavebnictví pracuje 2.598 osob, ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení 2.196 

osob. Doprava, pošty a telekomunikace poskytovaly práci 1.646 osobám a nejméně osob 

bylo zaměstnáno v zemědělství, lesnictví a rybolovu, a to 954.  

 

Podle údajů statistického úřadu za rok 2004 působí v Opavě celkem 13.294 

podnikatelských subjektů, z toho např. 100 akciových společností a 9.858 podnikatelů 

(fyzických osob). Z továren, jejichž historie sahá do 19. století, pokračují ve výrobě např. 

největší současný opavský průmyslový podnik Ostroj, vyrábějící důlní stroje, výztuže a 

zemědělskou techniku, Opavia-LU, tradiční výrobce oplatků a cukrovinek nebo podnik 

IVAX Pharmaceuticals, dlouholetý výrobce léčivých přípravků, léčivé kosmetiky a 

nápojových sirupů. 

 

V současné době patří k největším opavským firmám, jejichž tržby přesahují 100 

milionů korun, Model Obaly, a.s., Ostroj, a.s., Hagemann Motoren – opravářské služby, 

spol. s r.o., Pouba Reality s.r.o. nebo Seliko Opava a.s. Mimo samotné město se jedná o 

firmy: Balakom, a.s. a IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. (obě se sídlem Opava-Komárov), 

BRANO a.s. (se sídlem Branka u Opavy), LANEX a.s. (se sídlem Opava–Bolatice). Mezi 

největší zaměstnavatele ve městě se z hlediska počtu zaměstnanců – nad 500 osob – řadí 

společnosti Model Obaly (700 zaměstnanců) nebo Ostroj (845), mimo samotné město pak 

také Lanex (810 zaměstnanců), BRANO (1.100 zaměstnanců) a IVAX Pharmaceuticals 

(1.200 zaměstnanců). Na tomto místě považuji za důležité z hlediska zaměstnanosti zmínit, 

že organizací zaměstnávající největší počet zdravotně postižených osob v regionu je 

Charita Opava, které na lokální úrovni přísluší prvenství.  

 

Míra nezaměstnanosti v obci se dle statistik Úřadu práce Opava pohybuje nad 

desetiprocentní hranicí, a to od roku 2004. V rozmezí červenec 2004 – únor 2006 byla 
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nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v říjnu 2004 a měla hodnotu 10,03%, naopak 

nejvyšší hodnota, 11,89% byla naměřena v lednu 2006. 

 

Tab. 3 – Porovnání průměrné měsíční mzdy a nezaměstnanosti v ČR a v Opavě v letech 2000-2004 

Rok 
Průměrná 

měsíční mzda 
v ČR 

Průměrná 
měsíční mzda 

v Opavě 

Nezaměstnanost 
v ČR 

Nezaměstnanost 
v Opavě 

2000 13.491 Kč 11.274 Kč 8,8 % 10,7 % 

2001 14.793 Kč 12.413 Kč 8,9 % 11,3 % 

2002 15.707 Kč 13.235 Kč 9,8 % 11,7 % 

2003 16.970 Kč 14.357 Kč 10,3 % 12,1 % 

2004 18.582 Kč 15.515 Kč 9,5 % 11,3 % 

Pramen: Malinka: Míra nezaměstnanosti v závislosti na výši průměrné mzdy. Ss. 48-69. 

Poznámka: údaje v tabulce jsou uvedeny za celý okres Opava, míra nezaměstnanosti je platná k 31.12. 
daného roku, průměrná měsíční mzda je uvedena za celý rok. V roce 2004 došlo ke změně výpočtu míry 
nezaměstnanosti. 
 

 

Co se týče infrastruktury a služeb v obci, řadí se Opava k městům s vysoce 

rozvinutou technickou vybaveností i úrovní nabízených služeb. Obec je plynofikovaná, má 

veřejný vodovod, kanalizaci i skládku tuhých domovních odpadů. Ve městě sídlí hasičský 

záchranný sbor, včetně dobrovolných hasičů, státní i městská policie a 11 pošt. Do obce je 

zavedena železnice, v jejím katastru se nachází zastávky mnoha dálkových autobusových 

linek. Peněžních ústavů a jejich úřadoven má město 30, pojišťoven a jejich úřadoven 27. 

Ve městě má sídlo 82 subjektů státních organizací a 10 subjektů zařazených do kategorie 

„veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění“, včetně sídla finančního úřadu, úřadu 

práce, Oblastní správy sociálního zabezpečení, celního úřadu, okresního soudu a okresního 

státního zastupitelství, pozemkového úřadu, vojenských kasáren nebo věznice. 

 

Město může nabídnout vzdělání ve 26 mateřských a 18 základních školách, 6 

středních odborných učilištích, 2 gymnáziích, 10 středních odborných školách, 17 školách 

speciálních, 1 vyšší odborné a 1 škole vysoké. Jazyky je možné studovat na dvou 

speciálních jazykových školách a umělecké nadání rozvíjet na 2 základních uměleckých 

školách. Opava má rozvinutou nabídku zdravotnických zařízení a sociálních služeb: 

nemocnice, léčebna pro dlouhodobě nemocné, 32 ordinací praktických lékařů pro dospělé 

a 13 pro děti, 39 ordinací stomatologů, desítky ostatních specializovaných lékařských 
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ordinací, transfuzní stanice, 14 lékáren, jesle, dětský domov, 2 ústavy sociální péče pro 

mládež, 3 domovy s pečovatelskou službou, domov důchodců.  

 

Sportovní vyžití obyvatel města zajišťují 3 koupaliště a bazény, 27 hřišť, 17 

tělocvičen, 9 stadionů a 1 zimní stadion. Ostatních zařízení pro tělovýchovu je ve městě 

41. Kulturu reprezentuje 7 veřejných knihoven, 2 kina a divadla, 7 muzeí, 3 galerie, 23 

sakrálních staveb, 9 středisek pro volný čas dětí a mládeže a 14 ostatních kulturních 

zařízení. Na území města se nachází 1 smuteční síň a 8 hřbitovů. 

 

 

3.5.   Připomínky a zachování tradic, kulturní památky 

 

Lidové slavnosti se v Opavě pojily především se střeleckou společností (v 19. a 

počátkem 20. století se počet jejích členů pohyboval od 25 do 170). Slavnost zvaná Krále 

střílení trvala týden a její podstata spočívala ve volbě nejlepšího střelce, tzv. krále a jeho 

pobočníků. Soutěž se odehrávala na střelnici v parku jako součást velké lidové slavnosti, 

na níž nechyběly pouťové atrakce, tanec a soutěže. I přes skutečnost, že slavnost 

přitahovala velké množství lidí, skončila její tradice v roce 1938.  

 

Vrcholem taneční sezóny býval masopust10. Obdobně jako jeho začátek veřejnost 

sledovala závěr masopustu, který měl být pokud možno co nejokázalejší. Začátkem 60. let 

19. století získal oblibu tzv. Večer bláznů (Naarenabend). Jeho součástí byl maskovaný 

průvod ulicemi města, v jehož středu byl král bláznů, obklopený svoji gardou a 

doprovázený hudbou. První záznam o něm v opavské kronice pochází z roku 1864. Po 

zhruba 15 letech však začaly Večery bláznů upadat a mezi společenskými akcemi ztrácet 

na významu. 

 

Velkou oblibu si získaly také pochodňové průvody (Fackelzug), které se objevovaly 

ve večerních hodinách v ulicích dost často a pořádaly se k nejrůznějším příležitostem. Jako 

zdroj světla sloužily barevné lucerny nebo lampiony. V průběhu 19. století přibylo 

slavností spojených se spolky, ale současně došlo k jejich určitému zpolitizování. Jako 

příklad lze uvést tzv. Letní slavnosti (Sommerfest) ke konci století, které zprávy městské 

                                                           
10 V církevním kalendáři je to doba od Tří králů do popeleční středy. 
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rady označovaly jako „deutschvőlklich bedeutsame Feier“11. Češi naopak pořádaly 

slavnosti sv. Hedviky, patronky země Slezské.  

 

V roce 1958 se v Opavě poprvé konaly kulturní slavnosti, známé později pod 

názvem Bezručova Opava (jméno nesou po nejvýznamnějším opavském rodákovi 

Vladimíru Vaškovi, alias Petru Bezručovi, který se proslavil zejména poezií sociálního 

protestu ve Slezských písních). V roce 1967 byly oslavy 100. básníkova výročí zařazeny 

do světových kulturních výročí UNESCO. Doprovodným pořadem slavností se 

v posledních letech stal i nekonvenční mezinárodní divadelní festival Slezské cimbuří, 

probíhající od roku 1998 pro svou mimořádnou úspěšnost jako samostatná kulturní akce. 

 

Od roku 1978 je Opava místem každoroční celostátní soutěže mladých varhaníků, 

na podzim se v opavských chrámech pravidelně rozeznívá Festival duchovní hudby. Od 

roku 1986 se rok co rok v Opavě koná regionální přehlídka národopisných souborů a 

cimbálových muzik Opavského Slezska, nazvaná Chodníčky k domovu, na které se 

představují soubory z jiných regionů naší republiky a alespoň jeden zahraniční host. 

 

Turistický klub pořádá každoročně v měsíci dubnu tradiční Otevírání řeky, spojené 

se sjížděním řeky Moravice na lodích a následným opékáním buřtů. Vysokoškolští studenti 

iniciovali počátkem roku 1996 vznik Univerzitního klubu – Čajovny Bludný kámen, 

místa konání netradičních kulturních a společenských aktivit. Od roku 1997 pořádá 

Magistrát ve spolupráci se Slezskou univerzitou festival divadla, filmu a poezie s názvem 

Další břehy, který si vysloužil mezi opavskou mládeží značnou popularitu. 

 

Opava disponuje množstvím kulturních památek všech slohů. Zdaleka viditelnou 

dominantou města je nejvýznamnější gotická památka vybudovaná řádem německých 

rytířů, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, o níž existuje první zmínka z roku 

1216. Před polovinou 13. století je doložen gotický Kostel sv. Petra a Pavla v Opavě-

Jaktaři, přestavěný koncem 18. století, sloužící v současné době jako ústav sociální péče. 

Další významnou gotickou památkou je Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha, 

postavený před rokem 1289, v jehož kryptách jsou uloženy pozůstatky opavského knížete 

Mikuláše II.,  Václava I.,  jeho  ženy  Judity,  Přemka,  syna  Jiřího  z Poděbrad Viktorina a  

                                                           
11 Přibližný překlad: „Významná (důležitá) německá lidová (německo-národní) slavnost“. 
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mnoha slezských šlechticů. V klášteře byl postupně zřízen například vojenský špitál, 

zemský soud, školské úřady apod., počínaje 16. stoletím v něm zasedaly knížecí sněmy, 

stavovské soudy a ukládaly se zde zemské desky. Dnes slouží kulturním akcím města a 

Slezské univerzitě. 

 

Vévoda Mikuláš II. Opavský je považován za zakladatele Dominikánského kostela 

sv. Václava, k uctění Václavovy památky. Olomouckým biskupem byla trojlodní bazilika 

s nástěnnými malbami vysvěcena roku 1336. V josefínské době se z kostela stal vojenský 

sklad, dnes je využíván jako galerie, kulturní centrum, Dům umění i vinárna. V jeho 

budově sídlí výtvarný obor  Základní umělecké školy. Jako zádušní svatyně byla zřízena 

opavským knížetem Přemkem I. osmiboká stavba, Kaple sv. Kříže, jinak také Švédská 

kaple (neboť v průběhu třicetileté války sloužila Švédům k reformačním bohoslužbám a 

jako opěrný bod), poprvé zmíněná roku 1394. Za císaře Josefa II. sloužila jako skladiště i 

sýpka, později byla odkoupena Slezskou zemí a zrenovována. Přitom došlo k odkrytí 

fresek z 15. století. Dnes slouží jako hřbitovní kaple. 

 

Nejstarším obchodním centrem města bývala městská věž zvaná Hláska nebo také 

Hodinářská věž. Pod ní se nacházela řada obchodních komor, které sloužily k uskladnění 

prováženého zboží a jeho prodeji, první patro sloužilo soudu a městské radě. Hlásily se z ní 

požáry, zahajovaly trhy i slavnostní shromáždění. Původní dřevěná věž byla smetena 

vichřicí. Dnes je budova sídlem Magistrátu města Opavy. 

 

V letech 1431-1451 postavili johanité malý pozdně gotický Kostel sv. Jana Křtitele, 

který byl po velkém požáru barokně přestavěn. U kostela se dochovaly zbytky městských 

hradeb s kamenným gotickým portálem. Františkáni po příchodu do Opavy roku 1451 

založili na místě prvního kostela johanitů Františkánský kostel sv. Barbory a 

Františkánský klášter, který byl v době reformace rozpuštěn a budova se stala městskou 

nemocnicí. V závěru 18. století byl objekt využíván jako vojenské skladiště, později byl 

upraven na nemocnici, která existovala do roku 1805. 

 

Roku 1463 byl dokončen Kostel Nejsvětější Trojice (také „Parkový kostelík“), 

který byl téměř 500 let (1481-1945) podřízen farnosti německého řádu. V kostele je 

umístěn gotický obraz Nejsvětější Trojice z roku 1473 a barokní jesličky z 18. století. Na 

místě malého gotického kostela postavili jezuité v 2. polovině 17. století (1675-1679) 
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podle vzoru Il Gesu v Římě impozantní Kostel sv. Vojtěcha. Fasáda kostela s jezuitskými 

svatými byla namířena k otevřenému náměstí jako symbol znovuposílení přítomnosti 

katolické víry ve městě, před kostelem stojí mariánský sloup. Velká část fresek kostela 

byla v roce 1945 zničena.  

 

Příkladem měšťanského stavitelství konce 16. století je Dům u Bílého koníčka 

s klenutým mazhausem zdobeným štukovými žebry a zrcadly. Müller ův dům vybudovaný 

roku 1726 jako obydlí správce patřil původně do areálu dnes zaniklého Lichtenštejnského 

zámku, původně hradu opavských Přemyslovců. Barokní šlechtický Blücherův palác 

změnil několikrát majitele (Tvorkovští z Kravař, Jiří Rudolf Wipplar, hrabě Jan Larisch-

Mönnich), aby sňatkem přešel do držení Gebharda Blüchera, vnuka vítěze nad 

Napoleonem u Waterloo. Později byl upraven na nájemní dům, dnes slouží potřebám 

přírodovědného oddělení Slezského zemského muzea. Roku 1733 byl Karlem Josefem 

Rogojským z Rohožníku vybudován barokní palác, restaurovaný po požáru v polovině 18. 

století Maxmiliánem Jindřichem Sobkem z Kornic, jeho držitelem byl také hrabě 

Šternberk. V přízemí Sobkova paláce se dochovaly barokní klenby, byly zde úřadovny 

Slezského zemského archivu. Dnes je budova sídlem soukromé akciové společnosti. 

 

Základní kámen Slezského divadla byl položen na jaře roku 1804, činnost 

profesionální české scény byla zahájena v roce 1945. V divadle se provozuje činohra a 

opera. Podle projektu vídeňských architektů byla v letech 1893-1895 postavena 

novorenesanční budova Slezského zemského muzea. Samotné muzeum bylo založeno 

jako gymnaziální již v roce 1814 a je tak nejstarším muzeem na území České republiky. 

V závěru 2. světové války utrpělo značné ztráty, vyhořela hlavní budova, byly zničeny 

četné sbírkové předměty. Na základě usnesení vlády se roku 1955 stalo vědeckým 

pracovištěm. 

 

Ojedinělou ukázkou secesní architektury je soukromý dům nazývaný Soví hrádek, 

jehož hrázděné podkroví a hlavní vchod jsou zdobeny reliéfem sov. Podle projektu 

vídeňského architekta Bauera byla v letech 1908-1910 realizována stavba budovy 

Obchodní a živnostenské komory, jejímž ústředním prostorem je hala s monumentálním 

schodištěm, z níž jsou přístupné všechny přilehlé prostory. Vitráže sálu jsou provedeny 

v secesním duchu, 16 pískovcových plastik v průčelí budovy představuje alegorické 
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postavy řemesel. Pro firmu Breda-Weinstein byl v letech 1927-1928 vybudován obchodní 

dům Breda, který měl na svou dobu vysoce vyspělé technické vybavení. 

 

Památník Petra Bezruče byl vybudován v polovině 50. let na místě válkou 

zničeného rodného domu spisovatele. Dnes je pracovištěm Slezského zemského muzea. 

Vně starých městských zdí na starém hřbitovním místě byl v létě roku 1933 položen 

základní kámen Kostela sv. Hedviky, zřízený díky výzvě profesora reálky pátera Johanna 

Eichlera z roku 1894 na počest slezské zemské patronky. Z kubistické věže je možné 

prohlédnout si město. Kostel už nestihl být před rokem 1945 vysvěcen, po vstupu 

německých vojsk v roce 1938 se stal skladištěm. Slavnostně vysvěcen byl až roku 1993 a o 

sedm let později na něj byl vyzdvižen nový kříž, který byl za 2. světové války zničen. 

 

Jedinečnou technickou památkou z let 1937-1938 je Československé opevnění 

(okolí Opavy bylo v roce 1938 jedním z nejvíce opevněných míst u hranice ČSR 

s Německem). Dnes zde stojí 18 pevností a více než 140 pevnůstek, které sloužily za 

okupace Němcům k výcviku a v závěru 2. světové války se v nich bránili útočící Rudé 

armádě. 

 

 

3.6.   Spolkový život obce 

 

3.6.1. Do roku 1938 

 

Již roku 1452 je zmiňována knihovna („libraria“) při farním kostele Panny Marie. 

Vedle řadových a privátních biblioték existovaly dříve jakési knihovny prakticky při každé 

škole a faře. Z roku 1597 se dochovala nejstarší kniha přijatých členů spolku opavských 

měšťanských ostrostřelců. Členství v této nevojenské střelecké společnosti se stalo 

v průběhu 19. století vysoce prestižní záležitostí a v jejich řadách se objevovaly 

nejvýznamnější opavské osobnosti.  

 

„Na přelomu 18. a 19. století se odbývala značná část společenského života ve 

víceméně uzavřeném okruhu šlechtických a měšťanských salonů. V salonech se kromě 

jiného vedly učené debaty, pěstovala se hudba, umělecké vystoupení, ale také pořádaly 

plesy a jiné zábavy“ (Krejčiříková, s. 22). Zárodky opavské literární a později politické 
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veřejnosti se objevují se vznikem prvních kaváren, jejichž návštěva byla muži po celou 

dobu 19. století všeobecně oblíbená, protože k jejich samozřejmé výbavě patřily i noviny. 

V roce 1846 bylo zřízeno čtenářské Kasino; jednalo se v podstatě o spolek se svými 

stanovami, kde se scházela k využití volného času široká společnost šlechticů, úředníků, 

vojenských osob, inteligence, aj. Četly se zde noviny, které do něj v hojném počtu 

docházely (v roce 1848 měl spolek k dispozici 55 německých, 1 vlašský a 2 francouzské 

listy), debatovalo se o politice, hrály  se karty a kulečník. 

 

Čilý spolkový život rozvíjející se od první poloviny 19. století mimo jiné přinášel 

větší možnosti kontaktu širokých vrstev obyvatelstva s tištěným slovem. Téměř s každým 

nově vzniklým spolkem byla ustavena malá spolková knihovna, protože lidé rádi četli, ale 

neměli zájem si knihy sami kupovat. Ve větším počtu se do Opavy začaly české knihy 

dostávat po roce 1835, kdy bylo v Praze založeno Dědictví svatojanské, roku 1851 pak 

v Brně Dědictví sv. Cyrila a Metoděje a roku 1856 v Hradci Králové Dědictví maličkých. 

Tyto spolky si kladly za cíl na základě katolické víry zvelebovat a vzdělávat český lid, 

přičemž hlavním prostředkem k tomu jim bylo vydávání levných knih, a to nejen 

s náboženskou tematikou, ale i zábavných a všeobecně vzdělávacích. 

 

Německé veřejné knihovnictví,  které bylo na nesrovnatelně vyšší úrovni než české 

aktivity, reprezentovala v první řadě knihovna gymnazijního muzea. Již roku 1814 bylo 

v Opavě založeno muzeum a při něm vědecká knihovna, která se stala nejstarší veřejnou 

institucí tohoto typu v bývalém rakouském Slezsku. Díky knižním darům od zámožných 

měšťanů a šlechty knihovna velice rychle rostla, od roku 1859 i díky právu povinného 

tisku z oblasti rakouského Slezska. I když ji širší veřejnost po celou dobu existence příliš 

neznala a nemohla ji plně využívat, byla neobyčejně bohatou vědeckou institucí. Takže 

když v poslední etapě bojů o město v dubnu 1945 zcela vyhořela a více než 100.000 

svazků knih bylo zničeno, znamenalo to pro Opavu jednu z nejtěžších kulturních ztrát. 

 

Roku 1844 nastoupil na místo kostelníka u sester německého řádu švec Jan Ryba, 

v jehož světnici byla česká čítárna, půjčovna knih, české knihkupectví a podporovací 

studentský spolek. Před rokem 1848 existoval v Opavě spolek Česká beseda 

(přejmenovaný později na Čtenářský spolek), jehož prvním předsedou byl Jan Baptista 

Žiwsa. V jeho bytě se pravidelně předčítalo z českých novin a časopisů. 

 



 52

V ovzduší národnostní nesnášenlivosti, kdy opavský knihkupec nesměl vystavit ve 

výloze české knihy, nechtěl-li se vystavit bojkotu ze strany německých zákazníků, bylo 

jakousi raritou založení Katolického čtenářského spolku (1862), jehož přední snahou 

bylo založení německo–české knihovny (!). Od počátku se knihovně dostalo všemožné 

podpory, když k prvním 600 německým a 70 českým knihám v krátké době přibylo dalších 

280 darovaných českých děl. Knihovna však neměla dlouhého trvání a české knihy se 

poděly neznámo kam. 

 

V roce 1864 byl v Kateřinkách založen při faře Spolek čtenářův a zpěvákův, 

změněný po příchodu nového faráře Antonína Grudy v roce 1870 na Katolicko-politickou 

besedu, která založila knihovnu, jejíž základ tvořily knihy spolku a soukromá knihovna 

sedláka Jana Filípka.  

 

Nejpozději od roku 1900 existovala v Opavě německá lidová knihovna (Troppauer 

Volksbibliothek), která získala 15.1.1921 statut městské knihovny (Gemeindebücherei, 

resp. Deutsche Stadtbücherei). Roku 1930 čítala 35.000 svazků a čtenáři zde měli 

k dispozici čtenářský a přednáškový sál pro 200 osob s příruční knihovnou a 100 časopisy. 

Od roku 1925 byl vedoucím knihovny JUDr. Emil Schembera, který se po válce stal 

předním mluvčím osob vysídlených z ČSR do Rakouska a od roku 1971 prvním 

spolkovým předsedou rakouského landsmanšaftu. 

 

Kromě výše zmíněných knihoven byla opavským čtenářům k dispozici knihovna a 

čítárna Muzea pro umění a průmysl (Slezského zemského muzea), Obchodní a 

živnostenské komory nebo neveřejná, ale významná Knihovna židovské obce náboženské 

(Bibliothek der israelitischen Kultusgemeinde). V roce 1938 byly její knihy zabaveny a 

z větší části zničeny. V období První republiky mohli čtenáři využívat i koncesované 

půjčovny knih, z nichž nejznámější byly půjčovny knihkupce Otto Gollmanna nebo Julie 

Tiefenbachové. 

 

Hospodářský, politický a kulturní význam Opavy ovlivňovalo zakládání velkého 

množství spolků, ve kterých se odrážely i národnostní poměry města. Jak uvádí Müller, za 

Rakouska byl „spolkový život …v českých zemích dělen striktně podle etnického hlediska“ 

(Müller, s. 186). Mezi nejstarší spolky patřily ty německé, např. Moravsko-slezská 

společnost pro povznesení orby, přírodovědy a zeměvědy, spolek čtenářský, mužský 
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pěvecký, podpůrný úřednický a střelecký (1848), hasičský (1861), zemědělský a lesnický 

(1862), bruslařský (1868), Nordmark (1894) a další. 

 

Již v roce 1805 získala Opava stálou budovu městského divadla, kolem kterého se od 

počátku koncentrovalo veřejné společenské dění. Divadlo výrazně přispívalo k povznesení 

prestiže města a dlouhou dobu patřilo k jednomu z mála společensky možnému využití 

volného času. Vedení divadla si uvědomovalo existenci českého obyvatelstva a proto 

podniklo před polovinou století několik pokusů o hru v češtině, které ale vzhledem ke 

společenskému rozvrstvení publika nemohly uspět. Jejich motivací bylo kromě rozvíjení 

kultury také povzbuzení českého národního života. Ochotníci však neměli lehkou situaci, 

neboť kromě překonávání překážek činěných německými úřady se potýkali s mnohými 

dalšími problémy jako nedostatkem herců, prostoru, aj.  

 

Divadelní činnosti se věnoval také Spolek čtenářův a zpěvákův, nicméně příhodné 

podmínky pro vznik podobných spolků se v samotné Opavě vytvořily až v 80. letech. 

Tehdy začala působit Opavská Beseda (1879), o rok později byla založena Dělnická 

jednota (1880), která zaměřila svou pozornost i k divadlu. Rovněž tyto spolky se potýkaly 

s problémy vyplývajícími z jejich národnostního charakteru. České snahy o podchycení 

divadelního života v Opavě se završily 28.9.1887 ustavením Divadelní a ochotnické 

jednoty (měla 30 členů, z toho 7 žen, předsedou byl velkoobchodník Josef Fromm).  

 

Od počátku 19. století vládl v Opavě také čilý hudební ruch:  do Opavy zavítali F. 

Liszt (1846), koncertoval zde vídeňský orchestr J. Strausse (1846), roku 1811 

v minoritském kostele Sv. Ducha dirigoval svou symfonii sám Beethoven. K vítaným 

hudebním scénám patřily chrámové kůry, které svou pozici ztrácely postupně s rozvojem 

hudební kultury a přibýváním zájmových spolků. V roce 1863 vznikla městská kapela, 

která spolu s kapelou vojenskou tvořila dvě základní opavská hudební tělesa. 

 

Se vznikem spolků se také výrazně rozšířily a poněkud proměnily kulturní možnosti 

obyvatel. Některé z nich měly kulturní činnost přímo zahrnutou v náplni práce, např. 

spolek Schlaraffia (1886) nebo spolek Frohsinn, který vznikl za účelem pravidelného, 

přibližně měsíčního pořádání zábavných večerů s tancem a uměleckým přednesem a jehož 

činnost byla také těsně provázána s tělovýchovným a sportovním vyžitím. Ale i spolky, 

které se sdružovaly za jiným účelem, pořádaly pro své členy zábavné programy, plesy, 
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maškarní bály, věnečky či večírky, neboli soiréé. Výtěžky z nich bylo zvykem věnovat na 

dobročinné účely. Kromě zábavy představovaly plesy důležité místo pro společenský styk, 

zvláště pro ženy znamenal jednu z mála možností účastnit se všeobecného dění. 

V souvislosti s významem spolků a podporou jejich myšlenek se navštěvovaly akce 

Turnvereinu  nebo Shulvereinu. Jak byly navštěvované a jakou měly prestiž částečně 

předurčovalo postavení spolku v rámci městského společenství a zastávání určitých zájmů.  

 

Svůj společenský účel plnily i spolky hudební. V roce 1846 vznikl mužský pěvecký 

sbor Männergesangverein, podle kterého se ustavovaly i ostatní spolky v rakouském 

Slezsku a jehož členstvo tvořili převážně úředníci a učitelé. Ve druhé třetině století 

vznikaly další hudební spolky, podílející se na společenském životě. Z německých např. 

Musikverein (1854) nebo stálý smíšený pěvecký spolek Singakademie (1874),  z českých 

spolků lze jmenovat pěvecký spolek Křížkovský (1887) nebo pěvecko–divadelní spolek 

Vlastimil  (1896).  

 

Ve městě s převážnou většinou německého obyvatelstva vycházelo od druhé 

poloviny 19. století několik německých listů a působilo množství německých spolků a 

korporací, které byly hlavním organizačním činitelem společnosti, potažmo zábavy. 

Z německých spolků vynikaly především spolky tělovýchovné, kulturně-osvětové, 

vzdělávací a umělecké. V roce 1857 se konstituovala soukromá společnost s názvem 

Troppauer Turnkränzchen, která se po vzoru Vídně přeměnila v opavský Turnverein . 

Příslušné stanovy úřady schválily 8.9.1861: účast ve spolku byla omezena na bezúhonné 

muže starší 20 let. Při ustavující schůzi 26.9. měl spolek 29 členů a k 13.10. jich přibylo 

ještě 19. Vlastní dívčí a ženské družstvo Turnvereinu bylo ustanoveno až v roce 1891. 

Spolek organizoval cvičení, vytvářel první družstva, v roce 1869 otevřel spolkovou 

tělocvičnu.   

 

Češi se do aktivního sportovního života zapojili až v 80. letech. K největším 

tělovýchovným a sportovním spolkům a současně průkopníkům českého sportu v Opavě 

patřila Československá obec sokolská, založená 17.5.1884 zásluhou Jana Zacpala a lékaře 

Jana Kolofíka, jejíž konečným cílem bylo „t ělesné i mravní povznesení národa na takovou 

úroveň, aby nabyl znovu svobody“ (Burdíková, s. 64). Sokol pořádal výlety, veřejná 

cvičení, přednášky z českých dějin, o společenském chování, svépomoci, národnosti a 

vlastenectví, mravní obrodě, zábavy, plesy, apod., jejichž výtěžek byl často používán ve 
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prospěch jiných českých spolků. V roce 1907 vznikl v Opavě ženský odbor Sokola. Po 

přerušení činnosti během 1. světové války získala opavská sokolská jednota opuštěnou 

pískovnu pod Kylešovským kopcem a v roce 1926 zde dobudovala první sportovní stadion 

ve městě. Činnost opavského Sokola byla přerušena až do roku 1945, poté svou práci 

obnovila, ale došlo již jen ke sjednocení tělovýchovy, přičemž největšími tělovýchovnými 

jednotami se staly TJ Slezan a TJ Ostroj Opava.  

 

V Opavě tak vedle sebe existovaly dva sportovní spolky stejného zaměření, mezi 

nimiž panovala rivalita, plynoucí z nacionálního charakteru obou spolků. Obě sdružení se 

významně podílela na kulturním životě města, což platí zejména pro německý Turnverein. 

Organizoval nebo spolupracoval s jinými německými spolky na přípravě lidových 

slavností, jako jsou Letní slavnosti (Sommerfest), Večer bláznů (Naarenabend) aj., opavská 

tělocvičná jednota Sokol měla význam víceméně jen pro českou část. Oba pořádaly výlety 

spojené s veřejným cvičením, které měly mimo jiné propagační účel, večírky, zábavy, 

slavnosti, atd.12 Již v počátcích své činnosti se Turnverein účastnil na hromadných 

cvičeních spolků v Lipsku (1863), Drážďanech (1885), Mnichově (1889), Hamburgu 

(1898) aj., Sokol se poprvé zúčastnil všesokolského sletu v Praze v roce 1891. 

 

Sokolu konkuroval další sportovní spolek, Jednota Orla československého 

v Opavě-Kateřinkách (pobočka Československého Orla), založená roku 1923. Kromě 

cvičení pořádal Orel přednášky (o škodlivosti alkoholu a nikotinu), přírodovědné 

vycházky, veřejná cvičení, lidové slavnosti, plesy, poutě. Jeho činnost byla za okupace 

zastavena, aby se roku 1946 opět obnovila.  

 

V roce 1858 bylo v Opavě vybudováno otevřené kluziště, po Vídni a Budapešti 

největší v Evropě. Deset let nato (1868) byl založen bruslařský spolek, který kromě 

údržby kluziště organizoval společenské akce a staral se o zázemí, když zde roku 1885 

nechal postavit spolkový dům. Proslulost Opavy jako metropole krasobruslení byla 

důvodem uspořádání mistrovství světa v roce 1908, kterého se účastnili členové spolku, a 

dále evropských šampionátů v letech 1928 a 1938. V roce 1908 byl v Opavě ustaven první 

                                                           
12 I přes usilovnou práci spolků bylo cvičení omezeno na malý okruh osob většinou středních vrstev. Cvičení 
se věnovalo pouze 2–3% Opavanů a částečně se rozšířilo až po zavedení cvičení do škol, kterému napomohl 
školský zákon z roku 1868 a které se oba spolky snažily podporovat. Cvičení a idea cvičení se postupně stalo 
důležitou náplní volného času a počet příznivců pomalu rostl. 
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hokejový klub, ale do mezinárodní třídy postoupilo hokejové mužstvo opavského 

bruslařského spolku - Troppauer Eislaufverein teprve po roce 1928.  

 

Na začátku 70. let se v Opavě vytvořil veslařský spolek, ke konci století si začalo 

tvořit vlastní spolky se sportovním zaměřením i dělnictvo např. Mährisch-schlesischer 

Arbeiterradfahrer Bund . V roce 1910 zanikl a navázal na něj Ortsgruppe des 

Verbandes der Arbeiten Radfahrervereines Oesterreichs–Troppau.  

 

Konec 19. století patřil cyklistice, která si našla své obdivovatele také v Opavě, když 

se zde roku 1884 ustavil německý spolek I. schlesische Bycikle Club.13 I Češi vytvořili 

svůj cyklistický klub (1897) – Klub českých velocipedistů Opava, který patřil k prvnímu 

českému cyklistickému spolku v tehdejším rakouském Slezsku. Roku 1899 jeho členové 

přistoupili k Československé obci sokolské. Hlavními aktivitami cyklistických spolků bylo 

pořádání výletů a rozvíjení kontaktů se spolky v okolí.  V roce 1900 měl např. opavský 

český cyklistický spolek 34 členů, z toho 6 dam. 

 

S rokem 1907 jsou spojeny začátky organizovaného fotbalu v Opavě vznikem 

opavského fotbalového spolku, Troppauer Fussballverein, který dosáhl vysoké prestiže a 

společenské úrovně a přispěl k nebývalé popularitě nového sportu ve městě. 

 

Nelze ale opomenout české spolky. V polovině 19. století sice sporadicky vznikají 

první české spolky a kroužky jako Česká beseda (1845), avšak k zásadní změně dochází 

až v 60. letech 19. století. Probuzení české menšiny a přihlášení se k politickému životu je 

spojeno se vznikem obrozeneckého slezského novinářství, potažmo s prvním českým 

časopisem Opavským besedníkem založeným a redigovaným v letech 1861–1865 

Antonínem Vaškem. Na něj navázal v roce 1870 Opavský týdeník novináře a redaktora 

Jana Zacpala, organizátora českého spolkového života a jednoho ze zakladatelů Matice 

opavské. Zacpal se podílel i na vzniku dalších českých spolků: Besedy opavské (1879), 

Divadelní ochotnické jednoty (1887), Katolické politické jednoty v Kateřinkách a 

Hospodářsko-politické jednoty opavské (1883), pěveckého spolku Křížkovský (1887) nebo 

opavského Sokola (1884). Kolem jeho časopisu se vytvořil okruh spolupracovníků, kteří 

                                                           
13 Na kolo nemohl sednout každý, ale dle vyhlášky musel nejméně 18ti letý žadatel doložit osvědčení vydané 
spolkem o zvládnutí jízdy, teprve poté mu byl vystaven průkaz s jeho jménem a fotografií. 
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nejen pokračovali v novinářské činnosti, ale rozvíjeli vědecký, kulturní a vzdělávací život 

v Opavě. 

 

Vedle časopisů a knih měly nezanedbatelný podíl na obrození českého lidu zpěv a 

hudba a právě pěvecké, hudební a divadelní spolky patřily mezi nejstarší. 9.10.1887 

vzniká významný český pěvecko-hudební spolek Křížkovský,  který se roku 1952 začlenil 

do Závodního klubu národního podniku Ostroj. V roce 1896 začíná v Kateřinkách svou 

existenci Pěvecko-divadelní spolek Vlastimil. Sdružení učitelů pěvců ve Slezsku bylo 

založeno v roce 1906 a jeho iniciátorem a prvním předsedou byl Rudolf Gudrich, známý 

průkopník a zakladatel českého hasičstva ve Slezsku, v letech 1901–1912 vydavatel 

Slezského věstníku. V roce 1925 bylo Sdružení pěvců obnoveno pod názvem Pěvecké 

sdružení slezských učitelů a k jeho hlavním úkolům patřilo povznášet národní 

uvědomění. Po roce 1938 byl vymazán ze spolkového katastru. Po válce se činnost spolku 

sice obnovila, nicméně roku 1951 se stal součástí Okresního výboru Svazu zaměstnanců 

školství a vědy v Opavě. Nadále působí v roce 1958 založené Pěvecké sdružení slezských 

učitelek. 

 

Bohužel i do oblasti zábavy proniká nacionalismus. Typickým příkladem je divadlo a 

hudba: zatímco česká kultura se realizovala v podobě Besed a později ochotnických 

divadelních představení a spolků, německé produkce zůstávaly na půdě stálého městského 

divadla. Ochotnické spolky v Opavě reprezentovala Divadelní jednota, založená 

9.10.1887, která jako jediný opavský spolek fungovala nepřetržitě až do svého zániku 

v roce 1951. Spolek vydával divadelní časopis „Opavské meziaktí“, pořádal představení 

klasických českých děl pro německé studenty a německých her pro školy české, zasloužil 

se o postavení pomníku Bedřichu Smetanovi. Význam spolku byl podtržen udělením 

povolení k užívání městského znaku. Po válce se existenci spolku nepodařilo v původním 

rozsahu obnovit a spolek zaniká roku 1951.  

 

Mezi kulturní, osvětové a zábavné spolky patří roku 1893 založený akademický 

spolek Opava, jehož členem se mohl stát každý vysokoškolsky vzdělaný člověk nebo 

abiturient, který zaplatil poplatek a byl přijat výborem spolku. Spolek přispíval ke zvýšení 

úrovně českého kulturního a společenského života v Opavě, především osvětovými 

přednáškami, věnovanými politice a ekonomice, pořádal taneční hodiny, zábavy, 

reprezentační plesy, spoluuspořádal koncert Českého kvarteta, uskutečnil večer mladé 



 58

české a ruské poezie. Významným počinem bylo otevření veřejně přístupné vědecké 

čítárny v Matičním domě a zřízení informační služby pro maturanty o studiu na vysokých 

školách. Svou činnost spolek obnovil roku 1947, ale záhy začala jeho činnost stagnovat, až 

byla roku 1951 ukončena zcela. 

 

Do vzniku samostatné ČSR se v Opavě konstituovaly další české spolky. Například v 

roce 1901 jich bylo 18, roku 1905 – 20 a v roce 1911 již 31 českých spolků. Pro srovnání – 

německých spolků bylo v Opavě několikanásobně více, např. roku 1901 – 140.  

 

Nově vzniklá Československá republika zdědila „společnost s velmi bohatým 

spolkovým životem, který se dále čile rozvíjel. Spolkový aktivismus …se však původně 

neformoval – především v české společnosti – jako přirozený obsah občanské společnosti 

v protiváze vůči státu, ale spíše jako náhrada státu“ (Müller, s. 186). „…během krátkého 

období existence První republiky dochází k jistému posunu a jiné zájmové struktury 

začínají pracovat ‚přirozeněji‘ podle zájmového hlediska a nikoli výlučně na etnickém 

základě. Česká politická elita se nyní ujímá klíčových pozic ve státní správě a prosazování 

zájmů se nyní odvíjí od politické roviny. V Předlitavsku představoval spolkový život pro 

českou společnost jakousi náhradu za ,přirozenější‘ aktivitu v rámci národního státu, 

spolky zde žily svým vlastním životem a o centrální vládu se příliš nestaraly. Za První 

republiky jsou naopak téměř všechny sdružení…navázána na nějakou politickou stranu, 

jejímž prostřednictvím uplatňují svůj vliv a zájem v Praze. Rozvětvené sítě konzumních a 

jiných družstev (Včela, Bratrství, Jednota aj.) se rozčlenily podle politické orientace a 

volně navazovaly na činnost politických stran. Také odborové hnutí se po vzniku 

Československa rozdělilo podle politické profilace, stejně tak jako…tělovýchovné 

organizace“ (Müller, s. 188). 

 

Věra Burdíková ve své práci uvádí, že v Opavě v období První republiky „existovaly 

tyto typy českých spolků: politické, dobročinné a humanitární, vzájemně podpůrné, spolky 

na podporu průmyslu, zemědělství, živností a obchodu (osvětově zaměřené), vědecké, 

umělecké, vzdělávací, čtenářské, hudební, pěvecké, ochotnické, zábavné, tělovýchovné a 

sportovní, hasičské, profesní (stavovské), náboženské a spolky pro výstavbu. Jsou to tedy 

téměř všechny druhy (co se týče cíle činnosti) tehdy fungujících spolků. Chybí zde např. 

spolky ochranné nacionální (na Opavsku tehdy typické pro německou národnost) nebo 

okrašlovací (na našem území působící spíš v 19. století)“ (Burdíková, s. 87). 
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K velkému rozmachu českého spolkového života dochází v prvních letech 

Československé republiky, kdy se ve velkém konstituují spolky vzájemně podpůrné 

(např. spolky úřednické, Místní skupina Svazu trafikantů a skladníků tabáku, válečných 

poškozenců či Průmyslový svaz lučebního, sklářského a keramického dělnictva v ČSR), 

hospodářské (např. Spolek pro chov koně rázu chladnokrevného na Opavsku nebo 

Úsporný a podporující spolek Včelka) a později i dobročinné (např. sirotčí spolky), které 

tvořily přibližně polovinu všech českých opavských spolků za První republiky a které měly 

zpočátku většinou osvětový charakter. Spolky politické většinou brzy zanikly (např. 

Politický klub „Havlíček“ rozpuštěný r. 1923, Klub mladé generace národně sociální pro 

Opavu a okolí rozpuštěný r. 1920). Náboženské spolky byly především charitativního rázu 

(např. Okresní sdružení katolické omladiny československé, Jednota mládeže církve 

československé, Divadelní odbor Mariánské družiny mužů a jinochů v Opavě). Existovalo 

i několik spolků židovských (např. odbočka Svazu židovských řemeslníků v ČSR, 

skautský spolek „Techeleth Lawan“, sionistický spolek „Ješurum“ nebo židovská ženská 

organizace). V mnoha obcích patřily k nejvýznamnějším spolky hasičské, v Opavě však 

protipožární ochranu zajišťoval spolek německý, Sbor dobrovolných hasičů s českým 

velením se zde ustavil až v roce 1936. 

 

Koncem 19. století bylo národnostní povědomí ve Slezsku ve srovnání s Čechami a 

Moravou zpožděno nejméně o 25 let (jak ostatně dokládá i Bezručova báseň v úvodu této 

práce). V Opavě neexistovala organizace, umožňující rozvoj osvěty a vzdělání mezi 

českými obyvateli Slezska, 260 tisícům slezských Slovanů se nedostávalo jediné střední 

školy. Kromě několika českých čtenářských, tělovýchovných a hasičských spolků 

reprezentoval české zájmy a požadavky pouze Opavský týdeník redaktora Jana Zacpala, 

který se proto spolu se středoškolským profesorem filologie Vincencem Praskem v roce 

1875 rozhodl založit Matici opavskou, jejímž původním záměrem mělo být jednak právo 

založit střední školu a jednak vykonávat kulturní nebo literární činnost po vzoru Matice 

české a Matice moravské.  

 

Vznik spolku nebyl zemskou vládou v Opavě povolen s odůvodněním, že by jeho 

vznik ve městě s převahou německého obyvatelstva vyvolával nepokoje mezi obyvateli a 

rušil veřejný pořádek. Po odvolání k ministerstvu vnitra ve Vídni byl spolek roku 1877 

povolen. Jeho členové a příznivci se rekrutovali převážně z řad inteligence spjaté 

s lidovými vrstvami (kněží, učitelé). Střední vrstvy (řemeslníci, živnostníci, sedláci) tvořily 
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malé procento členstva a v nejvyšších kruzích slezské společnosti (podnikatelé, 

aristokracie) si Matice přízeň nezískala vůbec. 

 

Po stabilizaci původně značně nejisté finanční situace nabyla Matice do roku 1938 

nákupem nebo stavbou ve 28 obcích Opavska 30 objektů v celkové hodnotě přibližně 12 

miliónů korun. Mezi objekty kromě Matičního domu figurovala např. školní budova, les, 

louka, pozemky, včetně stavebních, pískovna, selský statek nebo hřiště. 

 

Podle stanov z roku 1912 měl spolek spolupracovat při zřizování menšinových 

státních škol, pořádání lidovýchovných kursů, šíření znalosti státních řečí, zakládání a 

podporování čítáren i lidovýchovných podniků /kin apod./, pořádání zájezdů a exkursí, 

zakládání muzejních sbírek, spolupracovat s humánními institucemi při péči o sirotky a 

mládež, při pozemkové reformě, při zakládání a podporování spolků, družstev, 

společenstev a společností hospodářských a svépomocných a jiných obchodních asociací. 

 

Za dobu svého působení podnikla Matice celou řadu různých národně-politických 

akcí ve formě memorand, protestů, žádostí, upozornění či intervencí: např. proti zřizování 

německých škol na Hlučínsku, v otázce obsazení funkce prezidenta zemského soudu, 

sloučení Slezska s Moravou, názvu nových ulic nebo promítání protistátních a 

protičeských filmů. Roku 1883, po několika zamítnutích ministerstva a následném 

odvolání k říšskému soudu, povolilo ministerstvo Matici opavské otevření nižšího 

gymnázia v Opavě. Kromě toho působila Matice při zřizování obecných škol i školek, a to 

i mimo Opavu, vyvíjela činnost humánní a sociální.  

 

Matice při spolku vytvořila muzeum, jehož sbírky byly silně poničeny při poškození 

Zemského muzea v Opavě za 2. světové války. Roku 1878 otevřela knihovnu, a to jak pro 

veřejnost, tak pro vědecké bádání, roku 1907 jí byla udělena koncese k provozování 

knihtiskárny. Nejširší veřejnost ovšem nejvíce oslovovala osvěta, prováděná formou 

přednášek, besed, národopisných výstav, zábav i veselic.  

 

Matice opavská se stala životaschopným, úspěšně se rozvíjejícím spolkem, který šířil 

osvětu a vzdělání mezi českým obyvatelstvem Slezska. V počátečním období se soustředil 

na získávání členů a nalezení vlastních prostor, zakládání českého školství, muzea, archivu 

a knihovny. Matiční dům, který spolek zakoupil v roce 1880 na Rybím trhu se stal sídlem 
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desítek českých spolků a centrem českého kulturního život v Opavě i okolí. Matice se 

zásadním způsobem zasloužila o udržení a rozvoj českého školství a kultury, o zachování a 

uvědomění českého obyvatelstva na Opavsku, a to přes četné finanční těžkosti a politické 

problémy ze strany protičesky smýšlejících veřejných činitelů ve Slezsku.  

 

1. světovou válkou spolkový život v Opavě silně trpěl. Nejdříve se odmlčela 

Divadelní a ochotnická jednota, pěvecko-hudební spolek Křížkovský zanechal 

koncertování, Čtenářský spolek nepořádal hudební a recitační večery. Matice se snažila 

práci těchto spolků suplovat, aby „udržela ohníček kulturního života, než přijdou lepší 

časy“. Za okupace byla jako ostatní české spolky rozpuštěna a její majetek byl 

zkonfiskován. V roce 1945 svou činnost obnovila, krátce po únorových událostech v roce 

1948 ji však musela ukončit, když byl v dubnu 1948 odhlasován přechod spolku ve 

Slezský studijní ústav. Nová éra matiční činnosti započala až v roce 1968: zájem o členství 

byl značný, což souviselo s tehdy probuzenou obecnou aktivitou občanů státu a zájmem o 

veřejné dění.  

 

Nepolitický spolek se obnovil pod názvem Matice slezská, působícím na celém 

historickém území československého Slezska. V porovnání s původní náplní činnosti chybí 

dříve zastoupená oblast školství, knihovnictví a muzejnictví, které nově náležely do oblastí 

řízených státem a podnikatelsko-hospodářská činnost, tehdy nepřípustná. Naopak přibyly 

úkoly nové, zejména vzájemné sbližování původního i nového obyvatelstva, spolupráce 

s krajanskými organizacemi, slezskými rodáky, s jinými maticemi a podobnými 

slovanskými organizacemi. Přestože se Matice v této době neorientovala na oblast školství, 

obrátila se v roce 1969 na ministra školství s požadavkem na potřebnost vysoké školy 

v Opavě, která byla v tomto směru v minulosti značně diskriminována. Protože následná 

jednání směřovala ke zřízení ekonomické fakulty na VŠB v Ostravě, vrátila se Matice 

slezská k této problematice až po svém obnovení v roce 1989.  

 

Nástupem normalizace veřejného života, jejímž cílem bylo potlačit probuzenou 

iniciativu národa, se činnost Matice slezské stává pro státní a politické vedení nepříjemnou 

a stále více prosazují zastavení její činnosti. Jako důvod byla uváděna skutečnost, že se 

jedná o organizaci přežitou, která zbytečně dubluje činnost státních zařízení. Záměru bylo 

dosaženo, když schůze oblastního výboru v roce 1972 „dobrovolně“ ukončila činnost 

Matice slezské na příštích 18 let. Ovšem ihned v roce 1989 bylo iniciováno zahájení její 
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činnosti, v roce 1990 byl ustaven oblastní výbor a v havarijním stavu převzat Matiční dům, 

jenž byl znovuotevřen po generální opravě v září 1995. K činnosti Matice slezské dnes 

patří vydávání regionální literatury a periodik, pořádání vlastivědných zájezdů, přednášek a 

konferencí, péče o památku významných osobností Slezska, ale také podpora kulturních, 

zejména hudebních akcí. Od roku 1998 působí při Matici slezské jazzový klub, který si 

pořádáním jazzových večerů získal svůj stálý okruh posluchačů. V roce 120. výročí své 

existence byla Matici udělena Magistrátem města Opavy cena Petra Bezruče.  

 

Mezi významné dobročinné a humanitární české spolky patřila v období První 

republiky Okresní péče o mládež, která vznikla 19.6.1914 pod názvem „Sirotčí spolek pro 

soudní okres opavský“ a stala se součástí svazu sirotčích spolků, který se nazýval „Česká 

zemská ústředna pro péči o mládež slezskou“. Hlavním účelem spolku byla soustavná péče 

o slezskou mládež, zahrnovala ochranu chudých a opuštěných dětí (např. koncem roku 

1919 bylo v péči spolku přes 400 sirotků a polosirotků), pomoc rodinám, které nebyly 

schopny uživit a vychovat své děti, pomoc při snižování úmrtnosti prostřednictvím poraden 

pro matky a děti, zajišťování prázdninových pobytů dětí v ozdravovnách, účast na 

skautských letních táborech. Peníze na svou činnost získával spolek pořádáním sbírek, 

vojenských koncertů nebo květinových dnů. Spolek sehrál důležitou úlohu po druhé 

světové válce, kdy byly s jeho pomocí rozdělovány příděly UNRRA14. K výmazu spolku 

došlo 8.1.1948. 

 

Další významný dobročinný spolek, Masarykova liga proti tuberkulóze (jejíž 

odbor byl v Opavě založen 11.4.1920), suplovala v oblasti prevence této nemoci úlohu 

státního aparátu. Liga pořádala přednášky, filmová představení, programové večírky, 

rozdávala letáky, vydávala publikace a měsíčník „Věstník“, zakládala rodinné dětské osady  

a dětské ozdravovny nebo podporovala zřizování léčebných ústavů. Finanční prostředky 

získávala prostřednictvím květinových koncertů vojenské hudby 15. pěšího pluku, 

promenádními koncerty nebo dětskými květinovými korzy, pouličními sbírkami včetně 

sbírky „Dobrovolný zdravotní dar“. K 31.12.1937 měla opavská odbočka ligy 612 členů,  

                                                           
14 UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation Association (Sdružení spojených národů pro pomoc a 
obnovu). Založeno spojenci včetně SSSR 9.11.1943 ve Washingtonu, existovalo až do roku 1947 s cílem 
zmírnit následky 2. světové války, poskytnout pomoc uprchlíkům a pomoci státům poškozeným ve válce 
formou dodávek potravin, léčiv, oděvů, spotřebního zboží, strojů a dopravních prostředků. UNRRA dodala 
zničené Evropě 25 miliónů tun zboží. Nástupnickou organizací se v rámci hospodářské pomoci stal 
Marshallův plán. 
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z toho 310 mužů, 263 žen, 18 obecních úřadů a 21 ústavů, spolků a korporací. Činnost 

Liga ukončila v roce 1951, kdy se na likvidační schůzi její členové rozhodli o začlenění 

Ligy do Československého červeného kříže. 

 

Přestože založení Československého Červeného kříže bylo potvrzeno dekretem 

prezidenta republiky až roku 1919, odbočka Zemského pomocného spolku Červeného 

kříže  pro  vévodství  Slezské existovala v Opavě již od roku 1914. Činnost odbočky začala  

po  první  světové  válce  stagnovat,  pravděpodobně  proto,  „že  ihned  po vzniku ČSR byl  

tehdejší Červený kříž – alespoň na Opavsku – chápán jako nepříjemné dědictví Rakouska-

Uherska. Proto lidé spíš preferovali organizace ,ryze české’“ (Burdíková, s. 26). 

Celostátní Československý Červený kříž se v prvních poválečných letech zaměřil na 

likvidaci sociálních a zdravotních následků války, později se věnoval výchově 

ošetřovatelek, samaritánů, budoval zdravotní a dětské prázdninové osady, pomáhal při 

živelných pohromách, pracoval ve zdravotní lidovýchově. Český spolek Československého 

Červeného kříže byl v Opavě založen 12.10.1922 a od počátku své existence pořádal velké 

množství akcí, sbírek (např. na zlatý poklad republiky), dobročinných koncertů, poskytoval 

peněžité podpory, poukázky na obědy pro hladovějící, pořádal osvětové přednášky, které 

nabízel i jiným spolkům, pořádal prázdninové osady pro děti ze sociálně slabších rodin,  

organizoval samaritní kursy první pomoci nebo kurs dobrovolných sester, byl pořadatelem 

mírových slavností. V době hospodářské krize zaměřil svou pozornost na péči o 

nezaměstnané, kterým poskytoval peněžní i hmotné dary. Opavský Červený kříž byl ze 

spolkového katastru vymazán v roce 1939, nicméně již v květnu 1945 se činnost spolku 

v celorepublikovém měřítku obnovila a pokračovala i v době komunismu, neboť patřil 

k několika málo spolkům, které nebyly zrušeny zákonem č. 68/ 1951 Sb. 

 

V předválečné Opavě vznikalo velké množství vzájemně podpůrných spolků. Řadí 

se k nim např. Svaz československého důstojnictva, jehož opavská odbočka vznikla roku 

1921. Významné místo v životě Svazu zaujímaly kulturní záležitosti (zábavy, plesy, 

akademie, koncerty, kabaretní večery, exkurze, výlety, apod.), sport a jazykové či oborové 

kurzy (němčina, francouzština, dějepis). Hlavním důvodem vzniku dalšího vzájemně 

podpůrného spolku - Svazu československých legionářů, založeného roku 1920, byly 

finanční problémy legionářů po jejich návratu ze zahraničí. Spolek se jim snažil zajistit 

zaměstnání, především ve státní službě, nejpotřebnějším poskytoval finanční podporu nebo 

pro ně pořádal kurzy. Spolek ustavil česko-ruský kroužek, pořádal přednášky o historii 
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Opavy, o pozemkové reformě, apod., promítal filmy pro veřejnost nebo pořádal 

dobročinné akce, jejichž výtěžek byl věnován pozůstalým po legionářích. Vzhledem ke 

skutečnosti, že – podobně jako řada jiných – ležel spolek mimo území Protektorátu Čechy 

a Morava, byl roku 1940 vymazán z katastru. Po válce došlo k obnovení jeho činnosti, ale 

po roce 1949 se stal součástí Svazu bojovníků za svobodu. 

 

Roku 1920 zřídil v Opavě svou pobočku Klub československých turistů. Účelem 

spolku bylo šířit znalost spravované oblasti a pečovat o její návštěvnost, a to s podporou 

vydávaných časopisů, cestovních knih, map, pohlednic, jízdních řádů nebo upomínkových 

předmětů. Jeho členové zakládali knihovny, sbírky turistických pomůcek a zajímavostí, 

zřizovali a upravovali turistické cesty, spravovali 5 turistických nocleháren, pořádali 

přednášky vlastivědného rázu. Hlavní náplní Klubu byly výlety do přírody, včetně 

několikadenních výprav, které měly mimo jiné za úkol podpořit české národní uvědomění 

(které se ve městě s vysokým podílem německého obyvatelstva výrazně projevovalo 

v činnosti všech českých spolků a organizací). Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl 

Klub vymazán ze spolkového katastru, po osvobození se jeho činnost opět obnovila. 

 

V roce 1924 měla Opava 304 různých spolků, jak dokládá následující tabulka: 

 

Tab. 4 – Opavské spolky v roce 1924 

České spolky Typy spolků Německé spolky 
Počet  Příklady spolků Příklady spolků Počet  

14 
řemeslnický, 
živnostenský, 
chovatelský 

Hospodářské 
 

24 

8 
Matice opavská, 
Domovina, Omladina 

Politické 
BdD, 
Kameradschaftsbund 

18 

39 
strojírenský, textilní, 
lučební, zemědělský 
a lesnický, železniční 

Odborné a odborové 
 

61 

9 
divadelní, pěvecko-
hudební, knihovnický Kulturní 

DKV, pěvecký, 
hudební, divadelní 

43 

8  Podpůrné  28 

5 Sokol, Orel, SK Tělovýchovné DTV, ATUS, SK 26 

5 
Zemská hasičská 
jednota Jiné 

 
16 

88  Počet spolků celkem  216 
Pramen: Bartoš, Historický místopis, s. 42. 
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Jarošová ve své práci uvádí, že podle Adresáře z roku 1928 existovalo v Opavě 

celkem 266 německých spolků (včetně židovských) a jejich počet se od roku 1924 zvýšil o 

42. Českých spolků vyjmenovává Adresář 121, včetně těch doposud nekonstituovaných 

(od ostatních jsou odlišeny hvězdičkou) a jejich celkový počet od roku 1924 vzrostl o 40. 

V roce 1930 vzrostl počet spolků v Opavě na 486, z nichž největší skupinu tvořily opět 

spolky odborné a odborové, a to dělnické i zaměstnanecké, dále spolky podpůrné, 

sportovní, pěvecké a hudební.15  

 

Společným rysem spolků byla snaha o vzájemnou spolupráci, která byla nezbytná 

pro realizaci některých náročnějších akcí (např. Matičních dnů či oslav státních svátků) 

nebo pro organizování různých zábav, které spolky pořádaly a jejichž výtěžek byl nezřídka 

určen ve prospěch některého z humanitárních spolků nebo na konkrétní dobročinný účel. 

V několika oblastech suplovala práce spolků státní aparát, především v oblasti prevence a 

osvěty (např. Československý Červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulóze nebo 

Okresní péče o mládež). Zásluhou opavských spolků se rovněž uskutečnil obrovský počet 

různých přednášek a kurzů. Jak uvádí Věstník Matice opavské, účast členů na jednotlivých 

spolkových podnicích byla rozdílná, protože byli zaneprázdněni dalšími pracemi v jiných 

spolcích a sdruženích. O českých spolcích v Opavě všeobecně platilo, že jejich členové 

byly organizováni v několika dalších spolcích současně.  

 

Protože česká menšina nehrála v politických dějinách prvorepublikové Opavy příliš 

významnou úlohu, je „pravděpodobné, že její vysoká aktivita ve spolkové kulturní a 

osvětové činnosti byla jedním ze způsobů, jak si tento nedostatek vykompenzovat“ 

(Burdíková, s. 88). 

 

Záborem Opavska německou okupační správou se český spolkový život ve městě 

radikálně změnil. Naprostá většina spolků fakticky zanikla již na počátku okupace, protože 

jejich sídlo – Opava – se nacházelo mimo území Protektorátu Čechy a Morava. Oficiální 

zrušení bylo posléze již pouhou formalitou. Ještě na počátku okupace bylo ve městě 

povoleno 9 českých spolků (3 divadelní, 1 osvětový, 2 hudebně-pěvecké, 2 sportovní a 1 

                                                           
15 Sekanina uvádí, že „v roce 1930 bylo ve městě podle zprávy Policejního ředitelství celkem 472 spolků, 
z toho 284 německých a 188 českých. Oproti roku předešlému jich přibyly 3 německé a 8 českých. K roku 
1932 bylo ve městě celkem 226 spolků německých a 112 českých“ (Sekanina, s. 64). 
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skautský), ale protože nevykazovaly žádnou činnost, došlo k jejich likvidaci. Několik 

spolků také pod vlivem politických událostí přemístilo své sídlo do Moravské Ostravy. 

  

Po osvobození v roce 1945 se začaly české spolky postupně obnovovat a došlo i ke 

vzniku některých nových, avšak původního předválečného stavu se už nikdy nepodařilo 

dosáhnout. Roku 1946 jich bylo v Opavě (včetně nově připojených Kateřinek, Kylešovic a 

Jaktaře) jen 60 – oproti 153 v roce 1938 (tehdy jen v Opavě-městě), v roce 1948 jen o 6 

více. „P říčinou byla pravděpodobně změna vnitropolitické situace. V Opavě hrál důležitou 

úlohu i další faktor – výměna obyvatelstva. Odsun Němců způsobil ztrátu jednoho velmi 

výrazného prvku zdejšího českého spolkového života – národnostně uvědomovacího“ 

(Burdíková, s. 88).  

 

12.7.1951 byl vydán zákon o dobrovolných organizacích a shromážděních, který 

prakticky znamenal, že většina opavských spolků byla donucena se rozejít nebo se začlenit 

do některé organizace tímto zákonem povolené, což bylo Revoluční odborové hnutí, 

Jednotné svazy zemědělců, Československý svaz mládeže, Svaz československo-

sovětského přátelství, Československý svaz žen, Československá obec sokolská a 

Československý Červený kříž. 

 

3.6.2. Po roce 1989 

 

Po revoluci zažila Česká republika, Opavu nevyjímaje, obrovský boom na poli 

občanského sektoru. V systému ARES, vedeném ministerstvem financí, je registrováno 15 

nadací, 5 nadačních fondů, 3 obecně prospěšné společnosti a 385 sdružení16. 

 

Ze všech 15 nadací uváděných v ARES MF ČR nemají dle rejstříku ukončenu 

činnost pouze 2 – Nadace Bohemia (v nadačním rejstříku nenalezena) a Nadace Radima 

Masného. Všech 5 nadačních fondů a 3 obecně prospěšné společnosti vyvíjí svou činnost 

od založení do současné doby.  

 

Z 385 sdružení registrovaných v systému se 32 subjektů nachází mimo vlastní město 

Opava, registrace byla ukončena u 18 subjektů. Ze zbývajících 335 sdružení jsou v Opavě 

                                                           
 
16 Seznam názvů nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností je součástí Přílohy. 
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zastoupena sdružení sportovní a tělovýchovná, vzdělávací, kulturní, ekologická, zdravotní, 

sociální a charitativní, profesní, zájmová, zaměřená na děti, mládež a volnočasové aktivity. 

Naprostá většina sdružení – 187 - je sportovních a tvoří tak více než polovinu (55,8%) 

všech registrovaných sdružení na území města. Zhruba desetina se orientuje na vzdělávání 

(8) a sdružuje studenty, rodiče a přátele škol (21). Sdružení myslivců, zahrádkářů, rybářů, 

sběratelů, chovatelů apod. je v rejstříků 16. Stejný je i počet sdružení zdravotních, 

sociálních a charitativních. 14 sdružení (včetně odborových organizací) bylo založeno za 

účelem ochrany profesních zájmů (správci pohledávek, lektoři, pracovníci cestovních 

kanceláří, stavbaři, lesníci, hostinští, apod.). Dětem, mládeži a náplni jejich volného času 

se věnuje 13 sdružení. 11 spolků se pohybuje na poli kultury a umění, ať už se jedná o 

literaturu, hudbu, divadlo nebo film. 5 sdružení se věnuje ekologické činnosti, u 

zbývajících spolků, sdružení, klubů, asociací, atd. nelze zaměření jejich činnosti z rejstříku 

jednoznačně určit. 

 

Vzhledem k tomu, že není možné popsat činnost všech neziskových subjektů, 

vybírám pouze některé, výjimečné, zajímavé nebo typické pro působení v oblasti Slezska.  

Další informace lze také nalézt v kapitole 4 – „Občanský sektor v Opavě“. 

 

Po vzniku Slezské univerzity v Opavě při ní vznikají dvě sdružení, zaměřená na 

aktivity neziskového a občanského sektoru. Cílem činnosti Asociace studentů a přátel 

Slezské univerzity bylo kromě pořádání majálesů, plesů a festivalů rovněž prezentovat 

neziskové organizace. Občanské sdružení studentů a učitelů oboru Veřejná správa při 

FPF SU v Opavě mělo za cíl přímo rozvoj občanské společnosti za podpory rozšiřování 

poznatků z oborů veřejné správy, a také vytvoření mediačního centra. 

 

Slezský německý svaz usiloval svou činností o zachování německého kulturního 

dědictví, rozšiřování německého jazyka a odbouráváním bariér mezi majoritním 

obyvatelstvem a německou menšinou utvářet přátelské vztahy mezi českým a německým 

národem na regionální úrovni. Regionálnímu rozvoji a získávání finančních prostředků 

z fondů Evropské unie se věnuje například sdružení „Evropa pro Slezsko“ nebo Institut 

Eurofuturum . 
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3.7.   Náboženský život obce 

 

3.7.1.   Do roku 1938 

 

Opava je do poloviny 16. století městem katolíků, ale již o půl století později 

převládá na Opavsku protestantismus, když učení Martina Luthera získává silný ohlas mezi 

měšťany a venkovským lidem. O rekatolizaci města se postaral Karel z Lichtenštejna: 

z města vypověděl nekatolické duchovní, zřídil reformační komisi, městskou radu obsadil 

pouze katolíky, povolal jezuity (kteří zde v roce 1630 založili latinské gymnázium) a  

vydal nový náboženský řád, podle kterého se v Opavě nemohl usídlit žádný protestant. 

 

Významné a nezastupitelné místo náleželo ve středověkém městě církevním řádům,  

Opava byla sídlem řady církevních institucí a klášterů. Z roku 1237 pochází zpráva o 

opavské farnosti při kostele na Horním náměstí, k roku 1250 je doložen minoritský klášter 

s kostelem sv. Ducha. Za český farní kostel byl od konce 15. století považován kostel sv. 

Vojtěcha na Dolním náměstí. V Opavě působí řád Tovaryšstva Ježíšova, kongregace 

milosrdných sester sv. Františka, kongregace Dcer Božské lásky, konvent Řádu 

německých rytířů nebo milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské. K dalším církevním 

institucím patřil Sbor evangelické církve augšpurského vyznání, Sbor Českobratrské církve 

evangelické, Československá církve, Husův sbor, Adventisté a Židovská náboženská obec.   

 

Až do února 1948 se Opava vyznačovala silnou religiozitou svého obyvatelstva, 

s výraznou převahou římskokatolických věřících. Malá část se hlásila k evangelíkům a 

Židům, po roce 1918 i k církvi československé, případně byla bez vyznání. V roce 1921 se 

k římsko-katolické církvi hlásilo 30.202 lidí. Ze zbývajících obyvatel města byly druhou 

nejpočetnější skupinou věřících evangelíci (1.407 lidí) a izraelité (1.127), bez vyznání bylo 

pouhých 299 obyvatel. Ani v roce 1930 se náboženské vyznání obyvatel města výrazně 

nezměnilo. Opět dominují katolíci, k nimž patřilo z celkového počtu obyvatel 36.030 

plných 88% obyvatel Opavy, tj. 31.805 lidí. Druhé místo uhájila evangelická církev a 

stoupá počet bezvěrců.  

 

Po roce 1948 se začínají projevovat perzekuční zásahy státní moci vůči církvi, 

vrcholící likvidací klášterů v roce 1950. Uzavřeny jsou kláštery jezuitů a německých rytířů 
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a jejich řeholníci včetně opavských minoritů jsou internováni v centralizačních klášterech. 

Po likvidaci mužských klášterů následovaly řády ženské.  

 

3.7.2.   Po roce 1989 

 

Teprve po roce 1989 dochází k postupné nápravě církevních křivd, v rámci restitucí 

je navracen původní církevní majetek, znovu jsou vysvěceny kostely a chrámy, staví se 

nové moderní kostely.  

 

Z populačního censu z roku 1991 není možné získat relevantní údaje o náboženském 

vyznání obyvatel. Vláda ČSFR totiž svým usnesením č. 649 ze dne 25. září 1991 zrušila 

předchozí usnesení vlády č. 1410/ 1954 ze dne 27.7.1954 o evidenci náboženského 

vyznání. V Čl. 1 tohoto usnesení uložila vláda všem ministrům a předsedům ústředních 

úřadů zajistit, aby od občanů v žádném případě nebylo vyžadováno činit vůči státním 

úřadům nebo podnikům sdělení o jejich náboženském vyznání /stavu bez vyznání/, aby 

občané nevyplňovali rubriku o náboženském vyznání v úředních dokladech, formulářích a 

dotaznících a aby v nových formulářích nebyla tato rubrika zaváděna. Vedoucí sekce 

právní filozofie Ústavu státu a práva Československé akademie věd Michal Lakatoš se 

v rozhovoru pro ČTK vyjádřil: „Názor, že požadované údaje v rubrice 14 (náboženské 

vyznání) sčítacího archu letošního sčítání lidu, domů a bytů nejsou v souladu s ústavním 

zákonem o lidských a občanských právech, se mezi právníky považuje za obecný“  a dodal, 

že „Evidence náboženského vyznání státem je právně nepřípustná, a také zbytečná“  (ČTK: 

1991). 

 

Výše uvedené usnesení vlády vedlo k tomu, že u 9.423 osob nebylo při sčítání v roce 

1991 náboženské vyznání zjištěno, 241 osob spadá pod kategorii „Ostatní“. Ze zbývajících 

osob se jich 31.515 přihlásilo k římskokatolické církvi, 21.217 osob je bez vyznání. 

Z dalších církví se nejvíce věřících hlásí k církvi evangelické (625), církvi československé 

husitské (358), 59 věřících vyznává pravoslaví a 26 je řeckých katolíků.  

 

Následující Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 vykázalo rapidní pokles vyznavačů 

víry, a to 24.879 praktikujících věřících, z nichž se největší část hlásí k římskokatolické 

církvi (22.054 osob), dále k československé církvi evangelické (329), 273 věřících je 
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členem církve československé husitské, 122 věřících náleží k náboženské společnosti 

Svědkové Jehovovi a 67 osob vyznává pravoslaví.  

 

 

3.8.   Postavení a role žen v obci 

 

Na postavení a roli žen v Opavě jsem se podívala ze dvou úhlů pohledu. Jednak 

z hlediska kvantitativního, resp. podle počtu žen zastoupených v zastupitelstvu, resp. radě 

města, ve statutárních a kontrolních orgánech nejvýznamnějších opavských firem a 

z hlediska kvalitativního, tedy jak a čím opavské ženy své město obohatily nebo proslavily. 

 

Žádné zmínky o ženách zastoupených v zastupitelských orgánech obce za První 

republiky se mi nepodařilo najít, dílem proto, že – jak odkazuji v úvodu práce – vyhořely 

archivy města. V jediném dokumentu dohledaném ve Státním okresním archivu Opava, 

týkajícím se zápisů ze zasedání městského zastupitelstva v letech 1931–1933, jsou uvedena 

ženská jména, nicméně německý rukou psaný zápis je velmi obtížně čitelný (resp. 

nečitelný) a není tudíž možné jej spolehlivě „rozluštit“. 

 

V novodobých komunálních volbách byl počet zvolených žen do zastupitelstva 

města tristní a přestože je příliš brzy vyvozovat po trojích volbách relevantní závěry, je 

třeba zmínit, že jejich počet v zastupitelstvu po posledních volbách (2002) klesl. V roce 

1994 a 1998 bylo do 39 členného městského zastupitelstva zvoleno vždy jen 6 žen, což je 

15,38%, ve volebním roce 2002 to bylo dokonce pouhých 5 žen ku 40 mužům. To 

znamená, že pouhých 11,11% žen reprezentuje téměř polovinu obyvatelek Opavy.  

 

Při pohledu do obchodního rejstříku 6 nejvýznamnějších současných opavských 

firem (Opavia–LU, a.s., BRANO a.s., IVAX–Pharmaceuticals s.r.o., OSTROJ a.s., 

LANEX a.s. a Model Obaly a.s.) se smutná situace s podílem žen ve vedení společností 

opakuje. Dvě společnosti nemají v představenstvu, prokuře ani dozorčí radě jedinou ženu, 

přičemž Model Obaly a.s. má tříčlenný ryze mužský statutární orgán, 11 prokuristů a 3 

členy dozorčí rady; v představenstvu LANEX a.s. nalezneme 6 mužů a v dozorčí radě další 

3. U zbývajících 4 společností vždy minimálně jednu ženu v řídící či kontrolní funkci 

zaznamenáme. V představenstvu OSTROJ a.s. je 1 žena na 2 muže (v dozorčí radě žádná), 

ve společnosti IVAX Pharmaceuticals s.r.o. je jediná jednatelka a 3 jednatelé, v BRANO 
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a.s. 1 členka představenstva a 2 muži (v dozorčí radě žádná). Nejlépe z hodnocených 

společností tak dopadla Opavia–LU, a.s., kde je v 6 členném statutárním orgánu 1 žena a 

v 6 členné dozorčí radě rovněž 1 žena. Žádná z uvedených žen ovšem nezastává funkci 

předsedkyně představenstva či dozorčí rady, je jim svěřen pouze výkon členů, v jednom 

případě jednatelky a v jednom místopředsedkyně představenstva.17  

 

O poznání lepší je situace a zastoupení žen v oblasti kultury, i když ne všechny ženy 

jsou opavskými rodačkami. Opavské publikum zaujala již v útlém věku Tereza 

Kronesová (1801–1830), výrazná představitelka vídeňského lidového divadla. Ve 

Slezském divadle Zdeňka Nejedlého působila v letech 1954–1966 Marie Bittlová  (1904–

1985), dlouholetá představitelka lidových postav. Opera Slezského divadla poskytla první 

a jediné pevné angažmá pražské rodačce Emmě Kollandrové (1923–1975), jejíž repertoár 

se utvářel na základních dílech operní klasiky.  

 

Dcera významné opavské osobnosti Rudolfa Gudricha, poslance Slezského 

zemského sněmu, zakladatele Pěveckého sdružení Slezských učitelů a českého hasičstva 

ve Slezsku, Emilie Maria Gudrichová  (1888–1970), celý svůj život obětovala 

pedagogické práci. Po ukončení svého školního vzdělání učila od roku 1915 a vypomáhala 

svému otci v redakci „Opavského věstníku“. V roce 1921 byla ustanovena cvičnou 

učitelkou na ústavu pro vzdělání učitelů mateřských škol při Státním učitelském ústavu ve 

Slezské Ostravě, v roce 1924 byla zvolena předsedkyní Jednoty učitelek mateřských škol 

ve Slezsku, v roce 1925 místostarostkou a v roce 1938 starostkou Československého svazu 

učitelek mateřských škol v Praze. V roce 1925 byla jmenována odbornou inspektorkou 

mateřských škol Slezska a Ostravska. Pro děti napsala několik knížek, přednášela 

v odborných kurzech pro učitelky mateřských škol, organizovala výstavy dětských prací, 

založila 1. české divadlo v Hradci nad Moravicí, dala podnět k výstavbě hradeckého 

Národního domu, 13 let redigovala „Časopis učitelek mateřských škol“, psala verše pro 

dospělé a vydala básnické sbírky, v nichž uplatnila nářečí z Opavska. 

 

Patrně nejvýznamnější opavskou rodačkou tak paradoxně zůstává z německé rodiny 

pocházející Joy Adamsonová, původním jménem Friederika Viktorie Gessnerová, 

narozená v Opavě roku 1910, malířka, spisovatelka a ochránkyně přírody. V Opavě žila do 

                                                           
17 Uvedené údaje pochází z internetové verze výpisů z obchodního rejstříku, pořízené dne 10.4.2006. 
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svých 12 let, vychodila zde obecnou školu a Německé dívčí reformní reální gymnázium. 

Po rozluce rodičů odchází do Vídně, kde získává hudební vzdělání, diplom v kursu pro 

módní návrhářky, věnuje se sochařství a 4 roky studuje medicínu. Její cesty do České 

republiky ustaly po sňatku s bankovním úředníkem židovského původu Viktorem von 

Klarwillem, s nímž se v roce 1937 přestěhovala do Keni, kde hledá nový domov pro sebe i 

svého manžela, který potřebuje útočiště před Hitlerovou expanzí. Záhy po příjezdu do Keni 

se seznamuje se švýcarským botanikem Peterem Bally, za něhož se po rozvodu podruhé 

provdá (1938). Bally ji zasvěcuje do krás africké přírody a malování rostlin. V letech 

1938–1943 dokončuje Joy 700 botanických kreseb, za které v Londýně získává 

Grenfellovu zlatou medaili a které byly vystavovány a použity jako ilustrace 7 knih, 

z nichž ani jedna nevyšla v češtině. Rovněž druhé manželství končí rozvodem a později se 

vdává za třetího manžela, strážce zvěře George Adamsona, s nímž žila až do své tragické 

smrti. V letech 1944–1952 pracuje na zakázce britské koloniální vlády a zhotovuje portréty 

příslušníků všech keňských kmenů. 600 kreseb se stává keňským národním pokladem, 

neboť řada kmenů zanikla a dnes tvoří kresby základ stálé expozice Keňského národního 

muzea v Nairobi. V roce 1956 přichází klíčová událost v životě Adamsonových, když 

nachází malé lvíče, které spolu vychovávají a později vypouští do divoké přírody. O čtyři 

roky později vychází kniha, popisující život s Elsou „Příběh lvice Elsy“, která se stává 

bestsellerem a je přeložena do 33 jazyků a filmově zpracována. Kniha se stává úspěšnou 

díky svému načasování – vychází v době, kdy vznikají zárodky ekologického hnutí, které 

se naplno rozvine v 70. letech. Následujících 20 let zasvěcuje Adamsonová projektům 

souvisejícím s ochranou přírody, postupně vychovává také gepardy a leopardy. Své 

poznatky zpracovává do dalších knih a výtěžek z  prodeje věnuje na ochranu přírody. 

Založila nadaci „Elsa Wild Animal Appeal“ s pobočkami po celém světě, věnovala 

prostředky na založení národních parků, které jsou dodnes rezervacemi pro záchranu zvěře 

a příjmy z jejich návštěv tvoří páteř keňské ekonomiky. V roce 1980 je Joy Adamsonová 

v keňské rezervaci Shaba brutálně zavražděna svým bývalým sluhou, kterého dříve 

propustila za drobnou krádež. 

 

O co méně má Opava individuálních ženských osobností, o to více se může pochlubit 

jejich společnou prací, které se opavské ženy věnovaly v rámci některého ze spolků. První 

spolek českých žen a dívek v tehdejším rakouském Slezsku vnikl roku 1902 pod názvem 

Slezská Vesna. Nejdůležitějším úkolem tohoto hospodářského a vzdělávacího spolku bylo 
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položit základ ženskému vzdělání, což se uskutečnilo zřízením hospodyňské školy, později 

(1919) zřízením jednoleté hospodářské školy, do níž byly přijímány dívky starší 16 let, a 

dále vznikem dvouleté dívčí obchodní školy a ženské průmyslové školy šití prádla a oděvů. 

Kromě toho spolek pořádal pro české ženy přednášky, kurzy o vedení domácnosti, šití 

prádla nebo kreslení střihů, staral se o sirotky, pořádal vánoční nadílku, díky které podělil 

české školy a školky, poskytoval obědy chudým dětem, otevřel jesle pro české děti od 1 do 

3 let věku. 

 

Valná hromada k utvoření Dámského odboru Matice opavské se sešla 15.5.1923. 

Spolek pořádal koncerty, večírky, maškarní plesy, Václavské hody, přednášky věnované 

otázkám zdravotní osvěty, kterými se snažil pozvednout úroveň znalostí a dovedností 

opavských žen, zábavné akce, ve prospěch oslav Matičního dne pořádaly členky sbírky 

peněz i potravin, pořádaly kurs šití slezských národních krojů, ale také kurz hračkářský, 

modistický nebo šití prádla či zavařování. Pořádal vánoční nadílky pro chudé děti, 

z prodeje uměleckých výrobků bylo pro děti zakoupeno šatstvo. Odbor zanikl roku 1939. 

 

K ženským vzájemně podpůrným českým spolkům patřil Spolek blahoslavené 

Anežky České v Opavě, který se konstituoval v roce 1933. Jeho účelem bylo sdružovat 

katolické dívky a paní (především služebné, sociálně slabé, opuštěné nebo zestárlé), 

podporovat je v duševních a hmotných potřebách a starat se o jejich výchovu v duchu 

náboženském a mravním. Členkou se mohla stát každá dívka či žena katolického vyznání 

starší 14 let. Spolek byl rozpuštěn v roce 1941 (po osvobození se činnost na krátkou dobu  

a ve velmi omezené míře obnovila, nicméně roku 1953 definitivně zanikl, neboť jeho 

existence nepomáhala výstavbě socialismu). 

 

 

3.9.   Výletníci, chataři a chalupáři 

 

3.9.1.   Do roku 1938 

 

Na počátku 19. století cestování a turistika prakticky neexistovaly. Cestování se 

dlouho považovalo za nepohodlnou a ekonomicky náročnou záležitost a cestovat za 

krásami přírody, zajímavými místy a poznáním si mohli dovolit jen někteří. S výjimkou 

aristokracie patřilo cestování k výkonu některých svobodných povolání, např. učitelé a 
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profesoři opavských středních škol využívali dobu prázdnin tímto způsobem ke zvyšování 

své kvalifikace. Naproti tomu životní styl většiny opavských měšťanů byl zcela odlišný. 

Faustin Ens je ve své topografii z 30. let 19. století charakterizoval jako vážné a usedlé, 

které málo láká příjemná okolní krajina k procházkám a raději se zdržují ve městě. Již 

v roce 1797 byly především zásluhou osvícenského purkmistra Schősslera a jeho příznivců 

za městem položeny základy k městskému parku, který se brzy stal vyhledávaným místem 

pro odpočinek a svou zábavu si zde našly všechny vrstvy opavského obyvatelstva. 

Nejmajetnější se sdružovali ve střelecké společnosti, která v těchto místech vybudovala 

v letech 1780–1783 budovu střelnice.  

 

Všespolečenské změny, probíhající zvláště po polovině 19. století, byly příčinou, že 

se životní styl obyvatelstva začal nebývale proměňovat. Obyvatele Opavy stále více lákala 

příroda a tento trend se projevil v tak typickém jevu jako je vylidnění měst v neděli a ve 

svátek. Krajina kolem Opavy svým charakterem lákala k četným vycházkám a výletům. 

Oproti předchozímu období zasahovaly stále větší společenský okruh a stávaly se 

organizovanější. Na výlety se vydávala nejdříve školní mládež, která podnikala pod 

vedením svých učitelů cesty do snadno dostupného okolí. Opavští gymnazisté je pořádaly 

např. pravidelně ve svátek patrona studujících sv. Aloise (21.6.). Pozadu nezůstali ani 

slovanští studenti z opavských škol, když počátkem 60. let absolvovali pod vedením 

profesora Lepaře a Pečenky za zpěvu národních písní výlet do Raduně. Tyto a podobné 

výlety měly současně nacionálně propagační smysl.  

 

Avšak vlastní doba výletů přišla až s rozvojem spolků, které se od konce 60. let 19. 

století stále více podílely na společenském životě a výrazně zasahovaly do organizace 

volného času jednotlivců. Alespoň jeden výlet za sezónu uspořádal pro své členy skoro 

každý kulturní spolek. Než se do Opavy dostala železnice, byl okruh výletů omezen na 

blízké okolí a výlety měly i jinou podobu. Někdy stačilo vyjít do blízkého okolí, kde pro 

výletníky pořadatelé připravili nejrůznější program, ve většině případů ovlivněný 

zaměřením spolku. K dalším rysům obdobných výletů patřila i neméně důležitá prezentace 

spolku, podpora jeho činnosti nebo všeobecně národnostních zájmů.  

 

Mimo působnost spolků stále více pronikala do širších vrstev i samotná turistika. 

Vlastní zájem o ni stoupal až od 80. let 19. století a projevil se nejprve u těch, kdo si to 

mohli finančně a pracovně dovolit. Jednalo se hlavně o příslušníky střední vrstvy, úředníky 
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aj., neboť zaměstnanci státní správy byli první, kdo získal nárok na dovolenou, naproti 

tomu např. dělníci nárok na dovolenou získali až se sociálními reformami 

československého státu.   V létě se pak stávalo zvykem zajíždět na letní byt. Již v 70. a 80. 

letech vznikaly v Rakousku-Uhersku na místech vhodných pro turistiku turistické spolky. 

Jako první zde svou sekci založil v roce 1884 Mährisch-schlesischer 

Sudetengebirgsverein se sídlem ve Frývaldově (dnes Jeseník) a posléze v roce 1886 sekce 

Deutsch-ősterreichisches Alpenverein „Silesia“. Sekce spolku Alpenverein „Silesia“ 

vznikla v Opavě v roce 1886. Alpenverein působil již koncem 60. let a sdružoval lidi 

zajímající se o horolezectví. Jednou z činností spolku bylo také zakládání horských chat 

v Alpách, jedna z nich byla nákladem sekce Silesia zřízena v roce 1894.  

 

Okolí Opavy nabízelo řadu výletních cílů, jak na železniční trase, tak mimo ni. Patřil 

k nim Komárov, Štítina nebo Háj ve Slezsku, odkud se výletník mohl dostat procházkou 

lesem do oblíbeného letoviska Hrabyně. Na opačnou stranu to pak byly Skrochovice, 

Úvalno a Krnov s hradem Cvilínem, lázeňská města Gräfenberg (dnes Lázně Jeseník) a 

Lipová nebo Bruntál a Malá Morávka, odkud byl kousek do jedněch z našich 

nejznámějších lázní Karlovy Studánky. S postupujícími dopravními možnostmi se také 

zvětšoval dosah cest a výletů. Průvodce městem Opavou z roku 1909 uvádí Jánské 

Koupele (Melč), Roudno nebo Fulnek, včetně možnosti konat četné horské túry. 

 

Samotné město poskytovalo svým hostům a návštěvníkům širokou možnost 

ubytování. Například v roce 1930 se zde ubytovalo v 11 hotelích na 38.418 lidí (pro 

srovnání: v roce 1928 to bylo 27.570 lidí), z toho bylo 5.815 cizinců, 24.114 z Moravy a 

Slezska a 5.297 z Čech. Nejvíce cizinců bylo z Německa (2.463) a Rakouska (2.556). 

Důvodem návštěv cizinců v Opavě byl hlavně obchod (ve 3.251 případech) a soukromé 

návštěvy (2.044). 

 

3.9.2.   Po roce 1989 

 

Turistický ruch na Opavsku jako zdroj prosperity a ekonomického rozvoje je ze 

strany Statutárního města cíleně podporován a vytváří pro jeho rozvoj příznivé podmínky. 

Průzkum Agentury pro rozvoj cestovního ruchu a první infocentrum o světových 

památkách UNESCO ve spolupráci s Ostravskou univerzitou potvrdil nárůst návštěvnosti 

jednotlivých lokalit (bývalého) okresu Opava o 20% mezi lety 1998 a 1999. Na dotaz 
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týkající se aktuálního počtu návštěvníků města v Infocentru opavského Magistrátu, 

spadajícího pod Odbor prezentace a zahraničních vztahů, bylo sděleno, že Magistrát počty 

návštěvníků neeviduje, s výjimkou těch, kteří navštíví Infocentrum.  

 

Bílá perla Slezska, Opava, známá svými četnými církevními, kulturními a 

technickými památkami nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům široké možnosti trávení 

volného času, jak ve městě samém, tak v blízkém okolí. Nejvýznamnější místa 

historického centra města jsou popsána v podkapitole 3.5. - „Připomínky a zachování 

tradic, kulturní památky.“  

 

Mezi nejčastější místa výletů patří například Arboretum v Novém Dvoře, součást 

Slezského zemského muzea, jehož základem je bohatá sbírka více než 7.000 domácích a 

cizokrajných dřevin, nazývaná „Dřeviny pěti světadílů“, subtropických a tropických 

rostlin, dřevin a bylin ze všech kontinentů světa. Turisté se mohou rovněž vydat na 

naučnou stezku Hvozdnice s posledním zbytkem lužního lesa, který v minulosti pokrýval 

celou Poopavskou nížinu. Přírodovědnou a estetickou hodnotu území umocňují projevy 

fosilního zvětrávání, čedičové bloky, odkryté dno prvohorního moře s otisky kapradin, 

stromovitých přesliček a plavuní nebo odkryv říčních štěrků z doby ledové, obsahující 

valouny karbonských hornin z prvohor. V období čtvrtohor byla polovina území Opavska 

pokryta ledovcem o síle až 200 metrů, dokladem čehož jsou bludné balvany. Projekt 

podporuje environmentální výchovu, ekologicky šetrnou formu turistiky a rekreace. 

 

K historickým skvostům Opavska náleží tři zámecké klenoty Slezska: zámky 

v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích. Dominantou zámku v Hradci nad Moravicí  

je komplex Bílého a Červeného zámku spolu s rozsáhlým anglickým parkem s Bezručovou 

vyhlídkou, dříve nazývanou Výšinou císaře Viléma. Starší Bílý zámek stojí na místě 

slovanského hradiště z 8. století, kde stával v 11.–13. století přemyslovský knížecí hrad. 

V 19. století byly postaveny další objekty, ovlivněné romantismem, a to Bílá věž, hradební 

zeď s terasou a Červený zámek, inspirované režnými hradními stavbami německého 

středověku. Na zámku v minulosti pobýval Beethoven, Mozart, Liszt, Paganini nebo 

Mánes. Asi 5 kilometrů od zámku se nachází zastřešená dřevěná rozhledna Šance, 

poskytující výhled na Jeseníky, Beskydy i malebný pohled na Opavu a její rovinaté okolí. 
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Pohádkově vyhlížející zámek Raduň stojí na místě tvrze, zmiňované v 15. století, 

kdy ves vlastnili vladykové z Raduně. Zámek vytváří spolu s okolními rybníky a 

přírodními scenériemi nezapomenutelnou atmosféru. Zajímavostí zámeckého areálu jsou 

empírový ovčín, oranžérie či renesanční sýpky. Vrcholně barokní zámek Kravaře pochází 

z 18. století a jeho součástí je kaple archanděla Michaela s monumentální stropní freskou 

F. I. Ecksteina, jednoho z hlavních představitelů barokní nástěnné malby na Moravě a ve 

Slezsku. Zámek je obklopen rozsáhlým přírodně krajinářským parkem s golfovým hřištěm. 

 

Milovníky vojenské historie zve k návštěvě linie československého opevnění, 

unikátních vojenských pevností vybudovaných ve třicátých letech minulého století, z nichž 

je dnes přístupná především pevnost v Opavě–Milostovicích. V nedaleké Hrabyni byl na 

památku ostravské operace v místech nejtvrdších bojů, svedených vojsky 4. ukrajinského 

frontu a československými pozemními a leteckými jednotkami roku 1980 otevřen 

Památník II. světové války, který je kulturní památkou i pietním místem. Areál tvoří 

expozice a výstavy, symbolický hřbitov se jmény padlých vojáků a občanů severní 

Moravy, prodejnou knih a upomínkových předmětů, lipovou alejí se skanzenem bojové 

techniky a nástupní plochou pro konání vojenské přísahy. 

 

Cyklisté se mohou okolo Opavy vydat na 90 km dlouhou cyklotrasu Opava Radeast 

Cyklotrack  se 47 restauracemi a hospůdkami na trase, vedoucí mírně zvlněnou krajinou v 

okolí Opavy, do níž se zařezává romantické údolí řeky Moravice. 

 

Zhruba 20 km JZ od Opavy leží v lesích na břehu řeky Moravice Jánské Koupele, 

jedno z nejznámějších míst Slezska 19. a první poloviny 20. století. První zmínka o 

„znamenitých kyselkách“ je doložena k roku 1640, ale významným mezníkem v historii je 

rok 1810, kdy zdejší panství koupil Jan hrabě z Tenczina. Nechal postavit první lázeňské 

budovy a dal vyčistit a upravit vyvěrající pramen. Roku 1859 byl objeven nový minerální 

pramen a další majitel panství, Camilo hrabě Razumovský, vytvořil z Janských Koupelí 

perlu svého panství. Razumovští lázně velkoryse a investičně velmi náročně 

modernizovali, takže na začátku 20. století vytvořili moderní, všem nejnáročnějším 

soudobým kritériím odpovídající lázně. Na počátku 2. světové války zřídila německá 

okupační správa v Jánských Koupelích výcvikové středisko Hitlerjungend a později lázně 

změnila na tábor pro zajaté spojenecké důstojníky. Po roce 1945 byly lázně na základě 

Benešových dekretů znárodněny. Po válce zde vznikla dětská zotavovna a později byly 
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přeměněny na jedno z největších rekreačních zařízení ROH v Československu. Areál byl 

využíván až do roku 1993 a v polovině 90. let skončil úplně. Jeho další osud momentálně 

leží v rukou soukromé opavské společnosti, která představila plán na obnovu lázní a 

pramenů. 

 

Mezi oblíbená místa výletů Opavanů patří také několik zatopených lomů v okolí 

(např. Stříbrné jezero – zatopený bývalý sádrovcový lom, sloužící nyní jako přírodní vodní 

koupaliště s rybolovem), historické větrné mlýny, Otická sopka, přehrady vybudované na 

řece Moravici – Kružberská, sloužící jako zásobárna pitné vody pro Opavu a Ostravsko a 

Slezská Harta, která plní funkci vyrovnávací nádrže pro Kružberskou přehradu, zachycuje 

velké přívaly vod z Jeseníku a chrání část Opavy a Ostravu  před záplavami. 

 

Pojmy „chataření“ a „chalupaření“ se v našem slovníku objevují až od konce 60. let 

20. století. Před 2. světovou válkou i těsně po ní byla tato označení neznámá, protože do 

20. let  minulého století bylo „jet se rekreovat“ výsadou v podstatě jen panovnických rodin, 

šlechty a boháčů, ostatní skupiny obyvatelstva preferovaly spíše krátkodobé útěky z měst, 

rybaření, jednodenní výlety, myslivost, apod. Mládež volila mezi stanováním v přírodě, 

trampingem či organizovaným skautingem.  Po roce 1945 se osidlují oblasti pohraničí, 

oblíbené se stávají domy a usedlosti v horách i podhůří, rekonstruují se zemědělské 

usedlosti. Začíná se rozvíjet chalupaření, které vzkvétá po boku již probíhajícího rozvoje 

chataření. K jejich rozvoji přispívá počínající automobilizmus, zavedení volných sobot, 

inflační tendence v ekonomice a s tím související ukládání úspor do nemovitostí, 

seberealizace při stavění i to, že vlastnit „druhé bydlení“18 se stává módou. Navíc 

vlastnictví rekreačního objektu bylo i rozumným uložením finančních prostředků.  

 

Navzdory opuštění bytového fondu (jehož objekty v pozdějším období slouží jako 

lukrativní nabídka pro rekreační využití a chalupaření) způsobenému poválečným odsunem 

německého obyvatelstva a následným – pouze částečným -  znovuosidlováním se Opava 

neřadí k městům s významnou chatařskou či chalupářskou tradicí. To je patrně dáno 

množstvím rodinných domů ve městě (viz. níže): podle posledního sčítání lidu, domů a 

                                                           
18 „Druhé bydlení chápeme jako komplex jevů a procesů, spojených s objektem (či částí objektu), který je 
přechodným místem pobytu vlastníka(ů) či uživatele(ů), využívajícího(ch) tento objekt převážně k rekreačním 
účelům. …Za základní charakteristiky považujeme využívání objektu převážně za účelem rekreace, situování 
objektu v jiném místě, než je trvalé místo bydliště vlastníka a individuální různorodost v době i periodicitě 
využívání objektu“ (Vágner, Fialová a kol., s. 20). 
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bytů je v Opavě 4.804 domů s 6.767 byty a 1.609 bytových domů s 15.819 byty, 

z celkového počtu 25.054 cenzových domácností.  

 

RNDr. Jiří Vágner ve studii zabývající se rekreačním využíváním objektů druhého 

bydlení ve vztahu k jejich vlastníkům či uživatelům vytvořil pro meziregionální porovnání 

relativního počtu domácností vybavených objektem druhého bydlení a relativního 

populačního významu ukazatel nazývaný index rekreativity19. V jeho studii byl daný index 

vypočítán pro všechna města nad 10.000 obyvatel a Opava se s indexem 0,80 umístila na 

100. místě ze 132 měst20. Nízká rekreativita obyvatel měst na posledních místech tabulky 

je ve studii obecně dávána do souvislosti s vysokým podílem rodinných domů, horší 

sociální strukturou, využíváním jiných forem rekreace a cestovního ruchu v blízkosti. 

 

Počet chat a chalup, které obyvatelé města využívají k rekreačnímu bydlení, je 

obtížně zjistitelný. Český statistický úřad ani Magistrát města podobné statistiky nevedou, 

s výjimkou roku 1991, kdy se v rámci Sčítání lidu, domů a bytů počet objektů využívaných 

k rekreaci zjišťoval. V Opavě bylo k datu sčítání evidováno celkem 60.183 trvale 

obydlených bytů, z toho v rodinných domcích 35.549 (tj. 59,1%). Počet neobydlených bytů 

zahrnoval celkově 4.321 bytů, z toho v rodinných domcích 3.576 bytů a z počtu rodinných 

domů bylo 760 nevyčleněných chalup. Podle údajů Jiřího Vágnera o vývoji podílu 

domácností vybavených rekreačním objektem se Opava s 9,9% domácností v roce 1991 

umístila na 96. místě (pro srovnání – tabulkový údaj z roku 2001 je 9,1% domácností)21. 

Podle informací katastrálního úřadu se rekreačním objektům přidělují čísla evidenční a 

počet staveb s tímto číslem činil k 31.12.2005 v celém okrese Opava 2.471 objektů. 

 

Největší chatové osady se koncentrují v blízkosti města, v údolí vodních toků, 

v okolí přehrad a rybníků, na okraje lesních komplexů. Význam hraje kvalita životního 

prostředí,  infrastruktura  a  časová  i  dopravní  dostupnost.  V  případě  Opavy  se  jedná  

 

                                                           
19 Index rekreativity je vypočítán jako podíl počtu domácností vybavených objektem druhého bydlení ve 
zkoumané jednotce k celkovému počtu domácností vybavených objektem druhého bydlení, dělený podílem 
počtu obyvatel ve zkoumané jednotce k celkovému počtu obyvatel. 
20 Nejvíce své rekreační objekty využívají obyvatelé Plzně, Prahy a Českých Budějovic, jejichž index byl 
větší než 2,00, nejnižší index, pod 0,5, zaznamenala průmyslová centra a jejich „noclehárny“ v rozsáhlých 
aglomeracích (např. Karviná, Orlová). 
21 Jak ovšem poznamenává sám autor na jiném místě publikace, údaje nemusí být vždy zcela relevantní 
vzhledem k tomu, že objekt může vlastnit více domácností současně. 
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především o území podél toku řeky Moravice (Kružberk, Jánské Koupele, Zálužná, 

Žimrovice), dále o Podhradí, Podvihovský Mlýnek,  Mladecko a Sedlice. 

 

Podle informací realitní kanceláře Realika je v současnosti na trhu s nemovitostmi 

poptávka po třech druzích nemovitostí, sloužících k rekreačnímu využití. Jsou to zahradní 

chatky v městských a předměstských zahradních osadách a koloniích, jejichž zájemci 

pochází z řad lidí bydlících v městských bytech panelové výstavby. Druhou skupinu tvoří 

chaty s vlastním pozemkem v chatových osadách, umístěných i dále od centra města. 

Mladší rodiny bydlící v bytech s vyšším příjmem mají zájem především o předhůří 

Jeseníků i Beskyd, samotné Jeseníky a Beskydy, Oderské vrchy a vodní nádrže Kružberk a 

Slezská Harta. Chalupy tvoří poslední skupinu poptávaných nemovitostí a jedná se 

většinou o starší rodinné domy či vesnické usedlosti v horách, okolo vodních nádrží, ale i 

v obcích v blízkosti Opavy. Kupujícími jsou obvykle rodiny s vyšším příjmem bydlící 

v bytech. Vzhledem k přetrvávajícímu, resp. rostoucímu trendu obyvatel větších měst 

utíkat k přírodě, je reálný předpoklad dalšího zvýšení zájmu o uvedené druhy nemovitostí. 
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Kapitola 4  

 

OBČANSKÝ SEKTOR V OPAVĚ 

 

 

Podle údajů nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, působí 

v Opavě v současné době jediná nadace -  Nadace Radima Masného a 4 nadační fondy – 

Nadační fond SPŠ stavební v Opavě, Nadační fond SZŠ v Opavě, Nadační fond GALENA 

a Nadační fond pro ohroženou mládež „JUNIOR“. Údaje zjištěné u Krajské správy 

Českého statistického úřadu v Ostravě dne 10.4.2006 se s údaji v nadačním rejstříku 

rozcházejí, neboť ČSÚ eviduje v Opavě 9 společností s právním statusem nadace nebo 

nadační fond. U právních forem „701 – Sdružení“ a „731 – organizační jednotka sdružení“ 

eviduje v Opavě ČSÚ celkem 529 subjektů, z toho 357 sdružení. 

 

Validní informace o přesném počtu nadací, nadačních fondů, občanských sdružení a 

obecně prospěšných společností v Opavě jsou obtížně zjistitelné, protože na uvedený 

telefonický dotaz nebyli schopni pracovníci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva 

vnitra, Krajského soudu v Ostravě, ani Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

kvalifikovaně odpovědět s poukazem, že ani interně nelze vyhledávat v databázích a 

rejstřících na základě místní příslušnosti. Informace tak lze pravděpodobně získat pouze na 

základě zákona o svobodném přístupu k informacím vznesením příslušného dotazu a po 

zaplacení správních poplatků. V následujícím textu proto budu vycházet z veřejně 

dostupných údajů, zjistitelných v jednotlivých rejstřících, veřejně přístupných seznamech a 

z internetu. 

 

Naprostá většina neziskových organizací, které nabízejí své služby na území města, 

se zaměřuje na oblast zdravotní, sociální, výchovnou, vzdělávací, sportovní a kulturní. 

Poskytované služby organizací jsou v naprosté většině cílené na děti, rizikové skupiny 

mládeže, ohrožené skupiny obyvatel, seniory, zdravotně či mentálně postižené, 

nezaměstnané, matky s dětmi nebo osoby v sociální tísni. 
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Jediným zástupcem nadací v Opavě je dle údajů v nadačním rejstříku Nadace 

Radima Masného, která do něj byla zapsána 16.8.2000 a jejímž zřizovatelem je fyzická 

osoba. Účelem nadace je pomoc zletilým svěřencům dětských domovů při jejich vstupu do 

života, podpora a pomoc osamělým rodičům samoživitelům v tísni, podpora rozvoje 

vzdělanosti a kulturního dění opavského regionu, zejména formou pomoci nadaným dětem 

při zabezpečení studia a dětem sociálně potřebným. 

 

Čtyřmi soukromými osobami byl zřízen Nadační fond pro ohroženou mládež 

„JUNIOR“ , který byl 24.11.2001 zapsán do nadačního rejstříku. Fond se zaměřuje na 

mládež ve věku 18-26 let bez rodinného zázemí, pomáhá osamělým rodičům 

samoživitelům v témže věku v tísni, dále na kulturu, volnočasové aktivity mládeže a 

vzdělávání. 

 

Podnikové fondy reprezentuje Nadační fond GALENA , který byl zřízen společností 

IVAX Pharmaceuticals s.r.o. a do rejstříku zapsán 28.12.2000. NF má za úkol podporu a 

rozvoj zdravotnictví, především v oblasti poskytování zdravotní péče, výzkumu a vývoje, 

vzdělávání a osvěty. 

 

Zřizovatelem zbylých dvou nadačních fondů - Nadační fond SPŠ stavební v Opavě 

(1998) a Nadační fond SZŠ v Opavě (1998) - jsou střední školy, a to stavební a 

zdravotnická. Oba byly založeny s obdobným cílem: jejich účelem je přispívat ke 

zkvalitňování školní výuky, pořizováním moderní techniky, učebních pomůcek a vybavení 

podporovat rozvoj moderních metod výchovně vzdělávacího procesu, umožnit studentům a 

vyučujícím účast na odborných seminářích a školeních, podporovat poznávání školních a 

zdravotnických zařízení v České republice i v zahraničí, přispívat ke zvýšení 

zainteresovanosti studentů na studiu a k rozvoji jejich zájmové činnosti, podporovat 

sociálně slabé žáky, pomáhat v zajišťování učebnic, včetně jejich nákupu a podporovat 

vzdělávací a tělovýchovné akce. 

 

Podle výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností uvedených na internetu 

existují v Opavě pouze 3 obecně prospěšné společnosti. BOHEMIA et MORAVIA, o.p.s.  

byla založena fyzickou osobou 25.11.1998 a poskytuje sociální, zdravotní, charitativní, 

výchovné, vzdělávací a ekologické obecně prospěšné služby. Za cíl si klade rovněž pomoc 
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při řešení nezaměstnanosti, při restrukturalizaci, obnově a podpoře veřejně prospěšných 

podnikatelských záměrů. 

 

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti BOHEMIA Troppau, o.p.s. je 

právnická osoba - Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem 

společnosti, zapsané do rejstříku 14.6.1999 je podporovat malé a střední podnikatele při 

zakládání a rozšiřování podniku a jejich podpora při zřizování nových pracovních míst. 

 

23.2.2000 byla do rejstříku zapsána obecně prospěšná společnost EUROTOPIA 

Opava o.p.s., jejímiž zakladateli jsou jedna fyzická a jedna právnická osoba (Eurotopia 

o.p.s.). Společnost poskytuje širokou škálu obecně prospěšných služeb a její aktivity 

pokrývají oblast dětí a mládeže (prevence sociálně patologických jevů, kriminality a 

zneužívání návykových látek, pořádání integrovaných prázdninových táborů a 

víkendových pobytů, podpora netradičních léčebných a výchovných postupů, volnočasové 

aktivity), oblast životního prostředí (podpora a propagace šetrné turistiky, ekologického 

zemědělství a výchovy, land trustů, budování turistických a ekologických informačních 

center), oblast sociální (terénní práce, integrace romského etnika, budování kontaktních a 

komunitních center). Nabízí rovněž vzdělávací činnost dětí, mládeže i dospělých, pořádání 

kulturních a osvětových akcí, vydává informační publikace a vyrábí internetové stránky.  

 

Občanské sdružení ELIM Opava, k řesťanská společnost pro evangelizaci a 

diakonii22 vznikla v Opavě v roce 1998 na základě nutnosti zastřešit existující misijní 

práci s dětmi při Církvi bratrské v Opavě. Tím byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj a 

také možnosti financování této činnosti z dalších externích zdrojů, zejména státních a 

nadačních. Postupně byly navázány kontakty s místními úřady, pro které se ELIM stal 

vítaným partnerem napomáhajícím realizaci sociálně zaměřené činnosti a které práci 

společnosti podporují. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá dětem - potřebným, 

opuštěným, z dysfunkčních rodin, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, 

alkoholikům, narkomanům, nezaměstnaným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí 

                                                           
22 ELIM  je celorepubliková nezisková organizace, jejímž cílem je charitativní a sociální činnost, založená na 
principech křesťanské lásky a etiky. Společnost byla založena jako občanské sdružení při Církvi bratrské 
v Písku v roce 1990, aby zastřešila činnosti církve, které šly nad rámec její běžné činnosti. V současné době 
působí společnost ELIM na 6 místech v rámci ČR jako samostatné organizační jednotky, vyvíjející svou 
činnost dle potřeb daného regionu. Všechny organizační jednotky se zabývají prací s dětmi a mládeží 
z církve i ze světa.  
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a mládeže. Cílem sdružení je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální 

potřeby. Z volnočasových aktivit nabízí organizované kroužky (za symbolický poplatek  - 

sportovní, výtvarný, jazykový, dramatický, Klub pro maminky na mateřské dovolené, 

AWANA klub pořádá výlety, letní tábory nebo víkendové chaty) a nízkoprahové kluby 

určené dětem a mládeži z rizikových skupin. Náplní práce terénního pracovníka je 

navazovat kontakty s dětmi a mládeží, které se pohybují po sídlišti a nevědí co s volným 

časem, monitorovat situaci a nabízet jim služby společnosti. Dále provozuje anonymní 

bezplatnou psychologickou poradnu, specializující se na pomoc obětem domácího násilí 

s možností akutního krizového ubytování. Psychologické poradenství se postupně rozšířilo 

na sociálně pedagogické a právní poradenství. Společnost provozuje dobrovolnické 

centrum, jehož dobrovolníci pracují prakticky na všech aktivitách, které společnost 

veřejnosti nabízí. ELIM dbá i na vzdělávání zaměstnanců, kteří se účastní řady akcí a 

přednášek pro zkvalitnění vlastní odbornosti, zahájena byla i vlastní supervize. Společnost 

spolupracuje se skupinou mládeže ve Švédsku a navázala také kontakty s církví v Anglii.  

 

Z hlediska šíře a pestrosti sociálních služeb je v současnosti jejich největším 

nestátním, neziskovým poskytovatelem na Opavsku Charita Opava. Jedná se o účelové 

zařízení Římskokatolické církve s delegovanou právní subjektivitou, zřízené 5.6.1991 

dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké. Základní prioritou a objektem zájmu 

Charity je na prvním místě konkrétní člověk v identifikované nouzi, jeho potřeby a přání, 

kterému poskytuje kvalifikovanou a láskyplnou sociální službu za současného 

respektování jeho důstojnosti. Vytyčeného cíle Charita dosahuje zřizováním a 

provozováním charitativních služeb, domovů, ústavů, zdravotnických, sociálních a jiných 

zařízení, pořádáním sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i 

v zahraničí. Charita je zřizovatelem 14 středisek poskytujících sociální služby a služby 

zaměstnanosti znevýhodněným osobám. Pružně reaguje na měnící se potřeby uživatelů 

služeb i na změny lokálních sociálních podmínek. Je největší Charitou působící v České 

republice z hlediska počtu zaměstnanců a výše finančního rozpočtu. Dvě ze středisek mají 

celorepublikovou působnost, tzn. že přijímají klienty z celého území republiky a působí 

v republice jako jediné zařízení svého druhu. Na lokální úrovní přísluší Charitě Opava ještě 

jedno prvenství - je organizací zaměstnávající největší počet zdravotně postižených osob v 

regionu. 
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 Armáda spásy v České republice byla jako občanské sdružení registrována 

17.5.1990 na Ministerstvu vnitra. Práce pobočky v Opavě zahrnuje duchovní a sociální 

práci, např. péči o děti a mládež, bezdomovce, staré a nemocné občany, matky s dětmi. 

V současnosti běží v opavské pobočce dva projekty: Domov pro matky s dětmi Opava, 

jehož cílem je řešit okamžité potřeby těhotných žen a matek s dětmi v krizové situaci, 

především pokud se ocitnou bez přístřeší a základních životních potřeb. Sociální 

poradenství by mělo přispívat k aktivnímu životnímu stylu, resocializaci a integraci klientů 

do většinové společnosti. Druhým projektem je Azylový dům Opava, jehož noclehárna 

Samaritán je nízkoprahovým zařízením prvního kontaktu zajišťující nouzové ubytování pro 

muže. V Denním centru je možnost stravování, základního hygienického servisu a sociálně 

právního poradenství, ke stabilizaci situace klienta slouží ubytovna. V současné době 

provozuje 3 byty na půli cesty, v nichž bydlí 7 klientů, převážně mladých lidí, kteří se 

vrátili z nejrůznějších zařízení pro mládež a kteří zde postupně nabývají schopnost žít bez 

dozoru pověřeného pracovníka. V rámci zajištění výkonu alternativních trestů umožňuje 

klientům odpracovat si svůj trest.  

 

Sdružení Kafira poskytuje služby občanům se zrakovým postižením od 15 let, jejím 

posláním je vyrovnávat příležitosti občanů se zrakovým postižením v pracovním i 

společenském začlenění. Klienti mohou využít poradenství v oblasti pracovního uplatnění, 

v sociální oblasti a psychologické poradenství včetně osobnostní i pracovní 

psychodiagnostiky a speciálně pedagogické konzultace. Nezbytnou součástí práce je 

realizace počítačových kurzů a volnočasové aktivity. 

 

Občanské sdružení Fokus Opava se zaměřuje na podporu a pomoc duševně 

nemocným lidem a jejich rodinám a podporu péče komunitního typu. Organizace nabízí 

duševně nemocným lidem s plným invalidním důchodem chráněné práce, čímž se podařilo 

vytvořit 23 pracovních míst. Dále sociálně-právní poradenství a pomoc při řešení 

problémových situací, podávání informací o sociálních dávkách, poradenství a asistence 

při hledání vhodného zaměstnání a bydlení, předávání kontaktů na jiné pomáhající 

organizace. V omezené míře nabízí i terénní tým, jehož aktivita se omezuje na doprovod 

klientů při vyřizování záležitostí na úřadech a pomoc při řešení akutních problémů, na něž 

klient sám nestačí. 

 



 86

Informačně poradenskou činnost v Psychiatrické léčebně v Opavě nabízí Občanské 

sdružení ANIMA Opava, jehož služby jsou zaměřeny na poradenství v oblasti práce, 

bydlení a sociální pomoci pro duševně nemocné. Kromě toho nabízí volnočasové aktivity 

(kreativní dílna, výtvarné techniky, relaxace, plavání, sportovní hry), rehabilitační a 

nácvikové programy (zahradnické práce, nácvik vaření, stolování, úklidu, praní a žehlení 

prádla, péče o pokojové květiny), besedy klientů pro ostatní zájemce, přednášky odborníků 

na vybraná témata, výukové programy (jazykové, počítačové), výlety a exkurze. Jednou 

týdně se schází  Klub rodičů, který pod  odborným vedením psychologů a psychiatrů 

provádí komunitní sezení. V prostorách sdružení je možné využít internetovou kavárnu.  

 

Počátkem roku 2006 se obrátila vedoucí sociálního odboru Magistrátu města Opavy 

na radní s požadavkem o podporu při komplexním řešení sociálních služeb v Opavě 

s využitím metody komunitního plánování, která by měla pomoci řešit nedostatky při 

plánování sociálních služeb. Důvodem požadavku byla skutečnost, že v Opavě existuje 

mnoho zařízení a organizací, poskytujících sociální služby a řešících sociální problémy 

mnoha lidí, rodin či skupin občanů, které mohou být ale příliš finančně nákladné, nejsou 

mezi sebou propojeny jako partneři, jimi nabízené sociální služby nemusejí přesně 

reagovat na aktuální potřeby klientů, širší veřejnost nebo jiná zařízení mohou mít potíže 

dozvědět se o existenci či formě poskytovaných sociální služeb apod.  

 

V průběhu roku zadal Magistrát sociologické průzkumy, pomocí kterých zjišťuje 

formou hloubkových individuálních a skupinových rozhovorů sociální potřeby, problémy a 

zájmy běžné veřejnosti i klientů sociálních služeb a prostřednictvím dotazníkového šetření 

mezi poskytovateli služeb mapuje existující sociální služby ve městě. Kromě toho ustavil 

pracovní skupiny zaměřené na seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, národnostní 

menšiny a osoby vyžadující specifickou pomoc při řešení životní situace, které budou 

diskutovat a rozhodovat o prioritách a způsobech řešení sociálních služeb založených na 

přáních občanů, dostupných zdrojích a odborných znalostech. Každý, kdo má zájem 

podílet se na řešení problémů v systému sociálních služeb, má možnost se do procesu 

komunitního plánování zapojit, a to buď přímo do činností pracovních skupin, účastí na 

sociologickém výzkumu či veřejných diskusních setkáních se zástupci města. Hlavním 

výsledkem komunitního plánování má být katalog organizací poskytujících sociální služby 

ve městě, který bude zdarma distribuován do všech domácností.  
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V září 2006 jsem se e-mailovým dotazem týkajícím se komunitního plánování 

obrátila na její koordinátorku, Mgr. Kateřinu Gelnarovou. Z její odpovědi uvádím 

následující: „… o těchto jednáních (rozuměj pracovních skupin, pozn. autorky práce) zatím 

byla široká veřejnost informována pouze prostřednictvím webových stránek. Distribuujeme 

letáky a píšeme články do místního tisku. Ale mám obavy, že široká veřejnost nebude 

projevovat příliš aktivní přístup (viz. zkušenosti jiných měst, např. Ostravy), myslím tím 

skupinu obyvatel, která zatím přímo nepotřebuje nyní využívat sociální službu. Snadnější 

bude získat již stávající klienty sociálních služeb – zejména seniory a zdravotně postižené, 

kteří mají přímou zkušenost a přehled o tom, jak daná služba funguje. Nyní spoléháme na 

poskytovatele, že přesvědčí některé své klienty, aby se zapojili. Již na prvních setkáních se 

nám sice podařilo přizvat několik málo zástupců širší veřejnosti, jenže u nich zatím 

přetrvává pocit, že k tomu nemají co říci, že od toho tady jsou odborníci – poskytovatelé, 

zatím příliš nechápou svou roli v tomto projektu a teď bude na nás, jak se nám je podaří 

přesvědčit, je to jistě na delší dobu, protože lidé zatím nejsou zvyklí podílet se na 

rozhodování, jaké služby budou či chtějí mít v obci. Jistě velkou motivací bude nový zákon 

o sociálních službách, který přináší obrovskou novinku, že lidé získají příspěvky na péči, 

prostřednictvím kterých si budou moci službu sami zaplatit – to už znamená vyšší motivaci 

získat si informace o dané službě, pokud půjde přímo o jejich peníze v hotovosti, dosud 

nemají přehled o tom, kolik tvoří státní dotace na daný typ služby, tedy kolik služba 

opravdu stojí. Samozřejmě poskytovatelé sociálních služeb – organizace poskytující 

sociální služby mají velký zájem o tento projekt zejména z důvodu financování vlastních 

služeb a setkání s ostatními poskytovateli. ….“ 
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Kapitola 5  

 

DOTAZNÍKY A JEJICH VYHODNOCENÍ 23 

 

 

Samotnou metodu výzkumu předurčovalo téma práce. Byla zvolena monografická 

metoda, v níž se objektem zkoumání stala obec Opava. Komparativním způsobem byly 

srovnávány dvě časové etapy v životě obce a jejích obyvatel, se zřetelem na občanskou 

společnost. Při uplatnění výše uvedené metody jsem pro shromáždění materiálu a zjištění 

potřebných kvalitativních dat pro interpretaci zkombinovala několik sociologických 

technik. Především jsem se opírala o analýzu dokumentů, z nichž jsem nejčastěji využívala 

úřední dokumenty, zejména statistické údaje ze sčítání lidu, volebních výsledků, oficiální 

dokumenty institucí, informace získané z rejstříků (obchodního, nadačního, apod.) a dále 

materiály určené k šíření informací, tedy knihy, články v časopisech nebo internetové 

zdroje. Z dotazovacích technik jsem volila mezi dotazníkem a rozhovory a vzhledem 

k velké časové náročnosti, pracnosti, nákladnosti a neochotě některých respondentů 

účastnit se rozhovorů jsem nakonec použila dotazníkovou techniku. 

 

Při tvorbě některých otázek mi byla mimo jinými velmi slušnou inspirací závěrečná 

zpráva Střediska empirických výzkumů s názvem Občanská společnost 2004. Část otázek 

se zaměřila na zjištění důvěry mezi lidmi a jejich tolerance k menšinám (etnickým, 

náboženským, apod.), na zodpovědnost občanů vykazovanou dodržováním zákonů a 

společenských norem a na individuální osobní iniciativu ve vztahu k veřejným 

záležitostem, neboť se jedná o ukazatele příznivé pro vytváření a rozvoj otevřené, potažmo 

občanské společnosti. Další skupina otázek byla cílená směrem k neziskovým organizacím, 

a to jak ve smyslu aktivní účasti respondentů v nich, tak zjištěním jejich postojů a názorů 

na fungování, existenci a roli NNO ve společnosti. Součástí této skupiny dotazů byla i 

snaha zjistit, zda mají obyvatelé ponětí o rozsahu fungování lokálních NNO a míře jejich 

důvěry v ně, vyjádřené buď aktivně (např. prací pro NNO, oslovením NNO v případě 

osobního problému) nebo pasivně (např. finančním příspěvkem). 

 

                                                           
23 Přesné znění dotazníku i vyhodnocení odpovědí respondentů jsou součástí Přílohy. 
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Základním souborem výzkumu byli obyvatelé města Opavy, výběrový soubor tvořilo 

6 homogenních skupin respondentů, reprezentujících jednotlivé skupiny obyvatel obce. 

Těchto 6 skupin bylo tvořeno lidmi z obce, ze spolků, z náboženské obce, starousedlíků, 

přistěhovalců (osoby, které se do obce přistěhovaly po roce 1948) a podnikatelů. Z každé 

skupiny byli na základě účelového výběru zvoleni 2 respondenti (s výjimkou skupiny 

podnikatelů, kde odpovídal 1 respondent), kteří vyplňovali dotazník. 

 

Dotazník se zaměřil na základní zmapování zkoumané problematiky a graficky byl  

rozčleněn na 7 kvalitativně i kvantitativně odlišných částí, s celkovým počtem otázek 53. 

Cílem jednotlivých částí bylo zjistit vztah respondenta k normám a institucím, zmapovat 

jeho pohled na vztahy mezi lidmi, k rodině, k městu a občanskému sektoru. Dotazník 

uzavírají 4 otázky v sekci „Ostatní“ a osobní údaje respondenta. Primárně nesledovalo 

rozdělení otázek do sedmi skupin žádný konkrétní cíl, pouze mělo seskupit a zpřehlednit 

významově podobné otázky do určitých tématických kategorií, tak aby měl respondent 

možnost „naladit se“ na konkrétní kategorii a přemýšlet o dané otázce v rámci kategorie, 

dané nadpisem. Přestože je možné vysledovat určité tendence v rámci jednotlivých témat, 

snažila jsem se dotazník vyhodnotit jako celek, přičemž jednotlivé skupiny byly pouhými 

střípky do celkové mozaiky sledovaného problému.  

 

V dotazníku byly využity všechny typy otázek, přičemž většina z nich byla 

uzavřených, s předepsanými variantami odpovědí, z nichž respondenti zaškrtávali jednu 

nebo více možností. Dotazník obsahoval i několik otevřených otázek, v nichž byl  způsob a 

rozsah odpovědi ponechán na dotazovaném, několik otázek polouzavřených a jednu 

škálovací. Dotazník byl respondentům rozeslán e-mailovou poštou spolu s doprovodným 

dopisem, který vysvětloval cíl a smysl prováděného výzkumu. Dotazník byl anonymní, 

respondenti jsou charakterizovatelní několika málo sledovanými sociálními a 

demografickými charakteristikami, především věkem, vzděláním a pohlavím. Konkrétně se 

dotazníkového šetření účastnilo 5 mužů a 6 žen ve věkovém rozsahu 27–67 let, přičemž 

šesti respondentům bylo mezi 27 a 33 lety, pěti respondentům mezi 51 a 67 lety. 5 

dotazovaných má středoškolské vzdělání, 6 vysokoškolské. S dotazníkem pracoval každý 

respondent samostatně, vyplněné dotazníky byly realizátorkou sesbírány. Vzhledem 

k tomu, že forma distribuce i sběru vyplněných dotazníků byla respondentům co nejvíce 

ulehčena, bylo dosaženo 100% návratnosti rozeslaných dotazníků. 
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5.1.   Vztah k normám a institucím 

 

Pravidelně chodí k volbách naprostá většina respondentů, a to 9 z 11, přičemž pro 8 

z nich je účast na volbách osobně důležitá. Navzdory přiznání vysoké volební účasti se 9 

respondentů domnívá, že jejich hlas není při řešení problémů města důležitý. Dodržování 

zákonů potvrdilo 9 respondentů, většina (9) rovněž nepřechází na červenou, nikdo 

z dotázaných nikdy nevyužil sociální dávku nebo příspěvek, na který neměl nárok či 

nezaplatil daň, kterou měl. Po svém psovi uklízí 7 respondentů z těch, kteří psa mají (8). 

Odpadky netřídí pouze 3 dotázaní. V otázce, zda upozornit spoluobčana na to, co se nemá, 

se respondenti neshodli, 5 z nich uvedlo, že by upozornili. Svého poslance či senátora znají 

téměř 2/3 respondentů. Znalost svých práv přiznává 8 respondentů, o pravdivosti tvrzení 

nakonec svědčí i 100% znalost respondentů, kdy je obchodník povinen vrátit peníze za 

vadné zboží a o délce záruční doby. Předepsanou rychlost na silnicích nedodržuje 7 

respondentů. Nikdo z dotázaných se nenechal nachytat na smyšlenou otázky o platbě 

solární daně v ČR. Poměrně překvapivé odpovědi poskytli respondenti při odpovědi na 

otevřenou otázku, který zákon je z obecného hlediska nejdůležitější. Ústavu uvedli správně 

pouze 3 respondenti, jedna odpověď byla neúplná – Listina základních práv a svobod, 2 

respondenti neznali odpověď a ostatní se ve svých odpovědích různili, přičemž uváděli: 

trestní zákon, zákon o obcích, svobodu slova nebo občanský zákoník. Jeden dotázaný 

napsal, že každý zákon „má svou určitou právní sílu“. 

 

5.2.   Vztahy mezi lidmi 

 

Polovina respondentů (5) uvedla, že se navštěvuje se svými sousedy, zná i jejich 

známé nebo si vzájemně hlídají děti. Přestože větší polovina respondentů (6) má k cizím 

lidem důvěru, 1 z nich nedokázal jednoznačně odpovědět, 7 z nich by po dobu dovolené 

nesvěřili sousedům klíče od domu či bytu. 7 dotázaných si myslí, že by k nim v případě 

záplav byli ostatní občané města solidární. U otázky koho by respondent pozval domů na 

oběd bylo možné zatrhnout více odpovědí. Respondenti by nejraději poobědvali s cizincem 

nebo s dítětem z dětského domova (po 10). 9 respondentů by na oběd neváhalo pozvat 

zdravotně či mentálně postiženého a také homosexuála, 7 z nich nemocného AIDS nebo 

bývalého vězně. Nejméně respondentů by oběd chtělo strávit ve společnosti osob se 

stigmatem uprchlíka nebo bezdomovce (5) a pouze čtyřem by nevadil stoupenec 

náboženské sekty. Vztahy mez lidmi v Opavě  považuje většina (6) respondentů za 
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přátelské, 3 je označili jako chladné, ve dvou případech se domnívají, že mezi Opavany 

vládne solidarita a 1 respondent se o druhé lidi nezajímá. 1 dotázaný zvolil všechny 

odpovědi za pravdivé s tím, že platí „jak kdy“ . Dva respondenti zvolili možnost vlastní 

odpovědi: „odpovídají současnému režimu“ a „neutrální“ . 

 

Müller ve své knize odkazuje na empirický výzkum provedený Ivo Možným, který o 

důvěře, resp. její krizi psal v roce 1991: „Nejbolestnější ztrátou české společnosti je díky 

komunistické zkušenosti právě ztráta vzájemné důvěry, jejíž nejhlubší vrstvou je…deficit 

víry ve společnou akci“ (Müller, s. 255). Podle tohoto výzkumu považovalo v Brně své 

spoluobčany za důvěryhodné nebo celkem důvěryhodné pouhých 31% občanů v kontrastu 

k 90% podílu, který byl zjištěn při podobném výzkumu v Holandsku. Podle mnou 

zjištěných výsledků je situace v Opavě někde uprostřed mezi oběma výše zmíněnými 

údaji: důvěru v cizí lidi totiž vyjádřilo 55% dotázaných. Svou roli může hrát jak 15letý 

odstup od výzkumu Iva Možného, tak bližší vztah mezi obyvateli menšího města. Vysoký 

stupeň důvěry a nízkou míru xenofobie podle mého názoru respondenti potvrdili rovněž 

v otázce koho pozvat na oběd. 

 

5.3.   Vztahy k městu 

 

Do veřejného života obce se zapojují pouze 3 obyvatelé města, a to jeden ještě 

pasivně: „navštěvuji akce pořádané např. Magistrátem města Opavy“. Zbylí respondenti 

se účastní buď brigád a společenských akcí nebo se jako člen politické strany podílí na 

přípravě a průběhu voleb. Do dobrovolných a neplacených nočních hlídek v okolí bydliště 

by se ochotně zapojila velká většina respondentů (8) a naprostá většina (10) se někdy 

zúčastnila brigády ve městě.  

 

Míra zapojení respondentů při prosazení veřejného zájmu se velmi různí. Zatímco 

všichni by podepsali petici a většina (9) by byla ochotna zúčastnit se protestního 

shromáždění či pochodu nebo finančně či věcně přispět na humanitární a charitativní 

sbírku, zdarma a ve svém volném čase by se věnovalo charitativní činnosti pouze 6 z nich. 

V případě, že by respondenti museli pro prosazení veřejného zájmu něco aktivně vykonat, 

případně se jako osoby zviditelnit, jejich míra zapojení rapidně klesá: čtyři dotázaní by 

chtěli sbírat podpisy pod petici nebo se obrátit na svého poslance/ senátora, 3 x respondenti 

uvedli, že by napsali článek do novin či časopisu nebo se aktivně zapojili do veřejné debaty 
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k problémům města. Jediný respondent by našel odvahu zorganizovat protest ve věci 

veřejného zájmu.  

 

I přes skutečnost, že pouze tři dotázaní by měli zájem zapojit se aktivně do veřejné 

debaty k problémům města (viz. předchozí otázka), všichni z nich měli svůj názor na to, 

čemu by mělo město věnovat více pozornosti, respektive co obyvatele města nejvíce trápí. 

Jako nejpalčivější problém respondenti pociťují dopravu ve městě, která se v jejich 

odpovědích v různých obměnách opakovala 7x („vybudování obchvatu“ – 2x, „oprava 

silnic a chodníků“ , „dlouhodobý rozvoj dopravní obslužnosti, zklidnění průtahů městem“, 

„doprava a špatné cesty“, „dopravní situace“, „hustota automobilového provozu“). Za 

další problémy města považují její obyvatelé také absenci některých pohotovostí, sociální 

otázky, herny, které z centra vytlačují obchody, korupci ve výběru státních zakázek, ale i 

kriminalitu dětí a mládeže a objevil se i patrně nereálný požadavek na finančně přijatelné a 

dostupné bydlení všem.  

 

Odpovědi respondentů na otázky č. 26 a 27 jsem podrobila konfrontaci a v září 2006 

jsem se po předchozí osobní návštěvě obrátila e-mailem na vedoucí odboru kontroly 

Magistrátu města Opavy, Ing. Danielu Mališovou, s dotazem na přehled petic podávaných 

v minulých letech občany města. Ing. Mališová žádosti vyhověla a poskytla přehled počtů 

petic podaných v letech 2000–2005 (dřívější roky jsou již uloženy v archivu) spolu 

s tématy petic. Odbor kontroly MMO eviduje v uvedených letech následující počty 

podaných peticí:     Rok 2000   13 petic 

Rok 2001    7 petic 

Rok 2002    4 petice 

Rok 2003  12 petic 

Rok 2004    6 petic 

Rok 2005    7 petic 

 

I přesto, že v dotazníku všichni z respondentů uvedli, že by petici podepsali, počet 

podaných petic tomu neodpovídá. Vysvětlení může být několikeré: buď byli zcela náhodně 

vybráni respondenti představující homogenní skupinu angažujících se obyvatel města nebo 

většina obyvatel nemá o podepisujících se peticích ponětí, případně je k nim lhostejná. 
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Občané města se nejčastěji prostřednictvím podaných petic vyjadřují k 

následujícím tématům: dopravní situace ve městě (obchvat, omezení MHD, nadměrný 

provoz, parkovací plochy a automaty, přechody pro chodce, apod.), rušení institucí 

občanské vybavenosti (škol, jeslí, prodejen potravin, atd.), zachování oblíbených objektů 

(kostely, stromy). Dopad na většinu obyvatel města mají rovněž petice nesouhlasící 

s výstavbou továrny na zpracování bioodpadu nebo revokace zásad prodeje domů. Některé 

z petic jsou vyloženě lokálního charakteru, zejména takové, jejichž předmětem jsou 

stížnosti na restaurační či barová zařízení, zkulturnění konkrétního parku nebo nesouhlas 

se způsobem chování romských obyvatel bydlících v konkrétní ubytovně. Co se týče 

petičních témat, tato se vcelku přesně „trefují“ do odpovědí respondentů na dotazníkovou 

otázku, co obyvatele nejvíce trápí. 

 

Přestože by podle informací pracovníků Magistrátu obyvatelé města Opavy rádi 

změnili své vnímání města „z mrtvého, kde se nic neděje“ za město „tepající životem“, 

málo z nich bylo schopno uvést byť i novodobé tradice, které se ve městě udržují. Pět 

respondentů si vzpomnělo na Bezručovu Opavu, čtyři na vánoční a velikonoční trhy a 3 na 

Majálesy. V odpovědích bylo možné najít i následující tradice: plesy, týdny duchovní 

hudby, vánoční koncerty, jarmarky, ale i oslavy 1. máje.  Jedna odpověď byla velmi 

obecná „n ěkteré pravidelné kulturní akce“ a jeden respondent uvedl, že si na specifické 

místní tradice nevzpomíná. 

 

5.4.   Vztahy k občanskému (neziskovému) sektoru 

 

Členem nějakého spolku je 6 z 11 respondentů (55%). Těmto šesti lidem přináší 

členství jak poučení, dobrý pocit, kontakt s podobně zaměřenými lidmi nebo příjemné 

využití volného času, tak také přátelství, sportovní vyžití, společenský život nebo je 

zkrátka koníčkem. Členové spolků jsou povětšinou součástí organizace, která má 60 (3x) 

členů. Jednou jsou členy spolku s 10, 100 a 2.100 členy. Respondenti spolku se mu buď 

nevěnují vůbec, případně pouze 20 hodin za rok, ale také 2 hodiny týdně (2x), 7 hod./ 

týden (1x), 15 hod./ týden (1x). Čtyři respondenti uvedli, že jsou členy spolku, který 

navazuje na činnost a tradice některého spolku z období mezi válkami: včelaři, Svazarm, 

rybářský svaz a Československý svaz ochránců přírody. Dvě odpovědi nebyly uvedeny. 

Členové spolku ve dvou případech sympatizují se zahrádkáři, v jednom s turisty a to proto, 

že „jde o dobrou myšlenku“. 
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8 respondentů uvedlo, že nikdy nevyužilo služeb neziskové organizace, přesto 

všichni dotázaní považují služby nabízené neziskovými organizacemi za smysluplné a 

většina z nich (8) také pravidelně na nějaké neziskové aktivity přispívá. Čtyři finančně, 

jeden prostřednictvím dárcovských SMS, dva přispívají pouze na charitativní účely a jeden 

respondent uvedl členské příspěvky. Každý z dotázaných si je vědom skutečnosti, že 

v Opavě nějaká nezisková organizace působí a většina z nich (7) se domnívá, že hájí i jeho 

zájmy. Osobně pro nějakou dobrovolnou organizaci pracovali pouze 2 respondenti, a to 

ještě buď z nutnosti nebo pro dobrý pocit a nové znalosti. Naprostá většina (9) si myslí, že 

dobrovolnické aktivity mohou přispět k řešení problémů města, konkrétně v oblasti 

bezpečnosti, ekologie, „p řispět k čistotě města“, „vylepšit kvalitu života ve městě v oblasti 

působnosti spolku“, ale také vytváří pocit sounáležitosti s obcí, zlepšují vztahy mezi lidmi 

navzájem, zvyšují ochotu si pomáhat, nespoléhat se jen na druhé, i zviditelnění určitých 

aktivit, umožňují „vytvářet tlak na zastupitele a úřady“ nebo že to „lidé dělají sami a pro 

sebe“. 

 

V otázce členství respondentů bylo možné uvádět i více odpovědí. Členství neuvádí 

3 dotázaní. Nejvíce z nich – po 3 – je členem profesní nebo humanitární organizace, 2 

respondenti jsou členem sportovní organizace nebo klubu a po jednom jsou členy 

ekologické organizace, sběratelského spolku, chovatelské organizace, politické strany/ 

hnutí a organizace rybářů.  

 

Na první otázku tohoto bloku odpovědělo 6 z 11 respondentů (55%), že je členem 

nějakého spolku. Pokud ovšem byly explicitně vyjmenovány jednotlivé druhy spolků, 

jejich členství „vzrostlo“ na 8 osob, tj. 73% respondentů, kteří jsou organizováni ve 13 

organizacích. Z toho jednak plyne, že někteří jsou členy několika organizací současně, 

jednak rozpor v členství mezi první a poslední otázkou ukazuje na skutečnost, že ne 

všichni respondenti jsou v oblasti občanského (neziskového) sektoru zcela orientováni. 

Z jejich odpovědí je možné usuzovat na fakt, že existují organizace, které si respondenti 

s občanským sektorem vůbec nespojují. 

 

Müller o míře zapojení občanů do organizovaných institucí na počátku naší 

demokratické polistopadové éry píše: „Později se tato situace promítne do počátku 

polistopadového vývoje, kdy se rozpadnou mamutí ,masové organizace‘ a míra 

organizovanosti v české společnosti (platí i pro ostatní postkomunistické země) významně 
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klesne; je zaznamenána silná tendence k atomizaci a rozpadu zájmových sdružení vůbec. 

…Tato nechuť organizovat se v počátcích našeho svobodného vývoje je celkem 

pochopitelná. Organizovanost bez subordinace nebyla v totalitním režimu možná. Proto 

lidé paradoxně často chápou ještě dnes jakoukoli veřejnou angažovanost jako citelné 

omezení své osobní svobody“ (Müller, s. 196). Výsledky dotazníků nepotvrzují – alespoň 

v Opavě – nechuť občanů organizovat se a rovněž vysoká míra členství respondentů 

v organizacích, 73%, ukazuje, že veřejnou angažovanost (z hlediska členství ve spolcích) 

pravděpodobně ani nechápou jako omezení své osobní svobody. 

 

5.5.   Vztahy k rodině 

 

Šest dotázaných uvádí, že se v jejich rodině dodržují rodinné tradice, nejčastěji mezi 

ně zahrnují společné oslavy, jako jsou svátky a narozeniny, ale také tradiční svátky typu 

Vánoc, Nového roku, Velikonoc nebo „Dušiček“, při nichž se schází celá rodina. Pouze 

jeden respondent uvedl specificky rodinnou tradici – „setkání bratranců a sestřenic – 

povykládáme si a opijeme se“. Vztahy v rodině hodnotí naprostá většina respondentů 

kladně, přičemž škála spokojenosti s rodinnými vztahy zahrnuje hodnocení od „přiměřené“ 

po „velmi dobré“. Jediný respondent uvádí občasné napjaté vztahy. 

 

Volný čas tráví všichni respondenti velmi podobně: obvyklou prací při zvelebování 

svého majetku, cestováním, sportem, kulturou či setkáváním se s rodinou a přáteli. 

Členové spolku tráví čas také věnováním se své zálibě, ať už se jedná o rybáře, kynology, 

sportovce nebo včelaře.  

 

5.6.   Ostatní 

 

Pokud by se mnou tázaní respondenti dostali do sociálních problémů či nouze, 

v naprosté většině případů by se v první řadě obrátili na svou rodinu (7x), jeden respondent 

na městský úřad a na přátele, jeden současně jak na městský úřad tak na rodinu. Na druhém 

místě by pomoc hledali u kategorie „sousedé, kamarádi, známí“ (6x), dva na úřadu a jeden 

u neziskových organizací. Na městský úřad by se obrátili až jako na třetího v pořadí (4x), 

dva na neziskové organizace a po jednom na sousedy, kamarády, známé a na rodinu. 

Nejméně často (5x) by věřili v pomoc neziskových organizací. Jestliže platí, že „budování 

robustní občanské společnosti je ve všech postkomunistických společnostech otázkou 
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oživení důvěry ve veřejné instituce a funkce, politické elity, stejně tak jako 

v životaschopnost nového politického a ekonomického řádu“ (Müller, s. 207), potom 

důvěra ve veřejné instituce je 15 let po pádu komunistického režimu stále na poměrně 

nízké úrovni, což respondenti potvrdili nesrovnatelně vyšší důvěrou v členy primární 

sociální skupiny – rodina, sousedé, které dávají ve většině případů přednost. 

 

Navzdory poměrně malé důvěře, které se „těší“ veřejné instituce v případě osobních 

problémů dotázaných, v otázkách rychlosti a účinnosti jejich řešení se všichni respondenti 

vzácně shodli. V případě, že by se dostali do problémů, naprostá většina z nich (8) by 

spoléhala na úřady, které by dle jejich názoru vyřešili problém nejrychleji a také 

nejúčinněji. 1 dotázaný se domnívá, že nejrychleji a nejúčinněji by byly schopny problém 

vyřešit neziskové organizace. Jeden respondent by v takovém případě využil služeb úřadů 

a současně neziskové organizace a jeden otázky nezodpověděl.  

 

Poslední dotaz se zaměřil na typ vazeb, které považují respondenti za nejdůležitější 

pro vývoj a výkonnost ekonomiky. 64% respondentů (7) uvedlo, že nejdůležitější jsou 

vazby personální (známosti), naopak dva mají za to, že to jsou vazby rodinné a dva 

preferují vazby občanské. Vysoký podíl personálních vazeb označuje Jiří Pehe za jednu 

z příčin naší krize: „ …politické a institucionální prostředí založené na čistě stranických a 

personálních vazbách…nakonec nemůže garantovat další ekonomický vývoj. Takové 

prostředí plodí neprůhledné právní vztahy, slabé právní vědomí, klientelismus a korupci. 

Silná občanská společnost – tím, že oslabuje druh vazeb založených na vertikálně 

organizované patronaci mocných vůči méně mocným nebo bezmocným – je tím nejlepším 

imunitním systémem, který si moderní demokracie vytvořily“  (Pehe, s. 5). 

 

5.7.   Vyhodnocení 

 

Na tomto místě se omezím pouze na obecný pohled na provedené dotazníkové 

šetření, protože dílčí vyhodnocení jsou obvykle součástí předchozích podkapitol 5.1.–5.6..  

Souhrnné vyhodnocení je následně uvedeno v Kapitole 6 – „Závěr“.  

 

Zkoumaný vzorek respondentů byl příliš malý na to, aby bylo možné vyslovit obecný 

závěr. Dotazníky nebyly rovněž podrobeny vyhodnocení zaměřenému na prokázání rozdílů 

ve znalostech, zapojení se do veřejného života, rodinných vztazích či důvěře v instituce, 
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založené na věku, vzdělání nebo pohlaví, tedy identifikátorech, které pravděpodobně 

v odpovědích respondentů budou hrát roli. Z výsledků dotazníkového šetření plyne, že 

následné výzkumy by svou pozornost měly zaměřit spíše na hloubkové zkoumání vztahů 

mezi lidmi v obci a vztahy k městu. Větší pozornost by si rovněž zasloužilo šetření u členů 

spolků, a to formou hloubkových individuálních rozhovorů. 

 

Vrátíme-li se k otázkám, položeným v úvodu diplomové práce a porovnáme-li je 

s odpověďmi zjištěnými dotazníkovým šetřením, dospějeme k následujícímu závěru. 

Pokud veřejný život nějak zasahuje do osobního života jedinců, děje se tak především 

prostřednictvím naplnění jejich politických práv zaručených Ústavou, ať už se jedná o 

svobodu projevu, právo petiční a shromažďovací, právo svobodně se sdružovat nebo se 

podílet na správě věcí veřejných buďto přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. 

Z odpovědí respondentů plyne, že občanskou volební povinnost respondenti chápou jako 

vrcholný projev identifikace s veřejným životem. Tento závěr si dovoluji vyvodit zejména 

z faktu, že zapojení respondentů do veřejného života obce je velmi nízké (27,3%) a 

omezuje se zejména na pasivní účast na obecních akcích. V kontrastu s tímto zjištěním je 

potom odpověď na otázku účasti na brigádách ve městě, kterých se někdy zúčastnilo 10 

z 11 respondentů. Vzhledem k tomu, že nejmladšímu účastníkovi dotazníkového šetření 

bylo 27 let, mám za to, že vysokého podílu kladných odpovědí mohlo být dosaženo 

brigádami v socialistické éře, které byly svého času povinné a tudíž nemají žádnou validní 

vypovídací hodnotu o chování a svobodném rozhodnutí respondentů v této otázce po pádu 

komunistického režimu.  

 

Ve velkém by respondenti hájili své individuální zájmy, zejména hmotného 

charakteru, protože dobrovolných a neplacených nočních hlídek v okolí bydliště by se 

zúčastnila většina z nich (73%). Kontrast nacházím také v odpovědích na otázku, týkající 

se míry zapojení při prosazení veřejného zájmu a aktivního zapojení se do veřejné debaty 

k problémům města. 83% respondentů by podepsalo petici, ale pouhých 27% by se 

zapojilo do veřejné debaty.  

 

Vztah k tradicím města nelze u jeho obyvatel považovat za vřelý. Přestože by 

Opavané rádi viděli své město tepat životem, novodobé tradice si nejsou schopni vybavit. 

Vysvětlení je třeba hledat buď v jejich nezájmu, neinformovanosti, případně v neexistenci 

takových tradic, které by se zapsaly do povědomí jejích obyvatel. Tradice prvních májů, 
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lampiónových průvodů a generálních stávek vzala za své koncem roku 1989 a nové 

masové tradice (s výjimkou vánočních a velikonočních trhů) se městu pravděpodobně 

dosud nepodařilo vytvořit.  

 

Rodina hraje v životě respondentů nezastupitelnou roli, vazby uvnitř rodin jsou 

pevné, udržují se prostřednictvím rodinných tradic, při nichž se schází celé rodiny a také 

společným trávením volného času. Naprostá většina respondentů vyjádřila vysokou 

spokojenost s rodinnými vztahy. 

 

Hodnotit vztahy k sousedům, jiným skupinám nebo setkávání se s jinými lidmi 

znamená hodnotit především důvěru respondentů. Nadpoloviční většina z nich sice důvěru 

k cizím lidem má, nicméně jejich důvěra nedosahuje takového stupně, aby jim svěřili 

přístup ke svému majetku. Sousedské vztahy je těžké hodnotit, protože v dotazníku na ně 

nebyla přímo cílená žádná z otázek, nicméně částečně se na ně dá usuzovat z odpovědi, 

zda se respondenti se svými sousedy navštěvují. Ve městě sice významném, nicméně 

z objektivního hlediska poměrně nevelkém, bych očekávala větší než pouhé 45% setkávání 

se s vlastními sousedy, představujícími členy primární sociální skupiny. Otevřenost, 

potažmo důvěru v ostatní vyjadřovali respondenti v otázce koho by pozvali na oběd. 

Xenofobní tendence obyvatel města se v dotazníku neprojevily, neboť celých 91% z nich 

by neváhalo pozvat k sobě domů cizince a 45% také uprchlíka. Otázkou ovšem zůstává, 

nakolik by se odpovědi lišily, pokud by byla vyjmenována jednotlivá etnika. Opavané 

rovněž neprojevili zvlášť negativní vztah k hendikepovaným či jinak marginalizovaným 

skupinám spoluobčanů a jedinou skupinou, na niž jsou opravdu citliví, tak zůstávají 

stoupenci náboženské sekty. Vztahy ve městě označila naprostá většina respondentů za 

dobré (přátelské, solidární), což vyjádřili i důvěrou ve své spoluobyvatele, o nichž se 

domnívají, že by k nim byli v případě záplav ostatní solidární. Zde svou roli s největší 

pravděpodobností sehrála vzpomínka na semknutost občanů a jejich vlastní angažovanost 

při katastrofálních záplavách, které město postihly v roce 1997.  
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Kapitola 6  

 

ZÁVĚR 

 

 

Záměrem předložené práce nebylo provést korelační ani hloubkovou sekundární 

sociologickou analýzu v rámci doby, kterou diplomová práce postihuje. Mým cílem bylo 

prostým popisem dvou srovnávaných časových období tato čtenáři přiblížit, pokusit se 

vystihnout sociokultuní faktory, které měly zásadní vliv na situaci města a jeho obyvatel a 

poukázat na vzájemnou provázanost uvedených faktorů s ochotou obyvatel ke sdružování 

v jednotlivých etapách. Dalším důvodem byl můj osobní zájem a zvědavost, zda se bude 

sdružování v těchto érách zásadně odlišovat a nakolik v tom budou dané faktory hrát roli. 

 

Nemám v tuto chvíli k dispozici srovnání se stavem obnovy občanské společnosti 

v dalších českých městech a obcích, přesto bych ráda poukázala na možnou souvislost 

sociokulturních činitelů s úrovní občanské společnosti. Impulsem k této myšlence se kromě 

výsledků zde uvedených, stal rovněž článek Dva světy v Česku24, publikovaný 26.10.2006 

v magazínu DNES+tv, týdenní příloze MF DNES. Pokud bychom faktory vyskytující se 

v rozvinuté občanské společnosti zredukovali pouze na tři, a to toleranci obyvatel, 

ekonomickou prosperitu posuzovanou mírou nezaměstnanosti a průměrnou mzdou a 

úroveň právního vědomí, které by mělo být úměrné stupni vzdělání, vyplyne nám, že ve 

velkých městech v čele s hlavním městem Prahou by měl být stupeň obnovy občanské 

společnosti na nesrovnatelně vyšší úrovni, než v  městech menších. Praha totiž ve všech 

kritériích zbytek republiky jednoznačně převyšuje, jak dokládá následující tabulka: 

 

 Praha Česko Opava 

Míra nezaměstnanosti25 2,84% 7,43% 9,82% 

Průměrný plat26 23.137 Kč 18.421 Kč 15.274 Kč 

Vysokoškolské vzdělání27 17,2% 8,9% 10,7% 

                                                           
24 WILKOVÁ, Scarlett. magazínDNES+tv. Dva světy v Česku. 26.10.2006. č. 43. S. 16-26. 
25 Informace Úřadu práce Opava za měsíc říjen 2006. 
26 Údaje ČSÚ za 1. – 3. čtvrtletí 2005. 
27 Údaje dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001. 
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Konkrétní poznatky, které mé šetření přineslo, jsou uvedeny v samém závěru této 

kapitoly. Ještě předtím bych však ráda uvedla mé osobní závěry a celkový dojem, které si 

ze zpracovávaného tématu odnáším. Sdružování a vznik spolků byl ve Slezsku po celé 

období První republiky spojen s rivalitou a nacionálním „bojem utlačované české 

menšiny“ proti německé převaze, který ovšem v mnoha případech působil jako hnací 

motor spolkové činnosti. Česká menšina si svou druhořadou úlohu ve své době velmi 

dobře uvědomovala a pravděpodobně z důvodu hrdosti měla obrovskou potřebu si svůj 

pocit „křivdy a útlaku“ vykompenzovat a mimo jiné také skrze spolčování dát průchod 

svému češství. To je podle mého názoru prvek, který česká společnost ztratila a od té doby 

již (nebo ještě?) znovu nenašla. Také Milan Kundera se - stejně jako mnozí jiní - ve svém 

románu z 80. let Nesnesitelná lehkost bytí nad otázkou češstí zamýšlel: „Byla z toho 

nešťastná, ale už dole na chodníku ji napadlo: Proč by se vlastně měla stýkat s Čechy? Co 

ji s nimi spojuje? Krajina? Kdyby měl každý z nich říci, co si představuje pod jménem 

Čechy, obrazy, které by jim vystupovaly před očima, by byly docela nestejnorodé a 

netvořily by žádnou jednotu. Anebo kultura? Ale co to je? Hudba? Dvořák a Janáček? 

Ano. Ale co když Čech nemá pro hudbu smysl? Podstata češství se rázem rozplyne. Anebo 

velcí mužové? Jan Hus? Nikdo z tamtěch lidí nečetl ani řádku z jeho knih. Jediné, čemu 

byli s to svorně rozumět, byly plameny, sláva plamenů, v nichž uhořel jako kacíř ha 

hranici, sláva popele, v který se proměnil, takže podstata češství, říká si Sabina, je pro ně 

právě jen popel, nic víc. Ty lidi spojuje jen jejich porážka a výčitky, které adresují jeden 

druhému.“28 Ztráta onoho národně uvědomovacího prvku znamenala i menší „drive“ 

tohoto hnacího motoru, který se  posléze v době komunismu zcela „zadřel“ a který je proto 

dnes tak velmi těžké znovu uvést do plně funkčního provozuschopného stavu. 

 

Aniž bych k tomu měla empirické důkazy, získané sociologickými analýzami, 

z rozhovorů s představiteli města plyne, že většina obyvatel Opavy (a pravděpodobně lze 

tento závěr zobecnit) velmi záhy podlehla konzumnímu způsobu života v globalizované 

společnosti, v níž není „nepřítel“ tak viditelný. Za všechny uvádím jeden z názorů: „Lidé 

mají všechno, jsou zhýčkaní a nemají proti čemu nebo s čím bojovat. Celá společnost je 

složena ze sobeckých individualistů, kteří se o druhé nezajímají“. Ale je na tom Opava 

opravdu tak špatně? Konkrétní poznatky, které šetření přineslo, jsou totiž následující: 

 

                                                           
28 KUNDERA, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí. 2 vyd. Brno : Atlantis, 2006. 344 s. ISBN 80-7108-281-3. 
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1. Vysoká účast ve volbách, poměrně dobrá znalost vlastních práv a orientace 

v zákonech ukazuje u respondentů na úctu k právu a jisté právní vědomí, o 

nichž hovoří politolog Jiří Pehe.  

 

2. Respondenti odpovědně a ve velkém měřítku využívají (by využívali – týká se 

petic) svých politických práv, přestože svému volebnímu hlasu nepřikládají 

téměř žádnou důležitost. Ilustrovanou skutečnost dává Müller do souvislosti 

s nízkou mírou sebedůvěry: „…od nedostatku vlastní sebedůvěry a sebeúcty je 

jen krůček k nedůvěře a neúctě k ostatním či jinému. …Občané nevěří, že by 

mohli nějak ovlivňovat státní orgány a politiku vlády, zrovna tak ani většinou 

nevědí, jakým způsobem by mohli svoji politickou vůli uplatnit. …Zde se 

v jasném světle ukazuje hlavní kulturně-civilizační bariéra české společnosti, 

jež jí brání v tom, aby se plně rozvinula ve vyspělou otevřenou občanskou 

společnost. Koncept občanské společnosti je…konceptem amorální slušné a 

zdvořilé společnosti. …Je společností sebevědomých, autonomních a tedy 

odpovědných a sebekritických občanů. …Je to společnost, jež je založena na 

důvěře v abstraktní principy, jež umožňují lidem vzájemně spolupracovat“ 

(Müller, ss. 204-206). 

 

3. Podle odpovědí respondentů je jim cizí podvádění a naopak vlastní jim je 

odpovědnost. Nemohu proto na tomto místě potvrdit slova Karla Müllera, 

když hovoří o obnovování atmosféry a vztahů důvěry v české společnosti: „Je 

racionální být nedůvěřivý v prostředí, kde důvěra schází. Ti, kteří budou 

demonstrovat svoji důvěru, budou pouze ztrácet (losers) a budou osočování a 

vysmívání z důvěřivé naivity, z hlouposti a omezenosti. Cynismus, podvádění, 

obcházení zákona a obelhávání celého systému jsou pak v takovém prostředí 

označovány za ctnosti“ (Müller, s. 210). 

 

4. Přestože obyvatele města trápí podobné problémy, nechtějí nebo nejsou 

schopni či ochotni se k jejich řešení spojit s někým jiným . Uvedená situace 

by se dala shrnout do věty: „Přejeme si, aby byly problémy vyřešeny, ale 

nechtějte po nás, abychom se jakkoli angažovali“. Jejich vzkaz vyznívá 

podobně, jako by o něm referoval Karel Čapek: „Nemůže se o nás sice říkat, že 

náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí etatisti; všechno čekáme 
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jenom od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho, aby nás 

přišel podrbat soudní sluha, kousne-li nás blecha. Jeden z našich národních 

rysů je silná nechuť k úřadům; ale stejně výrazným rysem naší národní povahy 

je mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a mají k tomu plno 

prostředků. Kdyby na nás letěla kometa, budeme křičet po povolaných 

úřadech; kdyby nějaký drak na nás žádal denně tři panny a tři mládence 

k sežrání, nevstane mezi námi hrdina, který by s drakem bojoval, nýbrž 

obrátíme se na četnickou stanici. Nechť povolané kruhy zakročí, umírá-li 

žebračka v příkopě hladem; nechť vláda podnikne energický krok proti řádění 

myší v naší pšenici; nechť ministerstvo veřejných prací neprodleně odstraní 

suchou větev, která překáží na erární silnici mezi Vysokým Mýtem a 

Domažlicemi. Odkopnout řečenou větev do příkopu, to by byl osobní politický 

čin, jenž se příčí našemu zažranému etatismu. A přece každá povinnost, o 

kterou státu ulehčíme, je politický pokrok; vzestup demokracie je myslitelný jen 

ve formě občanské autonomie. Nikde není tak naze vidět nepolitičnost našeho 

života jako v úpadku samosprávy“ (Müller, s. 190). 

 

5. Přestože si většina (7) respondentů myslí, že neziskové organizace hájí i jejich 

zájmy a že dobrovolnické aktivity mohou přispět k řešení problémů jejich 

města (9), jen necelá polovina z nich by se v případě problémů na 

neziskové organizace obrátila. 

 

6. U obyvatel města přetrvává nedůvěra v politické instituce. Ovšem: „Politická 

kultura nedůvěry vůči státu a jeho institucím z dob Rakouska získává podobu 

občanské nesamostatnosti, oddanosti a závislosti na státu“  (Müller, s. 227). 

 

7. Obyvatelé Opavy se o vlastní město zajímají dosti okrajově, což 

dokumentuje naprosto laxní zapojení respondentů jak do aktivního veřejného 

života obce (18%), tak do případné aktivní veřejné debaty k problémům města 

(27%). Z toho důvodu se domnívám, že je možné zevšeobecnit slova 

koordinátorky komunitního plánování, Mgr. Gelnarové, která v souvislosti 

s přípravou komunitního plánu v Opavě vyjádřila obavy z nedostatečně 

aktivního přístupu obyvatel města a skutečnosti, že lidé zatím nejsou zvyklí 

podílet se na rozhodování. Jak dlouho ovšem lze omlouvat nízkou 
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angažovanost občanů komunistickou zkušeností, byť neúměrně dlouhou? 

„Situace dlouhých padesáti let totalitních režimů vytvářela a vlastně 

potvrzovala již z dob Rakouska důvěrně známý stereotyp, kdy stát byl chápán 

jako něco zcela cizího, vnuceného a nepřátelského. Tento silně zažitý archetyp 

pak vyvolával ve společnosti dvojí efekt. Za prvé vedl k potvrzování hodnoty a 

,blahořečení‘ soukromí. Většina lidí se obracela k rodině a soukromí jako sféře 

prožívání, ochrany a kultivace národních, náboženských či jiným symbolů a 

tradic. Realita přitom vyžadovala, aby většina obyvatel do veřejné sféry 

z nejrůznějších důvodů vstupovala. …Druhým důsledkem…je ,znehodnocení‘ 

veřejné sféry či politiky jako takové. Jakákoli hlubší spolupráce se státními 

institucemi, politiky či stranou byla považována za nemorální, stigmatizující, 

za blízkou velezradě. Proto ti, jež se nehodlali smířit s ,vnitřní emigrací‘ a 

chtěli se účastnit autentického politického života, si museli konstituovat svoji 

vlastní veřejnou sféru mimo oficiální politiku státu“ (Müller, ss. 192-194). 

 

V teoretické části jsem si stanovila kritéria, která mohou predikovat existenci či 

neexistenci občanské společnosti v Opavě. Závěrem tedy nabízím porovnání uvedených 

teoretických předpokladů s prakticky zjištěnými skutečnostmi. S odkazem na výše 

vyhodnocené dotazníkové šetření lze potvrdit, že:  

 

• Demokratický systém, zahrnující např. svobodu shromažďování, sdružování, 

vyjadřování nebo náboženského vyznání je v České republice zaručen 

především Ústavou a Listinou základních práv a svobod. 

• Existence tržního hospodářství. 

• U obyvatel Opavy byla prokázána úctu k právu i právní vědomí. 

• Míra vzájemné důvěry a tolerance obyvatel města je na poměrně dobré úrovni. 

• Stupeň angažovanosti obyvatel města lze posuzovat kvantitativně, přičemž 

z hlediska prostého počtu spolků, resp. neziskových organizací, lze dát 

rovnítko mezi meziválečné a polistopadové období. 

• Ekonomická prosperita obyvatel města nepatří v rámci České republiky 

k nejlepším: Opava se vyznačuje jednou z nejvyšších mír nezaměstnanosti a 

průměrnou mzdou hluboce pod celostátním průměrem. 
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Na základě uvedených zjištění není pochyb o tom, že se v Opavě občanská 

společnost konstituovala. Otázkou zůstává, do jaké míry. K tomu, aby mohl být 

konstatován jednoznačný závěr, že v Opavě existuje rozvinutá občanská společnost, něco 

chybí. Tím „něčím“ jsou zbývající dva teoretické předpoklady: 

 

• Stupeň integrace obyvatel města, jejímž prostřednictvím dosahují společných 

cílů, je na podprůměrné úrovni. 

• Míra vlivu obyvatel města na řešení jejich problémů je subjektivně vnímána 

jako zanedbatelná, přestože předpoklady jsou pro ni vytvořeny. 

 

A právě v těchto dvou důležitých předpokladech zůstává dle mého názoru obrovský 

potenciál a rezervy, kterých je třeba plně využít. V opačném případě nezbývá než 

parafrázovat Müllerovo konstatování, že prozatím nelze hovořit o existenci 

plnohodnotné opavské občanské společnosti.  
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„Nemožné je jen silné slovo, které kolem sebe rozhazují malí 

lidé, kteří si myslí, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen 

dostávat, místo toho, aby objevovali sílu, která to dokáže 

změnit. Nemožné není fakt, je to postoj. Nemožné není tvrzení. 

Je to výzva. Nemožné je nevyužitá síla. Nemožné je dočasný 

stav. Nemožné neexistuje“.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 PETÁKOVÁ, Zdeňka. Hovory od plotny. (Vtiskni světu svou tvář). Motivační kniha pro ženy. Brno : 
Šimon Ryšavý nakladatelství, 2006. 62 s. ISBN 80-7354-033-9. 
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Nadace Integrované střední školy – centra odborné 

přípravy 
1.1.1993 8.11.1999 

Nadace Slezské nemocnice 5.5.1993 18.4.2002 

Nadace Zdraví dětem 1.12.1992 18.4.2002 

Nadace Slezského divadla 21.4.1993 18.4.2002 

Nadace rodičů a příznivců VGJŽ – civilní větve 

(zrušeno vzhledem k zániku organizace) 
23.4.1992 31.12.1996 

Nadace Radima Masného 16.8.2000 -- 
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 NADAČNÍ FONDY  

NF SZŠ v Opavě 14.12.1998 -- 

NF Obchodní akademie Opava   

NF Galena 28.12.2000 -- 

NF pro ohroženou mládež „JUNIOR“ 24.11.2001 -- 

NF SPŠ stavební v Opavě 18.12.1998 -- 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

Bohemia et Moravia, o.p.s. 25.11.1998 -- 

Bohemia Troppau, o.p.s. 14.6.1999 -- 

Eurotopia Opava, o.p.s. 23.2.2000 -- 

 

 

 

2) Dotazník 

 

VZTAH K NORMÁM A INSTITUCÍM  

 
1. Chodíte pravidelně k volbám (do Parlamentu ČR, do obecních zastupitelstev, do Evropského 

parlamentu)? 
a) ano    
b) ne 

 
2. Je pro Vás osobně účast na volbách důležitá? 

a) ano 
b) ne 
 

3. Myslíte si, že je Váš hlas při řešení problémů města důležitý? 
a) ano    
b) ne 

 
4. Dodržujete zákony? 

a) ano    
b) ne 

 
5. Přecházíte na červenou? 

a) ano    
b) ne 

 
6. Využil/a jste někdy sociální dávku nebo státní příspěvek, na něž jste prokazatelně neměl/ a 

nárok, případně nezaplatil/a daně, které jste měl/a? 
a) ano    
b) ne 

 
7. Uklízíte na veřejných prostranstvích po svém psovi (máte-li nějakého)? 

a) ano    
b) ne 
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8. Třídíte odpadky? 
a) ano    
b) ne 

 
9. Upozorníte spoluobčana na to, co se nemá (odhazování odpadků na zem, graffiti, trhání kytek 

v parcích, neuklízení exkrementů po psech, apod.)? 
a) ano    
b) ne 

 
10. Znáte svého poslance nebo senátora? 

a) ano    
b) ne 

 
11. Víte, jaká máte práva? 

a) ano    
b) ne 

 
12. Který zákon je z obecného hlediska vůbec nejdůležitější? 

……………………………………………. 
 
13. V jakém případě je obchodník povinen vrátit Vám peníze za vadné zboží? (příp. jak je dlouhá 

záruční lhůta?): 
……………………………………………………………………………………….. 

 
14. Musíte v ČR platit solární daň? (tj. daň, vypočítávaná podle délky slunečního svitu v daném 

území) 
a) ano    
b) ne 
 

15. Dodržujete předepsanou rychlost na silnicích? 
a) ano    
b) ne 

 
 

VZTAHY MEZI LIDMI  

 
16. Navštěvujete se se sousedy, znáte jejich známé, hlídáte si vzájemně děti, apod.? 

a) ano    
b) ne 

 
17. Máte důvěru k cizím lidem? 

a) ano    
b) ne 
 

18. Myslíte si, že kdyby Vás postihly záplavy, budou k Vám občané Vašeho města solidární? 
a) ano    
b) ne 

 
19. Svěřil/a byste sousedům po dobu Vaší dovolené klíče od domu nebo bytu a proč? 

a) ano    
b) ne 
 

20. Pozval/a byste k sobě domů na oběd: 
a) uprchlíka     ano  ne 
b) bývalého vězně     ano  ne 
c) cizince      ano  ne 
d) stoupence náboženské sekty   ano ne 
e) nemocného AIDS    ano ne 
f) dítě z dětského domova    ano ne 
g) zdravotně či mentálně postiženého   ano ne 
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h) homosexuála     ano ne 
i) bezdomovce     ano ne 
j) ………………….. 

 
21. Jaké jsou podle Vašeho názoru vztahy mezi lidmi v Opavě? (označit lze i více odpovědí) 

a) přátelské 
b) chladné 
c) vládne mezi námi solidarita 
d) nezajímám se o druhé lidi 
e) ………………………………… 

 
 

VZTAHY K M ĚSTU 

 
22. Zapojujete se do veřejného života obce? 

a) ano    
b) ne 

 
23. Jakým způsobem?: ………………………………………………………………….. 
 
 
24. Účastnili byste se dobrovolných a neplacených nočních hlídek v okolí vašeho bydliště v zájmu 

zachování pořádku nebo ochrany majetku? 
a) ano    
b) ne 

 
25. Zúčastnil/a jste se někdy brigády ve městě? 

a) ano    
b) ne 

 
26. Co byste byl ochoten udělat pro prosazení veřejného zájmu (zatrhněte všechny varianty, které 

připadají v úvahu)? 
 

a) podepsat petici 
b) sbírat podpisy pod petici 
c) napsat článek do novin, časopisu 
d) zúčastnit se protestního shromáždění, pochodu, apod. 
e) zorganizovat protest 
f) zdarma a ve svém volném čase se věnovat charitativní činnosti 
g) finančně či věcně přispět na humanitární/ charitativní sbírku 
h) obrátit se na svého poslance/ senátora 
i) aktivně se zapojit do veřejné debaty k problémům města 
j) …… 

 
27. Čemu by mělo město věnovat více pozornosti, resp. co vás ve městě nejvíce trápí?: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
28. Vzpomenete si na nějaké tradice, které se v Opavě dodržují? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

VZTAHY K OB ČANSKÉMU (NEZISKOVÉMU) SEKTORU  

 
29. Jste členem nějakého spolku, sdružení, atd.? 

a) ano    
b) ne 
 

30. Co vám členství přináší?…………………………………………………… 
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31. Jste-li členem nějakého spolku, kolik má členů? 

 
32. Kolik hodin týdn ě spolku věnujete? 

 
33. Navazuje váš spolek na činnost konkrétního spolku z minulosti? Kterého? 

 
34. Sympatizujete s nějakým jiným spolkem? (kromě toho, jehož jste členem) Proč? 
 
35. Využil/a jste někdy služeb některé neziskové organizace? 

a) ano    
b) ne 

 
36. Myslíte, že služby nabízené neziskovými organizacemi mají svůj význam a smysl? 

a) ano    
b) ne 

 
37. Přispíváte pravidelně na nějaké neziskové aktivity? Jak? 

a) ano    
b) ne 
 

38. Znáte nějaký opavský spolek z období mezi válkami? Víte, čemu s věnuje? 
 
39. Působí v Opavě nějaká nezisková organizace? 

a) ano    
b) ne 

 
40. Myslíte, že neziskové organizace hájí i Vaše zájmy? 

a) ano    
b) ne 

 
41. Jsem členem: 

a) odborů 
b) církve 
c) profesní organizace 
d) sportovní organizace, klubu 
e) divadelní či hudební organizace 
f) humanitární organizace 
g) ekologické organizace 
h) politické stran či hnutí 
i) sběratelského spolku 
j) dobrovolných hasičů 
k) mysliveckého sdružení 
l) chovatelské organizace 
m) zahrádkářské nebo pěstitelské organizace 
n) organizace rybářů 
o) vzdělávací organizace (včetně studentských nebo rodičovských) 
p) organizace v oblasti péče o zdraví nebo v oblasti sociálních služeb 
q) organizace mládeže 
r) organizace na podporu lidských práv, občanských aktivit 
s) ženské , etnické, národnostní nebo krajanské organizace 
t) jiné: …………………………….. 

 
42. Pracoval/a jste někdy pro nějakou dobrovolnou organizaci? 

a) ano    
b) ne 

 
43. Co Vám tato práce přinášela? 
 
44. Myslíte si, že dobrovolnické aktivity mohou přispět k řešení problémů Vašeho města? 
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a) ano    
b) ne 

 
45. V čem konkrétně? 

 
VZTAHY K RODIN Ě 

 
46. Máte nějaké rodinné tradice? 
47. Jak je dodržujete? 
48. Jak trávíte volný čas? 
49. Jak hodnotíte vztahy ve Vaší rodině? 

 
 

OSTATNÍ  

 
50. Kam byste se obrátil/ a v případě sociálních problémů/ nouze? (očíslujte podle toho, na koho 

nejdříve, na koho následně) 
a) městský úřad 
b) rodina 
c) sousedé, kamarádi, známí 
d) neziskové organizace (Charita, Červený kříž, Diakonie, apod.) 
e) ……………. 

 
51. Kdo podle Vašeho názoru vyřeší nejrychleji Váš problém? 

a) úřad (města, státní, krajský) 
b) politická strana 
c) nezisková organizace 
d) církev 
e) …………….. 

 
52. Kdo podle Vašeho názoru vyřeší Váš problém nejúčinněji? 

a) úřad (města, státní, krajský) 
b) politická strana 
c) nezisková organizace 
d) církev 
e) …………….. 

 
53. Jaký typ vazeb je podle Vás pro vývoj a výkonnost ekonomiky nejdůležitější? 

a) stranické vazby 
b) personální vazby (známosti) 
c) rodinné vazby 
d) občanské vazby 

 
 

OSOBNÍ ÚDAJE 
 
Od kdy žijete v Opavě? 
Chcete v Opavě zůstat? 
Věk: 
Vzdělání: 
Jsem:   Muž  Žena                                                                       © Pavla Oborníková 
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3)  Vyhodnocení dotazníku 

VZTAH K NORMÁM A INSTITUCÍM 

1. Chodíte pravidelně k volbám (do Parlamentu ČR, do obecních zastupitelstev, do Evropského 
parlamentu? 
Obyvatelé obce Členové spolku Věřící Starousedlíci Přistěhovalci Podnikatel 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

2 - - 2 2 - 2  - 2 - 1 - 

2. Je pro Vás osobně účast na volbách důležitá? 

2  - - 2 1 1 2 - 2 - 1 - 

3. Myslíte si, že je Váš hlas při řešen problémů města důležitý? 

1 1 - 2 - 2 1 1 - 2 - 1 

4. Dodržujete zákony? 

2 - 1 1 1 1 2 - 2 - 1 - 

5. Přecházíte na červenou? 

- 2 - 2 1 1 - 2 1 1 - 1 

6. Využil/a jste někdy sociální dívku nebo státní příspěvek, na něž jste prokazatelně neměl/a nárok, případně 
nezaplatil/a daně, které jste měl/a? 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 

7. Uklízíte na veřejných prostranstvím po svém psovi (máte-li nějakého)? 

1 1 2 - 1 
Nemá 

psa 
2 - Nemají psa 1 - 

8. Třídíte odpadky? 

- 2 2 - 2 - 1 1 2 - 1 - 

9. Upozorníte spoluobčana na to, co se nemá (odhazování odpadků na zem, graffiti, trhání kytek v parcích, 
neuklízení exkrementů po psech, apod.)? 

- 2 1 1 1 1 2 - - 2 1 - 

10. Znáte svého poslance nebo senátora? 

1 1 - 2 2 - 2 - 1 1 1 - 

11. Víte, jaká máte práva? 

2 - - 2 2 - 1 1 2 - 1 - 

12. Který zákon je z obecného hlediska vůbec nejdůležitější? 

Ústava (3); LZPS (1); trestní zákon; zákon o obcích; svoboda slova; občanský zákoník; každý zákon, který má 
svou určitou právní sílu; bez odpovědi (2) 
13. V jakém případě je obchodník povinen vrátit Vám peníze za vadné zboží? (příp. jak je dlouhá záruční 
lhůta)? 
Po neúspěšné reklamaci; do 30 dní; záruka 2 roky, obchodník ji může prodloužit; některé druhy zboží mají záruční 
lhůtu kratší – všichni respondenti odpověděli správně 
14. Musíte v ČR platit solární daň? (tj. daň, vypočítávaná podle délky slunečního svitu v daném území) 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 

15. Dodržujete předepsanou rychlost na silnicích? 

- 2 1 1 1 1 - 2 2 - - 1 
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VZTAHY MEZI LIDMI 

16. Navštěvujete se se sousedy, znáte jejich známé, hlídáte si vzájemně děti, apod.? 
Obyvatelé obce Členové spolku Věřící Starousedlíci Přistěhovalci Podnikatel 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

- 2 2 - 2 - 1 1 - 2 - 1 

17. Máte důvěru k cizím lidem? 

1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 
Nelze 

jednoznačně 
odpovědět 

18. Myslíte si, že kdyby Vás postihly záplavy, budou k Vám občané Vašeho města solidární? 

2 - - 2 2 - 1 1 2 - - 1 

19. Svěřil/a byste sousedům po dobu Vaší dovolené klíče od domu nebo bytu a proč? 

- 2 2 - 1 1 - 2 1 1 - 1 

20. Pozval/a byste k sobě domů na oběd: 

a-i f 
abcef

gh 
cfgh a-i cdi bc, e-i bc, e-i acefgh abcefgh bcdfgh 

21. Jaké jsou podle Vašeho názoru vztahy mezi lidmi v Opavě? (označit lze i více odpovědí) 
a b a e a a e c b a-d a 
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VZTAHY K M ĚSTU 

22. Zapojujete se do veřejného života obce? 
Obyvatelé obce Členové spolku Věřící Starousedlíci Přistěhovalci Podnikatel 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

1 1 1 1 - 2 1 1 - 2 - 1 

23. Jakým způsobem? 

Odpověděli pouze 3 respondenti:  
- navštěvuji akce pořádané např. Magistrátem města Opavy  
- brigády, společenské akce  
- člen politické strany, příprava a průběh voleb 
24. Účastnili byste se dobrovolných a neplacených nočních hlídek v okolí vašeho bydliště v zájmu zachování 
pořádku nebo ochrany majetku? 

1 1 1 1 2 - 1 1 2 - 1 - 

25. Zúčastnila/a jste se někdy brigády ve městě? 

2 - 2 - 1 1 2 - 2 - 1 - 

26. Co byste byl ochoten udělat pro prosazení veřejného zájmu (zatrhněte všechny varianty, které připadají 
v úvahu)? 

adefh 
acdfg

h 
adfg ad abdg adfg abcdhi abgh afg adfgi abcdghi 

27. Čemu by mělo město věnovat více pozornosti, resp. Co vás ve městě nejvíce trápí? 
- chybí některé zdravotní pohotovosti – zubní, oční 
- vybudování (nedořešení) obchvatu města (2) 
- oprava silnic a chodníků 
- sociálním otázkám 
- dlouhodobý rozvoj dopravní obslužnosti, zklidnění průtahů městem 
- vytlačit z centra herny, které nahradily kulturní stánky, kamenné obchody a to z důvodů vysokých nájmů, které 
jsou schopni zaplatit pouze provozovatelé heren, sázkových kanceláří 
- korupce ve výběru státních zakázek 
- kriminalita dětí a mládeže 
- finančně přijatelné a dostupné bydlení všem 
- doprava, špatné cesty 
- dopravní situace 
- hustota automobilového provozu 

28. Vzpomenete si na nějaké tradice které se v Opavě udržují? 

- Bezručova Opava (5) 
- plesy 
- týdny duchovní hudby 
- vánoční a velikonoční trhy (4) 
- vánoční koncerty 
- Majáles (3) 
- oslavy 1. máje 
- jarmarky 
- některé pravidelné kulturní akce 
- specifické místní tradice ne 
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VZTAHY K OB ČANSKÉMU (NEZISKOVÉMU) SEKTORU 

29. Jste členem nějakého spolku, sdružení, atd.? 
Obyvatelé obce Členové spolku Věřící Starousedlíci Přistěhovalci Podnikatel 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

- 2 2 - - 2 1 1 2 - 1 - 

30. Co vám členství přináší? 

Poučení; příjemné využití volného času; dobrý pocit; kontakt s podobně zaměřenými lidmi; přátelé, koníček; 
sportovní vyžití; společenský život. 
31. Jste-li členem nějakého spolku, kolik má členů? 

- - 
60; 

100 
- - - 2.100 - 10; 60 - 60 - 

32. Kolik hodin týdně spolku věnujete? 

- - 15; 7 - - - 0 - 
20h/ 

rok; 2 
- 2 - 

33. Navazuje váš spolek na činnost konkrétního spolku z minulosti? Kterého? 

- - 
Svazarm; 

-- 
- - - 

Rybář. 
svazu 

- 
Ochránců 
přírody; -- 

- Včelaři  - 

34. Sympatizujete s nějakým jiným spolkem (kromě toho, jehož jste členem) Proč? 

- - - - - - 
Zahrád- 

káři 
- - - 

Zahrád
káři, 

turisté 
- 

35. Využil/a jste někdy služeb některé neziskného organizace? 

- 2 1 1 1 1 - 2 1 1 - 1 

36. Myslíte, že služby nabízené neziskovými organizacemi mají svůj význam a smysl? 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 

37. Přispíváte pravidelně na nějaké neziskové aktivity? Jak? 
2 

- finančně 
- DMS, 
charit. 
sbírky 

- 
1  

Člen.
přísp. 

1 
2 

- finančně 
- - 2 

2 
- finančně 
- pouze 
na charitu 

- 1 - 

38. Znáte nějaký opavský spolek z období mezi válkami? Víte, čemu se věnuje? 

- - - - - - - 

Vlastimil, 
Sokol (2), 
Orel, DTJ, 

MS 

-- 
Matice 
slezská 

- 

- dobrovolní 
hasiči 
- Sokol 
- Skaut 

39. Působí v Opavě nějaká nezisková organizace? 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 

40. Myslíte, že neziskové organizace hájí i Vaše zájmy? 

2 - 1 1 2 - - 2 2 - - 1 
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41. Jsem členem: 

- - d d f cf hn - ci fg cl 

42. Pracoval/a jste někdy pro nějakou dobrovolnou organizaci? 

1 1 - 2 - 2 - 2 - 2 1 - 

43. Co Vám tato práce přinášela? 

Pracoval z nutnosti; dobrý pocit, nové znalosti; nepracuje pro dobrovol. org. (8); neuvedena odpověď 

44. Myslíte si, že dobrovolnické aktivity mohou přispět k řešení problémů Vašeho města? 

2 - 2 - 2 - 1 1 2 - - 1 

45. V čem konkrétně? 

Neuvedeno (5); Sounáležitost lidí s obcí, zlepšení vztahů mezi lidmi navzájem a ochota si pomáhat, nespoléhat se jen 
na druhé, zviditelnění se určitých aktivit; Bezpečnost, ekologie; Vytváření tlak na zastupitele, na úřady; Přispět 
k čistotě města; Lidé to dělají sami a pro sebe; Vylepšení „kvality“ života ve městě v oblasti působnosti spolku; 
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VZTAHY K RODIN Ě 

46. Máte nějaké rodinné tradice? 
Obyvatelé obce Členové spolku Věřící Starousedlíci Přistěhovalci Podnikatel 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

2 - - 2 1 1 - 2 2 - 1 - 

47. Jak je dodržujete? 

- svátky, narozeniny, společné výlety 
- jak se dá, hlavně když se sejdeme pohromadě 
- vánoce, Nový rok, velikonoce 
- standardně – Vánoce, Svátek zemřelých, dušičky 
- setkání bratranců a sestřenic – povykládáme si a opijeme se 
- celá rodina, když jsme spolu, většinou při nějakých svátcích či oslavách 
48. Jak trávíte volný čas? 

- prací v domě, na chatě a zahrad+, občas výlety, dovolená částečně u moře a částečně po vlasti 
- spolu 
- hlavně hobby, něco kultury 
- cestování, turistika 
- zahrádka, rybolov, křížovky 
- kynologický klub, přátelé 
- sport 
- veškerý čas věnuji aktivitám se svým synem (výlety, kolo, brusle, kino, návštěvy, apod.) 
- četbou, sportem, návštěvou divadla a hospod 
- četbou, vycházkami, luštěním křížovek, návštěvou kulturních akcí 
- převážně spolu s rodinou, sportem, na zahradě, povídáním 
49. Jak hodnotíte vztahy ve Vaší rodině? 

- velmi dobře (1) 
- dobré (5) 
- vcelku dobré (1) 
- průměrné (1) 
- přátelské (1) 
- přiměřené (1) 
- nic moc, občas napjaté (1) 

OSTATNÍ 

50. Kam byste se obrátil/a v případě sociálních problémů/ nouze? (očíslujte podle toho, na koho nejdříve, na 
koho následně) 
Obyvatelé obce Členové spolku Věřící Starousedlíci Přistěhovalci Podnikatel 

badc acbd bcad bcad bcad cdab bacd a+b bcda bacd bc 
51. Kdo podle Vašeho názoru vyřeší nejrychleji Váš problém? 

a a a - c a a a a ac a 

52. Kdo podle Vašeho názoru vyřeší Váš problém nejúčinněji? 

a a a - c a a a a ac a 

53. Jaký typ vazeb je podle Vás pro vývoj a výkonnost ekonomiky nejdůležitější? 

b b d b b c b d b c b 
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O AUTORCE:  

 

 

 

 

 

Bc. Pavla Oborníková, narozená v roce 1971 Opavě, od roku 1990 trvale žije v 

Praze. Po studiu opavského Mendelova gymnázia absolvovala 4 semestry na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po několika letech práce v soukromém bankovním 

sektoru na pozici nižšího managementu úspěšně absolvovala výběrové řízení do 

obchodního oddělení České tiskové kanceláře, kde pracuje dosud a má na starost obchodní 

záležitosti klientů ze státní správy, samosprávy a neziskového sektoru. Při zaměstnání 

získala vysokoškolské vzdělání studiem v tříletém bakalářském studijním programu 

Sociální politika a sociální práce ve studijním oboru Veřejná správa a regionální politika 

na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Absolvovala v roce 

2004. 

 

E-mailový kontakt na autorku práce: obornikovap@seznam.cz.  
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SLOVNÍK NEJD ŮLEŽIT ĚJŠÍCH JMEN A POJM Ů 

 

 

Bezruč, Petr (1867-1958) - vlastním jménem Vladimír Vašek, básník. Jeho básně shrnuté 

především ve sbírce Slezské písně lze rozčlenit do tří tématických okruhů: básně sociálního 

protestu, národního patosu a osobního rázu. 

 

Demografie – věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva (natalita, mortalita, sňatečnost, 

rozvodovost, potratovost, apod.) 

 

Demokracie – slovo řeckého původu označující vládu lidu. „P ůvodně starořecké označení 

politického zřízení městských států (polis), zejména Athén 6.-4. st. př. n. l. Demokratické 

zřízení je založeno na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a 

politických práv občanů. Součástí moderní demokracie jsou tradiční lidská práva (svoboda 

projevu, vyznání, spolčování), princip suverenity lidu (moc vychází z vůle lidu), tvorba vůle 

lidu se realizuje všeobecnými volbami. Základní formy demokracie jsou: přímá 

(referendum) a zastupitelská“ (David, s. 161). 

 

Dobrovolník – „ člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, 

vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti“ (Dohnalová: 2004, s. 

135). 

 

Druhé bydlení – „chápeme jako komplex jevů a procesů, spojených s objektem (či částí 

objektu), který je přechodným místem pobytu vlastníka(ů) či uživatele(ů), využívajícího(ch) 

tento objekt převážně k rekreačním účelům. …Za základní charakteristiky považujeme 

využívání objektu převážně za účelem rekreace, situování objektu v jiném místě, než je 

trvalé místo bydliště vlastníka a individuální různorodost v době i periodicitě využívání 

objektu“ (Vágner, Fialová a kol., s. 20). 

 

Ens, Faustin (1782-1858) - čestný občan města Opavy, spoluzakladatel a první kustod 

Gymnazijního muzea v Opavě, profesor opavského gymnázia, autor historicko-

topografického díla Das Oppaland. 
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Euroregion – evropské regionální sdružení spojující sousední země, hnací síla 

přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických problémů hraničních regionů. 

Spojuje obvykle sousedící země se společnou historií, jazykovou příbuzností, podobnou 

kulturou, politickými podmínkami i ekonomickým potenciálem, rozdělenými v minulosti 

státními hranicemi. 

 

Euroregion Silesia – jeden ze čtyř euroregionů na území Moravskoslezského kraje, 

zahrnující na české straně území okresu Opava, části okresu Bruntál (Krnovsko) a 

Novojičínkso. Na polské straně zahrnuje okres: raciborski, glubczycki, wodzislawski a 

rybnicki, nacházející se na území Opolského a Slezského vojvodství. Členy české části je 

61 obcí a 3 přidružené organizace (Matice slezská, Hospodářská komora v Opavě a 

Slezska univerzita), polskou stranu tvoří Sdružení obcí povodí Horní Odry, jehož členy je 

19 polských města. Celkový počet obyvatel euroregionu je 520.000. Jeden z nejmladších 

euroregionů v ČR. 

 

Fašismus – nacionálně šovinistické, rasistické hnutí a diktátorská forma vlády, která 

využívá korporativní, nacionalistická a protidemokratická východiska. Principy ideologie 

poprvé systematicky vyložil i aplikoval Benito Mussolini roku 1922 v Itálii. Oporu získává 

zejména v době politických krizí – frankismus ve Španělku, hitlerismus v Německu nebo 

peronismus v Argentině. V praxi vyústil v agresivní politické akty a terorismus, útočné 

války a genocidu. 

 

Gudrich, Rudolf  (1862-1937) - zakladatel hasičstva ve Slezsku, poslanec Slezského 

zemského sněmu. 

 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) – německý filozof, představitel německé 

klasické filozofie. Pracoval na celkovém dialektickém pojetí světa, dějin, přírody a 

myšlení. Zabýval se dějinami filozofe, estetikou, dějinami práva apod. Občanskou 

společnost definoval jako ekonomické prolínání v rámci nepoliticky strukturované sféry, 

která současně není sférou rodiny. 

 

Henlein, Konrad Ernst Eduard (1898-1945) – nacista, sudetoněmecký politik, vůdce 

separatistického hnutí a válečný zločinec. V roce 1933 založil politické hnutí 

Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), které se v r. 1935 přeměnilo na Sudetendeutsche 
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Partei (SdP). Získal podporu nacistického vedení a dosáhl mezinárodní diskuse nad 

sudetoněmeckou otázkou. 1.10.1938 jej Hitler jmenoval říšským komisařem pro 

sudetoněmecké oblasti, od roku 1939 říšským místodržícím. Koncem 2. světové války se 

pokoušel s Američany vyjednat uznání Mnichovské smlouvy. 

 

Hlučínský problém - Hlučínsko bylo od roku 1742 součástí německého státu a již tak 

složité poměry ještě zkomplikoval vznik samostatného Československa. Představitelé 

českého veřejného života na Opavsku žádali československou vládu, aby na mírových 

jednáních v Paříži uplatňovala nárok na kdysi české území Hlučínska. Mnozí Hlučíňané se 

ovšem postavili proti těmto snahám, souhlasně se vyslovila jen část tamního obyvatelstva a 

většina se v soudobých událostech nedokázala orientovat. Nakonec bylo na základě mírové 

smlouvy ve Versailles rozhodnuto, že území Hlučínska bude připojeno k Československu a 

4.2.1920 převzaly československé státní orgány správu nad 36 obcemi Hlučínska. 

 

Charita  – „tradi čnější pojmenování dárcovství a dobročinnosti zdůrazňující pomoc 

bližnímu a pomoc v nouzi. V běžném pojetí se snaží zmírňovat současné utrpení, bídu a 

nouzi lidí“ (Dohnalová: 2004, s. 140). 

 

Index rekreativity  - je vypočítán jako podíl počtu domácností vybavených objektem 

druhého bydlení ve zkoumané jednotce k celkovému počtu domácností vybavených 

objektem druhého bydlení, dělený podílem počtu obyvatel ve zkoumané jednotce 

k celkovému počtu obyvatel. 

 

Instituce – „každý obecně praktikovaný způsob jednání sloužící naplnění určité reálné 

anebo fiktivní potřeby. Schopnost člověka institucionalizovat své jednání je základem 

kultury, neboť institucionalizované jednání je náhradou pudového jednání zvířat. Člověk se 

liší od zvířat v té míře, v jaké se jeho instituce liší od jejich pudů. Instituce a pudy jsou dva 

alternativní způsoby orientace chování v komplexní realitě“ (Keller, s. 67).31 Každá 

instituce má svou historii, které je výsledkem a dále, každá instituce řídí lidské chování 

prostřednictvím stanoveného vzorce chování, které lidskému jednání předurčují jeden směr 

ze všech teoreticky možných. 

 

                                                           
31 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 204 s. ISBN 
80-85850-25-7. 
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Institucionalizace – proces vedoucí ke vzniku institucí. Institucionalizaci předchází 

habitualizace, což je ustálený vzorec jakékoliv často opakované lidské činnosti, který může 

být v budoucnosti týmž způsobem a bez větší námahy opět napodobován. Výhodou 

habitualizace je, že situace není nutné krok za krokem znovu definovat, ale lze je zahrnout 

do předem daných definic.32 

 

Kolofík, Jan (1846-1904) - významný opavský lékař, předseda Župy českých lékařů ve 

Slezsku, starosta Matice opavské, předseda opavského Sokolstva. 

 

Komunismus – antidemokraticky a antiliberálně zaměřená utopická ideologie, založená na 

společném vlastnictví výrobních prostředků a rozdělování dosaženého důchodu dle potřeb, 

což údajně povede k vytvoření beztřídní, rovnostářské a prosperující společnosti. Zájmy a 

práva většiny jsou důsledně nadřazeny právům a zájmům jednotlivce. Teoretické základy 

ideologie položili Karl Marx a V.I.Lenin. Pokusy o vytvoření států založené na ideologii 

komunismu ve 20. století vedly ke vzniku autoritářských a totalitních režimů s centrálním 

dohledem nad všemi oblastmi společnosti, hospodářství a politiky. Komunismus je možné 

považovat za extrémní variantu socialismu.33 

 

Komunitní plánování – „metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro 

různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy 

zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladeny na 

zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na 

dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků“.34 

 

Křišťálová noc  (německy Kristallnacht) - oficiálně schválený a organizovaný 

antisemitský pogrom, který v celém Německu, včetně okupovaného českého pohraničí a 

Rakouska, vypukl v noci z 9. na 10.11.1938. Pogrom symbolizoval a urychlil vyostření 

nacistické protižidovské politiky v roce 1938. Protižidovskou hysterii rozpoutal J. 

Goebbels. Záminkou se stal atentát židovského mladíka na německého legačního radu 

pracujícího na velvyslanectví v Paříži. Při pogromu byly demolovány a vykrádány 

židovské obchody (celkem 7500), ničeny synagogy (asi 281) a rabovány židovské domy a 

                                                           
32 BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. 1. 
vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. 
33 http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus  
34 http://web.telecom.cz/domovsvateanezky/k-planovani/37-strana.htm   
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byty, zabito bylo 91 lidí a na 20000 židů bylo zavlečeno do koncentračních táborů. 

Křišťálová noc byla počátkem protižidovských opatření nacistů (arizace).35 

 

Landsmanšaft – kdysi svépomocná organizace německých studentů pocházejících z jedné 

oblasti, města, apod. V politickém smyslu jde o součást názvu jedné z krajanských 

organizací v Německu a Rakousku sdružující odsunuté Němce a Rakušany.36 

 

Lidská práva – práva, která vyplývají z lidské přirozenosti a z principů humanity. 

V užším smyslu jsou to práva, která náležejí člověku nezávisle na jeho příslušnosti 

k určitému státu, v širším smyslu zahrnují i práva občanská. Vypracování myšlenky 

lidských práv je svázáno především s novověkou teorií přirozeného práva, podle kterého se 

lidé rodí rovnoprávní a svobodní, mají právo na život a na majetek. 

 

Literární veřejnost – zárodečná forma politicky činné veřejnosti (dosud v nepolitické 

podobě), která se institucionalizuje v kavárnách, salonech a stolních společnostech. Umění 

veřejného rozvažování se učí v komunikaci s dvorsko-šlechtickou společností.37 

 

Locke, John (1632-1704) – „anglický empirický filozof, teoretik státu a práva. V pojetí 

státu vycházel z teorie společenské smlouvy a přirozeného práva“ (Dohnalová: 2004, s. 

144). 

 

Masopust – v církevním kalendáři je to doba od Tří králů do popeleční středy. 

 

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brèd ot de Montesquieu (1689-

1755) – francouzský filozof, sociální myslitel, historik a spisovatel, představitel 

francouzského osvícenství. Za základní politickou hodnotu považovat občanskou svobodu, 

která má být zajištěna rozdělením moci na tři nezávislé složky, moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní. 

 

                                                           
35 http://www.holocaust.cz/cz2/resources/pres/events/kristallnacht        
http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=49816&s_lang=2&detail=1    
http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/pogrom1938 
36 LINHART, Jiří a kol. Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov : Dialog, 2003. 412 s. ISBN 80-85843-
61-7. 
37 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2000. 418 s. ISBN 80-
7007-134-6. 
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Nadace – účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/ 1997 Sb. pro 

dosahování obecně prospěšných cílů, kterými je zejména rozvoj duchovních hodnot, 

ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, 

kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Jedná se o 

právnickou osobu, která musí ve svém názvu obsahovat označení „nadace“. 

 

Nadační fond - účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/ 1997 Sb. 

pro dosahování obecně prospěšných cílů, kterými je zejména rozvoj duchovních hodnot, 

ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, 

kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Jedná se o 

právnickou osobu, která musí ve svém názvu obsahovat označení „nadační fond“. 

 

Nestátní nezisková organizace (NNO) – „termín, používaný k postižení různých druhů 

dobročinných, sociálních, občanských a jiných neziskových organizací“ (Dohnalová: 2004, 

s. 146). 

 

Normalizace – oficiální pojmenování pro čistky, propouštění ze zaměstnání, zavedení tuhé 

cenzury, zrušení mnoha zájmových a politických sdružení a organizací a další represivní 

opatření po násilném potlačení Pražského jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy. 

Termín pochází z Moskevského protokolu, podepsaného 27.8.1968. Poučení z krizového 

vývoje shrnuje obsah protokolu i normalizace takto: „Českoslovenští představitelé v tomto 

dokumentu vyjádřili své odhodlání dosáhnout normalizace poměrů v naší zemi na základě 

marxismu-leninismu, obnovit vedoucí úlohu strany a autoritu státní moci dělnické třídy, 

vyřadit kontrarevoluční organizace z politického života a upevnit mezinárodní svazky 

ČSSR se Sovětským svazem a dalšími socialistickými spojenci. (…) Na celkových 

pozitivních výsledcích moskevských jednání se z československé strany aktivně podíleli 

soudruzi L. Svoboda, G. Husák, V. Biľak a další soudruzi zaujímající jasné třídní 

internacionalistické pozice.“ Po celou dobu normalizace byla na československém území 

umístěna sovětská vojska.38 

 

                                                           
38 http://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace  
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Občanská společnost – „společnost lidí, kteří jsou si rovni před zákonem; termín 

občanská  společnost  se  ve  společenských  vědách  pod  vlivem  přirozeněprávních  teorií  

objevuje od 18. století. Tradičně bývá tento pojem ztotožňován s vládou práva, kdy občané 

dodržují abstraktní pravidla při střetávání každodenních zájmů…; na Západě je dnes 

všeobecně považována za záruku svobody a demokracie… Její členové se vyznačují nejen 

občanským partnerstvím, ale také rozvinutými obchodními dovednostmi. Mezi její hlavní 

formy se většinou řadí politická veřejnost a tržní hospodářství. Občanská společnost není 

pouhou společností občanů, není ani protikladem národní společnosti. Vzniká v procesu 

modernizace a označuje společenské a ekonomické uspořádání, zásady a instituce mimo 

rámec státu. Je sférou společenské autonomní samoorganizace mimo sféru politické moci. 

Občanská společnost stojí v distinkci vůči státu, to znamená, že má mimopolitický status, 

má nicméně politickou relevanci. Zájmy a priority vycházející z prostředí občanské 

společnosti jsou pro politickou sféru normativní, závazné. Žádná vláda nemůže 

v demokraciích vládnout střednědobě v rozporu s veřejným míněním, od kterého 

požadujeme nezávislost, které se vytváří v mimopolitické občanské společnosti, tedy mimo 

sféru politické moci a nemělo by být politickou mocí zprostředkováno“ (Dohnalová: 2004, 

s. 147). 

 
Občanský sektor (třetí, neziskový) – prostor mezi státem, státními institucemi, trhem, 

ziskovými soukromými společnostmi a jednotlivými občany nebo skupinami občanů, 

prostor mezi občanem nebo rodinou a společností. Představuje formy činností, které 

většinou mohou fungovat nezávisle na státu a jeho mocenských orgánech. „Tvoří ho 

neziskové organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících 

společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle“. „Občanský sektor je 

institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti“ (Potůček in Dohnalová: 

2003, s. 57). 

 
Obecně prospěšná společnost – právnická osoba založená podle zákona č. 248/1995 Sb. o 

obecně prospěšných společnostech, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za 

předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a jejíž hospodářský 

výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo 

zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla 

obecně prospěšná společnost založena. 
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Okupace – násilný čin státu nebo entity, která se proti vůli jiného státu nebo entity zmocní 

a obsadí jeho/její území pomocí armády – jedná se o válečný akt. Okupující klika téměř 

vždy ustanoví orgán, spravující okupované území (okupační správu nebo kolaborační 

vládu). Okupace může být dočasná (např. 2. světová válka) nebo trvalá (např. Pobaltské 

země, které byly v roce 1940 začleněny do SSSR).39 

 

Opava – statutární město v Moravskoslezském kraji. 

 

Petice – základní politické právo občanů komunikovat se svými úřady a reprezentanty, 

které není závazné (na rozdíl od iniciativy). Původně znamenala právo oslovit panovníka, 

obsahující beztrestnost těch, kdo petici podávali. V 19. století se petice v některých zemích 

stala ústavně zaručeným právem všech občanů, případně obyvatel.40 

 

Politický okres – nejnižší složka státní (zeměpanské) správy, jejíž  základy byly založeny 

dubnovou ústavou (také Pillersdorfova ústava – první rakouská ústava z 25.4.1848), 

císařským nařízením z 26.6.1849 o základech nové správní organizace (podle něj začaly 

nové politické úřady působit od 1.1.1850) a prozatímním říšským zákonem o obcích ze 

17.3.1849. V Čechách tak bylo vytvořeno 79 okresů, na Moravě 25 a ve Slezsku 7. V sídle 

každého okresu bylo zřízeno okresní hejtmanství jako politický úřad I. instance  (1850-

1855 se užíval také název podkrajský úřad). V čele okresních úřadů stáli okresní hejtmané, 

kteří měli dbát např. o vyhlašování a provádění zákonů, bezpečnost a veřejný pořádek, do 

jejich působnosti také patřila např. evidence obyvatelstva, vedení matrik, záležitosti 

pasové, živnostenské a obchodní, dohled nad cizinci a jejich evidence, zdravotní správa, 

dohled nad správou obecní, církevní, školskou, nad spolky, tiskem atd. 

 

Politický spolek – spolek vykonávající „vliv v oboru zákonodárství či veřejné správy“ 

(Dusil – Kliment in Dohnalová: 2004, s. 59). 

 

Prasek, Vincenc (1843-1912) - historik, gymnaziální profesor, první ředitel českého 

gymnázia v Opavě (1883), spoluzakladatel Matice a jejího muzea, mj. autor čtyř dílů 

Slezské vlastivědy, iniciátor vzniku Věstníku Matice opavské. 

 

                                                           
39 http://cs.wikipedia.org/wiki/Okupace  
40 http://cs.wikipedia.org/wiki/Petice 
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Právní stát – pojem vyjadřuje vtah státu a práva: stát je vázán právem. Základním 

východiskem právního státu je svoboda individua, neboť funkcí právního státu je 

garantovat svobodu. Právo je prostředek donucení, ale současně klade meze donucení, 

protože ho aplikuje pouze v určitých, předem stanovených případech. Současně vylučuje 

donucení, které se o právo neopírá. 

 

Protektorát Cechy a Morava  (německy Protektorat Böhmen und Mähren) – území 

okupované od 15.3.1939 nacistickým Německem do jeho kapitulace 8.-9.5.1945. Formálně 

byl Protektorát založen 16.3. na území českých zemí, zbylém po odstoupení Sudet 

Československem 29.9.1938 v následku mnichovského diktátu. Na tomto území žilo okolo 

6,5 milionu obyvatel.41 

 

První republika  – označení pro Československo v období od jeho vzniku v roce 1918 do 

Mnichovské dohody roku 1938; následující období až do okupace zbytku republiky se 

označuje jako Druhá republika. Toto názvosloví bylo odvozeno z Francie, kde jsou 

republiky číslovány od Velké francouzské revoluce. Prvním československým prezidentem 

byl Tomáš Garrigue Masaryk, prvním premiérem Karel Kramář.42 

 

Rakousko-Uhersko – státní útvar existující mezi lety 1867-1918, vzniklý po prohrané 

rakousko-pruské válce z roku 1866 přeměnou rakouského císařství (Habsburské 

monarchie) v unii dvou státních celků – Předlitavska (Čechy, Království Dalmatské, Halič, 

Dolní Rakousy, Horní Rakousy, Vévodství Bukovinské, Korutanské, Kraňské, Salzburské, 

Slezské, Štýrské, Markrabství Moravské, Tyrolsko a Přímoří) a Zalitavska (Království 

Uherské, Chorvatsko-slavonské a Rijeka). Pod společnou správu obou částí spadala Bosna 

a Hercegovina. Oba celky byly spojeny osobou panovníka z Habsbursko-Lotrinské 

dynastie, společným ministerstvem zahraničí, války, financí a účetním dvorem. Společné 

úřady nesly označení c. a k. (císařský a královský). Každý z celků měl svůj parlament 

(říšská rada a uherský sněm) a vládu. V obou částech monarchie zůstaly zachovány 

dosavadní historické státoprávní jednotky – korunní země s autonomními zemskými 

sněmy.43  

 

                                                           
41 http://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%Alt  
42 http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika  
43 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko 
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Sametová revoluce – označuje období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. 

prosincem 1989, kdy rozpad bývalého sovětského bloku umožnil první kroky k nové 

demokracii.44 

 

Sčítání lidu  (census, cenzus, populační census, soupis obyvatelstva) – zjišťuje údaje o 

stavu obyvatelstva k určitému okamžiku. Jedná se o úplné šetření na celém území daného 

státu.Sčítání patří k nejstarším statistickým akcím: na našem území se soupisy obyvatel 

nebo jejich vybraných skupin uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny 

především k vojenským a daňovým účelům. Zdokonalení soupisů souviselo s nástupem 

absolutismu a rozvojem státního aparátu. Od roku 1869 začíná období tzv. „moderních 

sčítání“, která dodržují zásady vytyčené mezinárodními statistickými kongresy a která 

probíhají na základě zákonné normy.45 

 

Sdružení (také občanské sdružení) – právnická osoba vzniklá na základě zákona č. 83/ 

1990 Sb. o sdružování občanů. Občané mají právo svobodně se sdružovat a zakládat 

spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové 

organizace. Uvedený zákon se nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a 

hnutích, k výdělečné činnosti, v církvích a náboženských společnostech. 

 

Slezsko – je historické území na severovýchodě Česka o rozloze 4.452 km² a zhruba 1 

milionu obyvatel, ležící v oblasti Sudet. S výjimkou okresu Jeseník je součástí 

Moravskoslezského kraje, historickým hlavním městem je Opava (metropolí Českého 

Slezska od roku 1742 do 30.11.1928).  Slezsko se stalo jako vedlejší země Koruny součástí 

Česka 9.10.1356 za vlády Karla IV., třebaže pod kontrolou českého státu bylo již za 

Boleslava I. Jeho nástupci ale Slezsko neudrželi a to posléze ovládli Piastovci, kteří 

v jednotlivých slezských knížectvích vládli až do 17. století. Někdy též označované jako 

České Slezsko, Moravské Slezsko, Moravskoslezsko, do roku 1918 Rakouské Slezsko, 

1918-1945 také Sudetské Slezsko.  

 

Socialismus – politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství. 

Jeho snahou je podřídit individua společnosti, která má funkční strukturu a stanoví si za cíl 

vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem. Svým odmítáním soukromého 

                                                           
44 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce 
45 http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/home  
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vlastnictví výrobních prostředků a volné konkurence stojí v protikladu jak vůči 

individualismu, tak vůči kapitalismu.46 Filozofické kořeny socialismu se objevují již u 

Platóna, později u Thomase Mora, na něhož navazují socialisté Charles Fourier a Robert 

Owen. K předchůdcům se řadí také Jean Jacques Rousseau. K jeho nejvýznamnějším 

představitelům 19. století patří Karl Marx a Friedrich Engels, jejichž materialisticky 

založené teorie předpokládala, že nositelka třídního boje, dělnická třída, převezme moc 

v socialistické revoluci, která bude zapříčiněna nerovnováhou mezi výrobními silami a 

výrobními vztahy. Dle marxismu-leninismu vznikne porážkou kapitalismu socialismus 

jako první fáze komunistické společenské formace, jejíž druhou fází je vybudování 

beztřídní společnosti. Z principů socialismu vzešly další ideologie: marxismus, 

komunismus, arabský socialismus, sociální liberalismus, anarchismus a nacionální 

socialismus (nacismus).47 

 

Soudní okres – 12.5.1855 došlo k reformě správy, která zavedla podrobnější dělení 

politických okresů na menší soudní okresy jako výsledek tlaku bachovského absolutismu, 

který kladl větší důraz na policejní funkci státu. Spojením soudnictví a správy tak zahájily 

činnost nově zřízené smíšené okresní úřady (v Čechách 208, na Moravě 76 a ve Slezsku 

22). Nový typ okresního úřadu byl vytvořen v každém sídle okresního soudu a každý 

soudní okres se stal okresem politickým. V čele smíšených okresů byli okresní představení, 

působnost úřadů se dělila na působnost v politické správě, v soudních záležitostech a 

v záležitostech berních a pokladních. Pravomoc okresních představených se v podstatě 

kryla s pravomocí bývalých okresních hejtmanů, ale přibyla pravomoc soudní. 

 

Spolek – v rakouském zákonodárství: „dobrovolné, trvalé spojení se několika osob 

v organismus, samostatnou osobnost representující, k dosažení některého účelu životního“ 

(Dusil – Kliment in Dohnalová: 2004, s. 54). Nově vzniklá Československá republika 

převzala veškerou rakousko-uherskou legislativu, včetně spolkového zákona. Dle 

spolčovacího práva z roku 1875 označuje uherská vláda spolky jako „soukromá, 

dobrovolná a trvalá sdružení lidí, kteří chtějí dosáhnout určitého společného cíle. Členství 

ve spolku je dobrovolné, ekonomické zájmy zpravidla nejsou prvořadé. Jejich samotná 

činnost je většinou postavená na sebeorganizaci a samofinancování“  (Dohnalová: 2004, s. 

                                                           
46 DAVID, Roman. Politologie : Základy společenských věd. 4. vyd. Olomouc : NAKLADATELSTVÍ 
OLOMOUC, 2000. 448 s. ISBN 80-7182-116-0. 
47 http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus 
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55). Československé právo později definuje spolek následovně: „Spolky jest rozuměti jen 

organisace dobrovolné, tj. jen ty, jejich vznik, účel, zařízení, členství i dobrovolný zánik 

jest přenechán (arci v rámci právního řádu) volné disposici subjektu práva spolčovacího“ 

(Dusil in Dohnalová: 2004, s. 58). 

 

Sudety – (německy Sudetenland) je označení pro pohraniční oblasti Česka, ve kterých 

převažovalo německé obyvatelstvo. Dříve slovo Sudety (německy Sudeten) označovalo i 

Krkonošsko-jesenickou subprovincii.48 

 

Trh  – „je oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží. Směnu zprostředkovávají peníze“.49 

Trh je jedna ze dvou hlavních forem občanské společnosti. 

 

Tocqueville, Alexis de (1805-1859) – francouzský historik, sociálně politický myslitel, 

politik, člen francouzské akademie, zastánce demokracie. 1831-1832 podniká cestu po 

Spojených státech, zaměřenou na studium amerického trestního práva a vězeňského 

systému, jejímž výsledkem je dvoudílný spis Demokracie v Americe.  

 

UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Association (Sdružení spojených 

národů pro pomoc a obnovu). Založeno spojenci včetně SSSR 9.11.1943 ve Washingtonu, 

existovalo až do roku 1947 s cílem zmírnit následky II. světové války, poskytnout pomoc 

uprchlíkům a pomoci státům poškozeným ve válce formou dodávek potravin, léčiv, oděvů, 

spotřebního zboží, strojů a dopravních prostředků. UNRRA dodala zničené Evropě 25 

miliónů tun zboží. Nástupnickou organizací se v rámci hospodářské pomoci stal 

Marshallův plán. 

 

Vašek, Antonín (1829-1880) - profesor opavského gymnázia, obrozenecký buditel, 

zakladatel a vydavatel prvních českých novin v Opavě - Opavského Besedníku, otec 

básníka Petra Bezruče. 

 

 

 

                                                           
48 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety  
49 MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie - základní kurs. 4. vyd. Slaný : Melandrium, nakladatelství & 
vydavatelství, 1995. 283 s. ISBN 80-901801-2-4. 
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Veřejné mínění (novodobé) – mínění veřejnosti, které je produktem reflexe, je veřejností 

vypracováno v diskusích a debatách a vyjadřuje aktivně zformovaný konsensus. 

 

Veřejnost (moderní) – jedna z klíčových forem moderní občanské společnosti, vytvářející 

se v procesu modernizace, v níž dochází k vytváření veřejného mínění. Sekularizovaný a 

metatopický prostor s mimopolitickým statutem, legitimizující politickou moc a 

demokratický stát, kterému poskytuje ospravedlnění a důvěryhodnost. 

 

Veřejný prostor – „společný prostor, v němž se členové společnosti setkávají 

prostřednictvím širokého okruhu médií, tj. tisku, televize, novin, nebo také tváří v tvář, aby 

si mohli vyměňovat názory o tématech vzbuzujících obecný zájem“ (Müller, s. 49). 

 

Zacpal, Jan (1844-1888) - významný opavský novinář, spoluzakladatel Matice opavské 

(1877) a Opavského týdeníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142

REJSTŘÍK  

 
Adamsonová Joy, 78, 79 
Aktivita 

dobrovolnická, 102, 109, 128, 133 
ekonomická, 45 
volnočasová, 91 

Alexander, 14 
Angažovanost, 20, 102, 103, 107, 109, 110 
Armáda 

Rudá, 54 
Asociace, 16, 65, 73 
BdL, 37, 121 
Bezručova Opava, 101 
Breda, 54 
Brokl, 14 
Census. viz sčítání lidu 
Cestování, 80, 134 
Církev 

československá husitská, 76 
evangelická, 76 
pravoslavná, 76 
řeckokatolická, 76 
římskokatolická, 76 

Čapek Karel, 108 
Červený kříž, 68, 69, 72 
České obyvatelstvo, 29, 30, 35, 57, 66 
České země, 12, 14, 33, 36, 57, 113 
Československo, 10, 27, 28, 29, 32, 33, 43, 63, 

85, 122, 138, 144 
Češství, 25 
ČSR, 29, 33, 36, 54, 57, 64, 68, 113 
ČSSD, 39, 40, 41, 42, 115, 121 
DCV, 37, 121 
DDFP, 37 
Demokracie, 7, 15, 17, 19, 36, 37, 38, 104, 108, 

121, 136, 139, 140, 142, 146 
Demokratický systém, 20 
Divadlo25, 62, 73, 78 

Slezské, 53, 78, 124 
Slezské národní, 27 

DNP, 36, 37, 121 
DNSAP, 36, 37, 38, 121 
Dobrovolnická organizace, 11, 20 
Dohnalová, 2, 14, 15, 16, 17, 19, 137, 138, 140, 

141, 142, 143, 146 
Druhé bydlení, 85 
Duben, 15 
Důvěra, 19, 20, 96, 98, 99, 103, 104, 106, 108, 

110 
Ekonomicky aktivní, 47 
Ekonomika, 14, 16, 79, 104, 129, 135, 146 
Euroregion Silesia, 27 
Fašismus, 26 
Festival, 51 
Fiedor. viz Opavia-LU 
Galena. viz IVAX Pharmaceuticals 
Germanizace, 25 

Gudrich Rudolf, 62, 138 
Habermas, 15 
Habsburská monarchie, 13, 23 
Hegel, 14, 138 
Henlein, 26 
Hláska, 52 
Hlučín, 26, 65, 120 
Holloway, 19 
Charita, 19, 133 
Charita Opava, 48, 92 
Chudina, 23 
Infrastruktura, 4, 43, 87 
Instituce, 5, 75, 96, 97, 109 

politická, 109 
veřejná, 103, 104 

Integrace, 20, 90, 111 
IVAX Pharmaceuticals, 44, 48, 77, 89 
Jánské Koupele, 84, 87, 119 
Jantarová stezka, 22 
Kaple, 52 
KDU-ČSL, 39, 40, 41, 42, 122 
Keane, 14 
Klášter, 52, 74 
Knihovna13, 25, 26, 55, 56, 57, 66, 70 

spolková, 55 
Komora, 54, 57 
Komunistický režim, 9, 10, 17, 104, 105 
Komunitní plán, 109 
Konkatedrála, 51 
Kostel, 52, 53, 54 
Krize 

hospodářská, 38, 45, 46, 69 
KSČM, 39, 40, 41, 42, 122 
Legitimita, 18 
Magistrát, 41, 51, 83, 86, 94, 116, 121, 122 
Marie Terezie, 24 
Masopust, 50 
Matice 

opavská, 25; 61, 65, 66; 70; 71, 80, 114; 139, 
143, 147 

slezská, 67, 113, 114, 133, 137 
Mati ční dům, 66, 67 
Menšina 

německá, 74 
Migra ční úbytek, 32 
Místo 

pracovní, 45, 90, 93 
Monarchie, 28, 29, 32, 43, 144 
Morava, 46, 84, 90 
Müller, 10, 12, 16, 17, 18, 33, 43, 57, 63, 98, 102, 

104, 107, 108, 109, 110, 147 
Muzeum, 13, 25, 27, 53, 54, 55, 57, 66, 79, 83, 

137, 143 
Nacionálně propagační smysl, 81 
Nadace, 17, 88, 89, 117, 141 
Nadační fond, 72, 73, 88, 89, 123 



 143

Národní shromáždění, 37 
Národní uvědomění, 12, 26 
Národní výbor, 33, 34 
Národnost, 29, 31, 32, 64 
Národnostní problém, 35 
Národnostní složení, 25 
Německé obyvatelstvo, 8, 25, 26, 30, 33, 36, 59, 

65, 70, 86 
Německo, 12, 26, 34, 38, 46, 137, 140 
Nemovitost, 87 
Nezaměstnanost, 20, 41, 46, 48, 49, 90, 110, 114, 

118 
NNO, 19, 96, 122, 141 
Noviny, 55 
Obcovací řeč, 28 
Občan, 10, 15, 137 
Občanská angažovanost, 15, 17 
Občanská společnost, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 63, 74, 96, 103, 104, 
107, 110, 111, 113, 114, 121, 142, 146, 147 

Obecně prospěšná společnost, 73, 90 
Objekt 

rekreační, 86 
ODA, 39, 40, 41, 122 
ODS, 39, 40, 41, 115, 122 
Odsun, 72 
Odvětví 

průmyslové, 43 
Okupace, 54, 60, 66, 72, 144 
Opava, 1, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 50, 51, 
52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 101, 102, 
109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 
120, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 
135, 136, 137, 143, 147 

Opavia-LU, 44, 48 
Opavský besedník, 25, 61 
Opavský kongres, 24 
Opavský týdeník, 61, 64 
Opevnění, 54, 84 
Organizace, 8, 10, 72, 102, 103 

nezisková, 6, 16, 17, 74, 89, 101, 103, 104, 
109, 110, 127, 128, 133, 141 

Palác, 53 
Památka 

kulturní, 51, 141 
Partnerská města, 27 
Pehe, 15, 17, 104, 107, 120 
Petice, 99, 100, 106, 127, 143 
Petr Bezruč, 25, 51, 54, 67, 147 
Plánování 

komunitní, 93, 94, 109, 121 
Pochodňové průvody, 50 
Politické strany, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 99, 102, 

132 
Poslanecká sněmovna, 37 
Poválečný odsun, 8, 30, 86 
Právo 

politické, 105, 107, 136 
Protektorát Čechy a Morava, 69, 70, 72 
Průmysl 

potravinářský, 44 
textilní, 43 

První republika, 6, 7, 9, 57, 63, 64, 67, 77 
Příležitost pracovní, 4, 43 
Přirozený přírůstek, 30 
Přistěhovalectví, 30 
Rakousko, 12, 27, 33, 34, 82, 140 

německé, 34 
Rakousko-uherská monarchie, 28, 44 
Rakousko-Uhersko, 32, 69 
Rekreativita, 86, 139 
Respondent, 96 
Režim 

totalitní, 109, 139 
Rodina, 10, 44, 103, 104, 128, 134 
Říšská rada, 33, 34 
Salon, 12, 55 
Sčítání lidu, 28, 29, 31, 45, 46, 76, 96 
SdP, 39, 122, 138 
Sdružení, 6, 10, 14, 16, 17, 35, 60, 62, 63, 64, 73, 

74, 78, 88, 91, 92, 93, 102, 117, 121, 127, 128, 
133, 137, 141, 145, 146 

Sdružování, 16 
Sebeurčení, 32, 34, 35 
Sektor 

neziskový, 72, 102, 135 
Sféra 

veřejná, 109, 110 
Slavnosti 

letní, 51, 60 
lidové, 50 
sv. Hedviky, 51 

Slezské zemské muzeum, 23 
Slezsko, 7, 21, 24, 26, 33, 34, 43, 45, 51, 56, 64, 

65, 66, 67, 73, 78, 82, 83, 84, 112, 137, 145 
Slezští buditelé, 25 
Služby 

sociální, 49, 91, 93, 94, 95, 113, 117, 128 
Sokol, 59, 60, 70, 133 
Solidarita, 14 
Soukromí, 15, 109 
Spolčování, 13, 18, 136 
Společnost 

občanská, 14, 15, 114, 120 
Spolek, 6, 8, 10, 12, 13, 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 79, 81, 82, 96, 101, 102, 103, 105, 110, 
127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 146 
hasičský, 64 
hudební, 58 
náboženský, 64 
ochotnický, 62 
pěvecko-hudební, 62, 66 
politický, 64 
sportovní, 59 
studentský, 56 
vzájemně podpůrný, 64 



 144

Spolková činnost, 13 
Spolkový zákon, 13 
Spolkový život, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 54, 55, 57, 63, 

66, 72 
Správní komise, 35 
Státní moc, 13, 16, 18, 75 
Státní správa, 24, 81, 135 
Strana 

agrární, 37 
aktivistická, 33, 34, 35, 37, 38 
komunistická, 37 
lidová; 35 
křesťanská, 37 
nacionalistická, 33, 35 
národní, 35 
státoprávně demokratická, 35 

Strojírenství, 43 
Středisko 

průmyslové, 43 
Sudetenland, 26, 34, 146 
Sudety, 26 
Svědkové Jehovovi, 76 
Svoboda, 7, 19, 39, 40, 41, 59, 102, 103, 122, 142 
Systém 

demokratický, 110 
Šlechta, 24, 56, 85 
Tábory lidu, 12, 23, 24, 25 
Taylor, 16 
Tisk, 12, 37, 56, 94, 147 
Tocqueville, 15 
Tradice, 10, 106 
Trh, 14 
Třetí sektor, 16 
Turistika, 80, 81, 134 
Turnverein, 59, 60 
Univerzita 

Slezská, 27, 51, 74, 114, 122, 136 
Úřad, 13, 27, 46, 52, 57, 59, 91, 93, 102, 104, 

108, 133, 143, 144 

US-DEU, 40, 41, 122 
Ústava, 105, 110 
Uvědomění 

národní, 62, 70 
Válka, 9, 10, 23, 26, 27, 28, 44, 45, 46, 52, 53, 

54, 59, 66, 68, 69, 84, 85, 120, 138, 144, 147 
Vědomí 

právní, 17, 20, 104, 107, 110 
Veřejná debata, 99, 105, 106, 109, 127 
Veřejné mínění, 13, 14, 147 
Veřejné rozvažování, 12 
Veřejnost, 12, 14, 18, 50, 55, 56, 66, 69, 91, 94, 

113, 140, 141, 142, 147 
literární, 12, 55, 65 

Veřejný život, 6, 10, 105 
Volby, 9, 15, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 116, 120 

komunální, 40, 41, 77. viz obecní 
parlamentní, 34, 35, 37 

Vystěhovalectví, 46 
Vyznání 

náboženské, 75, 76 
Vzdělanost, 31, 89 
Xenofobie, 106 
Zacpal Jan, 59, 61, 64 
Zájem 

individuální, 105 
veřejný, 99, 105, 127, 132 

Zámek, 83, 84 
Zaměstnanost, 4, 43 
Zastupitelstvo35, 36, 40, 41, 76, 77, 115 

obecní, 35, 39, 41, 125, 130 
Zemský archiv, 23 
Zemský sněm, 23 
Židé, 26 
Život 

společenský, 55, 63 
veřejný, 29, 67, 99, 105, 109, 126, 132, 138, 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


