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Resumé 
 

Abstrakt 
 
 Tato práce je zaměřena na přelomový modernizační proces národnostně českého města 

na příkladu Kolína, a to v letech víceméně kontinuálního vývoje let 1848 až 1914. Je 

výsledkem snahy o mikrohistorickou sondu, která na kolínské municipalitě analyzuje 
jednotlivé projevy modernizačního procesu, především podnikatelskou aktivitu, městské 

hospodářské elity, demokratizaci a správní vývoj, dopravu, spolkovou činnost, urbanistický 

vývoj se souvisejícím budováním komunální infrastruktury nebo komunální finance. Toto 
město sice nemělo výraznější správní funkce, ale patřilo mezi nejvýznamnější města širšího 

regionu a mělo ambice stát se moderním průmyslovým centrem a úspěšným středním městem. 
To se mu ovšem povedlo jen částečně, přičemž v práci jsou vyzdvihnuty možné důvody. 

Kolín je vybrán i s ohledem na zemědělské zázemí, které je pevně spjaté s počátkem českého 

hospodářského vzestupu. Historický vývoj města je zde podáván v kontextu celkového vývoje 

a v souladu s relevantními teoriemi.  
Základem badatelského úsilí bylo studium příslušných pramenů ve Státním okresním 

archivu Kolín (pobočce Státního oblastního archivu Praha) a studium relevantní literatury. 
Výstupy z této práce jsou především příspěvkem k rozšíření poznatků o dějinách měst, 

průběhu modernizačního procesu a rovněž k hospodářským a částečně i sociálním dějinám 

českých zemí. 
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Resumé 
 

Abstract 
 

This work is focused on the breakthrough process of modernization of a city with 
a predominance of Czechs on the example of Kolín, during the more or less continuous 

development of the years 1848-1914. It is the result of a microhistoric probe that analyzes 
individual manifestations of the modernization process in the municipality of Kolín, primarily 
business activity, urban economic elite, democratization and administrative development, 
transport, federal activity, urban development with the related building of municipal 
infrastructure or municipal finance. Although the town did not have any more significant 
administrative functions, it was one of the most important municipalities in the wider region 
and it had ambition to become a modern industrial center and a successful medium-sized 
town. However, this was only partially accomplished, with possible reasons being highlighted 
in the work. Kolín was also selected with regard to an agricultural background, which is 

firmly linked to the beginning of the economic rise of Czech society. Historical development 
of the town is presented in the context of general development and in accordance with 
relevant theories.  

The basis of my research effort was a research of relevant sources in the State District 
Archives Kolín (branch of State Regional Archives Prague) and relevant literature. The 
outcomes of the work are mainly a contribution to the dissemination of knowledge about the 
history of the towns and the modernization process, as well as the economic and partly social 
history of the Czech lands.  
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1. Úvod 
 
 

Tato rigorózní práce pojednává o průběhu modernizačního procesu ve středočeském 

městě Kolín mezi lety 1850 a 1914 a jeho vztahu k celkovému historickému vývoji v českých 

zemích. Sledovaný časový rámec je stanoven se snahou o zkoumání počátku modernizace 

českého vnitrozemí v rámci Habsburské monarchie a jeho průběhu v kontinuálním období. 
Modernizační proces budu tedy sledovat především z hlediska hospodářské historie, přičemž 

k němu budu využívat mikrohistorického přístupu. Jde mi však o komplexnost a širší kontext 

problematiky, které jsou při zpracování zvoleného tématu nezbytné. Dosud však nebyly 

v podobně zaměřených pracích náležitě akcentovány. V některých případech použiji pro 
adekvátní zachycení komplexnosti problematiky také přístupu sociální, popřípadě politické 

historie. V tomto směru též vnímám přístupy tzv. Gesellschaftgeschichte a rovněž tzv. 

common social science, i jejich limity. Výstupy mého badatelského úsilí pak v závěru 

komparuji s některými dalšími městy v Čechách.  
 
Celkově chci touto prací přispět nejen k výzkumu na poli české mikrohistorie 

a k výzkumu regionálních dějin, ale celkově rovněž k výzkumu dějin modernizačních procesů 

a samozřejmě k dějinám českých měst. Výzkumný záměr navazuje na diplomovou práci 

„Kolín 1850-1914. Hospodářský a urbanistický vývoj“, kterou jsem v roce 2011 obhájil na 

Ústavu hospodářských a sociálních dějin (ÚHSD) při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Problematika modernizace měst Českého království ve výše zmíněném období dosud nebyla 

odpovídajícím způsobem zpracována. Provedené výzkumy se zaměřovaly především na 

Prahu, nebo na největší česká města. Nezaměřovaly se také většinou přímo na komplexní 

proces modernizace, ve kterém probíhá vzájemná interakce velkého množství fenoménů. Pro 

menší města jsou navíc zatím k dispozici jen zpracování dílčích problémů, takže historickému 

bádání poněkud unikají specifika jejich vývoje.  
Lépe jsou zpracována města na Moravě a ve Slezsku. Dobová situace tam však byla 

poněkud odlišná, neboť tato města měla většinou národnostně německé představitele, zatímco 

okolí měst bylo převážně národnostně české. V Čechách byly oba národy odděleny mnohem 

přehledněji a disponovaly homogenním územím, přičemž národnostní složení měst a jejich 

venkovského zázemí se tolik nelišilo. Navíc zde byly náboženské menšiny židů a evangelíků, 

takže Kolín je pro uvedený průzkum vhodným kandidátem, neboť to bylo město, v českých 
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souvislostech, střední či menší velikosti (dle definice), na kterém lze sledovat rozličné 

tendence a projevy. V uvedeném období prošel víceméně dynamickým vývojem, stal se 
přirozeným centrem zemědělské oblasti středního Polabí a také největším městem v prostoru 
na východ od Prahy, který je ohraničený Prahou, Mladou Boleslaví, dvojměstím Pardubice 
a Hradec Králové, Jihlavou a Táborem. A přitom v polovině 19. století byl spíše jen menším 

královským městem, které po staletí žilo ve stínu mnohem slavnějšího souseda – Kutné Hory. 

Zajímavým a pro industrializaci města zásadním aspektem je také poloha Kolína na největší 

řece, která protéká českým státem.  
 
Základní otázky, na které se tato práce bude snažit odpovědět v jednotlivých 

kapitolách, jsou tyto:  
 

1. Předpoklady Kolína k modernizaci 
2. Vývoj v rámci státní správy a samosprávy 
3. Spolková činnost jako projev společenské změny 
4. Modernizační úsilí hospodářských elit 
5. Hospodářský vývoj v době industrializace 
6. Doprava jako multiplikátor rozvoje 
7. Urbanistický vývoj a role města při moderní urbanizaci 
8. Budování infrastruktury v reakci na modernizaci města 

 
Příslušnými kapitolami se pak bude prolínat i téma „Kolín jako zástupce národnostně 

převážně českého města (s výraznou židovskou a evangelickou menšinou), v národnostně 

českém zemědělském regionu. Stejně tak budu Kolín srovnávat s ostatními relevantními 

městy. Na závěr pak jednotlivé odpovědi provážu do uceleného přehledu. 
 
Inspirací pro zaměření na průběh modernizace v mikrohistorickém měřítku mi byl 

nejen Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. z ÚHSD Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, který 

se zabývá problematikou hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy 

a komunikací, ale také řada důležitých publikací. Ve sledované problematice je zásadní práce 

kolektivu okolo Pavla Kladiwy, která se zabývá hlavně modernizací slezských a moravských 

měst.
1 Jedním z aspektů mé rigorózní práce je proto také možnost komparace s jejich výstupy 

                                                           1 Jde především o knihu: KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-
1914, II. díl, 2. sv., Ostrava 2009. Zmínit lze i výstupovou publikaci ze semináře Město a městská společnost 
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ve specifickém českém prostředí. K tomu se váže také další publikace, kterou považuji 

v daném oboru za nepominutelnou. Je jí práce Karla Maiera Hospodaření a rozvoj českých 
měst 1850 až 1938. Pro můj výzkumný záměr je však problematické, že je zaměřena mimo 

přínosného teoretického úvodu „jen“ na čtyři, v českém prostředí vysoce nadprůměrně, velká 

města. Generalizace vývoje na tak malém a velikostně i funkčně vymezeném vzorku měst je 

pak složitější než u předchozího projektu. Maierova publikace je navíc zaměřena především 

na udržitelný rozvoj, což znamená zdůrazňování finančních a prostorových aspektů rozvoje 

a určitou marginalizaci aspektů technických aj.
2 Zároveň bych rád zdůraznil, že zkoumám 

tyto procesy komplexně a v širším kontextu. To znamená, že se pokusím vyhnout určité 

fragmentalizaci jednotlivých problémů vůči celkovému vývoji daného města, které jsem 

u zmíněných dvou publikací zaznamenal. Rád bych také věnoval pozornost některým 

aspektům, které tyto dvě publikace sledovaly jen okrajově. Jde především o vliv, význam 

a analýzu dopravního napojení sledovaného města a také o městskou stavební činnost. 
Z dalších tematicky spřízněných publikací mohu zmínit knihu Jiřího Peška Od 

aglomerace k velkoměstu, která zpracovala a porovnala vývoj několika středoevropských 

metropolí v letech 1850 až 1920.3 Velkou inspirací pak byla již klasická kniha o české 

i evropském urbanistickém vývoji Zrod Velkoměsta, kde pro mě byla přirozeně zásadní část 

napsaná Pavlou Horskou.
4 Přínosem byla také Štemberkova diplomová práce o vývoji 

geograficky blízkého okresu Brandýs nad Labem,5 nebo relativně novější publikace Milana 
Myšky Region a industrializace.

6 Pro pochopení českého, evropského a celkově západního 

industriálního dědictví pomohly rozšířit můj pohled na problematiku nejen Čechy krásné, 

Čechy mé od Václava Matouška,7 ale také významná činnost Výzkumného centra 

průmyslového dědictví ČVUT.
8 V neposlední řadě mi byl svojí prací o vývoji infrastruktury 

Benešova nápomocen i můj kolega Michal Roubík.
9 Většina ostatních relevantních prací se 

zabývá spíše jednotlivými aspekty modernizačního procesu, např. politickými dějinami měst, 

                                                                                                                                                                                     v procesu modernizace 1740-1918, konaného Filosofickou fakultou Ostravské univerzity: KLADIWA, P. – 
ZÁŘICKÝ, A. (ed), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009. 2 MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-1938, Praha 2005. 3 PEŠEK, J., Od aglomerace k velkoměstu: Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999. 4 HORSKÁ, P. A KOL., Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropy Praha; Litomyšl 2002. 5 ŠTEMBERK, J., Hospodářský vývoj okresu Brandýs nad Labem v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, 

diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2000.  6 MYŠKA, M., Region a industrializace: Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918), Ostrava 2014. 7 MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé: Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha 2010. 8 Za všechny lze připomenout: FRAGNER, B. – ZIKMUND, J. (ed.), Co jsme si zbořili: Bilance průmyslové éry 

– deset let, Praha 2009; BERAN, L. – VALCHÁŘOVÁ, V. (ed..), Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005. Zásadním výsledkem činnosti Výzkumného centra pro 

průmyslové dědictví je taktéž internetová databáze, viz: http://www.industrialnitopografie.cz/. 9 ROUBÍK, M., Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1871-1914, Bakalářská 

práce, Univerzita Karlova v Praze, Benešov 2008. 
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historickou demografií, sociálními dějinami města, podnikatelskými elitami, architekturou 
nebo průmyslovým dědictvím. Jejich přehled je uveden v seznamu na konci této práce. 

A nakonec bych rád dodal, že mi inspirací v metodologickém přístupu byly též některé práce 

zahraniční, a to především publikace vydané v rámci tzv. bielefeldského projektu pod 
vedením Jürgena Kocky. V rámci tohoto projektu je asi nejzásadnější kniha Jürgena 

Reuleckeho s názvem Geschichte der Urbanisierung in Deutschland.10 
Dějiny jednotlivých aspektů modernizace Kolína mezi lety 1850-1914 v čele 

s hospodářskými a urbanistickými dějinami Kolína jsou zpracovány jen velmi dílčím 

způsobem, nemluvě o modernizačním procesu jako celku. Nejzajímavější příspěvek je 
v tomto směru velmi kvalitní diplomová práce Hany Kučerové, obhájená v roce 2009 na 
ÚHSD a která popisuje stavební vývoj Kolína mezi lety 1918-1939 na několika projektech.

11 
Bohužel se zaměřuje na jiné historické období než tato práce, ale díky jejímu výraznému 

přesahu a celkové struktuře byla pro charakter mého bádání zajímavým zdrojem poznání. 
Další diplomová práce, kterou jsem mohl pro svoje úsilí použít, byla diplomová práce Kláry 

Zubíkové, obhájená na Univerzitě Palackého v Olomouci roku 2004. Tato práce má sice 

mnoho nedostatků, hlavně co se týče zpracování urbanistického vývoje před rokem 1918, ale 

byla pro mě velmi důležitá při popisu jednotlivých staveb i jako zdroj informací ke kolínským 

architektům a stavitelům.
12  

Při studiu hospodářského vývoje a částečně i vývoje infrastruktury bych se rád ještě 

zmínil o velmi kvalitní publikaci Historie a současnost podnikání na Kolínsku od Ladislava 

Jouzy a kolektivu,13 jejíž historická část je velmi precizně zpracována. Nicméně této publikaci 
chybí kvůli popularizačnímu stylu poznámkový aparát. K hospodářskému vývoji jsem využil 
též informace z publikace Jaroslava Kronuse 150 let rozvoje kolínského průmyslu.

14 Je to sice 
práce veskrze zajímavá a poměrně hutná, autor se odkazuje na konzultace s pověřenými 

pracovníky jednotlivých kolínských závodů i prozkoumávání jejich fondů, ale jsou jí často 
vyčítány mnohé nepřesnosti a odkazy na archivní prameny, které autor nikdy nenavštívil. 

Osobně jsem zaregistroval hlavně komolení jmen nebo chyby v letopočtech. Proto jsem 
informace z této práce raději komparoval s jinými dostupnými prameny a literaturou. Využil 

jsem také obecnější publikace, za něž lze zmínit hlavně knihu Kolínsko od Zdeňka Jelínka 

                                                           10 REULECKE, J., Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt am Main 1985. 11 KUČEROVÁ, H., Stavební vývoj města Kolína jako prostředek realizace ambic městských elit v letech 1918-
1934 na příkladu stavby spořitelny, divadla, obchodní akademie a sboru Církve československé, Diplomová 

práce, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009. 12 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus města Kolína 1850-1950, Diplomová práce, Univerzita 

Palackého v Olomouci, Olomouc 2002-2004. 13 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání na Kolínsku, Pardubice 1999. 14 KRONUS, J., 150 let rozvoje kolínského průmyslu, Kolín 1998. 
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a Zdeňka Helferta.
15 Ta je poměrně čtivá a spolehlivá v dějích, ovšem méně již v letopočtech. 

Informace odtud jsem si proto raději taktéž porovnal s ostatními publikacemi a prameny, než 

byly využity pro účely této práce.  
Z dobových publikací byl zásadní především druhý díl dvousvazkových Dějin 

královského města Kolína nad Labem od profesora Josefa Vávry (1838-1912). Tato kniha je 
v daném zaměření považována za jednu z nejlepších publikací a v regionálních dějinách má 

prakticky neotřesitelnou pozici.
16 V roce 2014 a 2015 se dokonce dočkala nového vydání. 

Josef Vávra se sice také někdy nevyvaroval omylů, ale to spíše ve starších dějích, jichž nebyl 

současníkem. V roce 1924 pak vydal vzpomínky na své působení v Kolíně 70. a 80. let 

19. století bývalý profesor místního gymnázia Jan Šafránek. Tento text je neocenitelným 

osobním vhledem do tehdejšího života ve městě.
17 Kromě obou zmíněných knih byly přínosné 

i dobové publikace, vydávané pro reprezentativní a reklamní účely. Z těch zde zmíním hlavně 

Město Kolín, ve kterém publikovaly zajímavé články známé osobnosti města.
18 Pro úplnost je 

nutné dodat, že periodicky (s občasnými přestávkami) vychází sborníky Archivní prameny 

Kolínska
19 a Práce muzea v Kolíně,

20 které se v některých článcích dotýkají zaměření této 

práce.  
 
Z výše uvedeného přehledu relevantních publikací přirozeně vyplývá, že těžiště tohoto 

úsilí spočívalo v archivních pramenech. K mému badatelskému zaměření je použitelný 

zejména Archiv města Kolína (dále AM Kolín),
21 který obsahuje mnoho pramenů k vývoji 

městské samosprávy. V jeho rámci jsou příkladně vedeny Protokoly ze schůzí městského 

zastupitelstva, které byly jedním z hlavních pramenů mého studia. Zajímavá je i sbírka map 

a plánů SOkA Kolín. Nicméně například v seznamech koncesí nebo svobodných 

a řemeslných živností je poměrně nepřehledné a mnohdy i nespolehlivé zapisování stavu 

jednotlivých živností. Některé se zde objevují i poté, co již zanikly atd. Samotný inventář 

svobodných a řemeslných živností č. 73 z let 1866 až 190322 je na mnoha místech silně 

poškozen, díky čemuž se mnohé části nedají ke zkoumání využít. Problematický je stav 

                                                           15 JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, Praha 1990. 16 VÁVRA, J., Dějiny královského města Kolína nad Labem. Oddělení druhé od roku 1618 až po naše časy, 

Kolín 1888. 17 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, Praha 1924. 18 Město Kolín: Jeho vývoj dějinný, kulturní a průmyslový, Kolín 1927.  19 Např. JOUZOVÁ M. – JOUZA, L., Knihovna řemeslnické besedy a vznik městské knihovny v Kolíně. In: Archivní prameny Kolínska, Kolín 2000, s. 3-39. 20 Např. ZUBÍKOVÁ, K. - JOUZA, L.: Rodina Mandelíků a architekt Jan Kotěra. In: Židé v Kolíně a okolí, 

Práce muzea v Kolíně – řada společenskovědní IX, s. 99-117. 21 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez  inv. č. 22 SOkA Kolín, inv. č. 73, Rejstřík živností svobodných a řemeslných 1866-1872-1903. 
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archivu také v souvislosti s dějinami podnikání ve městě, ke kterým je informací jen málo. 

V tomto směru jsem byl tedy nucen ve vyšší míře spoléhat na regionální literaturu. 

K urbanistickému vývoji jsem také využil dotazník literární a umělecké sbírky města Kolína 

(dále jen LUSK), který se zaměřoval na slavné kolínské osobnosti. Pro účely této práce jsem 
využil xeroxovou kopii dotazníku zaměřeného na městského inženýra Antonína Hlaváčka, 

který zajímavým způsobem komentuje vývoj města před svým příchodem i práci, kterou 

během svého působení v městské technické kanceláři vykonal.
23 

Vzhledem k roztříštěnosti vhodných pramenů k urbanistickému vývoji jsem se zaměřil 

především na již zmíněné informace ze Zápisů jednání městských zastupitelstev. Ty podávají 

někdy méně, jindy více obsáhlé zprávy o příslušných projektech, ale jsou to údaje často 

neucelené. Ovšem jako zápisy z nadřízeného městského orgánu byly velmi cenným zdrojem 

informací a dobře ukazovaly i jednání a názory představitelů města. Naopak jsem prakticky 
nevyužíval archiv Stavební úřadu města Kolína, který sice vlastní mnohé stavební plány 

jednotlivých domů s jejich regulačními čarami, ale na rozdíl od SOkA Kolín nevlastní 

příslušné regulační a polohopisné plány. Detailní analýza jednotlivých staveb totiž nebyla 

mým badatelským záměrem a přesáhla by též možnosti této práce. Dalším velmi cenným 

dílem je kronika Paměti král. města Kolína nad Labem z let 1886-1900 od učitele, kronikáře 

a kulturního aktivisty Františka Potůčka (1826-1901),24 který jí sepisoval z rozhodnutí města 

a navazoval tím na předchozí kronikářské zápisy. Je to pramen velmi významný, spolehlivý 

a v mnohém nenahraditelný. Jako poslední bych rád zhodnotil prameny k městským financím. 

Údaje k rozpočtům jsou až do 90. let, kdy začaly být systematicky vydávány, zachovány 

pouze v torzech, ze kterých lze jen složitě analyzovat základní trendy. Zároveň byly 

v účetnictví nejasně odděleny některé položky, což snižuje vypovídací hodnotu městských 

rozpočtů. Příslušná kapitola je tedy tímto limitována a neklade si ambice pro komplexní 

zpracování problematiky.    
Samostatnou kategorií je dobový kolínský tisk. V Kolíně vycházely v letech 1872-

1886 konzervativní noviny Koruna Česká Václava Nedvídka, liberální Kolínské noviny 
(1876-1887) nebo Kolínské listy vycházející od roku 1885, taktéž liberální.

25 Opomenout 
nemůžeme ani konzervativní Hlasy z Polabí (dříve Polabské noviny 1894-1895)26, katolické 

noviny kolínské katolické strany z roku 1909 (po čtyřech letech se jejich vydávání ovšem 

                                                           23 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, xerox. kopie, nestr. Kromě Antonína Hlaváčka 

se dotazník zaměřil např. i na básníka J. S. Machara, Karla Legera, nebo Otokara Fischera.  24 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti král. města Kolína nad Labem (1836) 1886-1900 (autor 
František Potůček). 25 Srov. VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. 26 Bibliografie regionálního tisku na okrese Kolín (1863-1893), Kolín 1984, s. 24. 
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přemístilo do Chocně) a nakonec časopis Nezávislost, určený hlavně pro rolníky a vycházející 

od roku 191027. Důležitým dobovým zdrojem pak byly Labské Proudy. Ty začínaly od 

května roku 1896 nejdříve za výrazného mladočeského zaměření a posléze se staly 

radikálními. Vycházely až do roku 1914.
 28 Jejich komentáře jsou většinou velmi tvrdé 

a k dění v Kolíně si neberou příliš servítky. Tvoří tak velmi svéráznou oponenturu vůči 

oficiálním zápisům i reprezentačním publikacím. Řadu informací jsem získal rovněž 

z meziválečného periodika Hlas demokracie, který byl regionálním tiskovým orgánem 

Československé národní demokracie
29 pro oblast středního Polabí a Posázaví. Pro mou práci 

je tento pramen důležitý i díky tomu, že národní demokraté byli následnickou stranou většiny 

„partají“, které řídily osudy Kolína ve sledovaném období.  
Obrazová část práce je pak tvořena ilustracemi a fotografiemi, které mi poskytl SOkA 

Kolín a reprodukcemi z jiných publikací. V příloze k této práci jsou pak další fotografie 

archivního materiálu a také obsahu rodinného archivu, který spravuje můj strýc Karel 

Holovský. Tomu tímto děkuji.  

                                                           27 Tamtéž, s. 28-29. 28 Tamtéž, s. 24. 29 Československá národní demokracie byla konzervativně-nacionálním uskupením, působícím za první 

republiky. Vznikla sloučením Mladočechů se Stranou státoprávně pokrokovou, Moravskou lidově-pokrokovou stranou a částí Pokrokové strany do strany se jménem Česká státoprávní demokracie v únoru roku 1918. O měsíc 

později se ke straně přidali i staročeši. Vznikem Československa byl státoprávní požadavek již naplněn, proto byla roku 1919 strana přejmenována na Československou národní demokracii (ČsND). 
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2. Teoretický základ výzkumu 
 
2.1 Základní teoretická východiska  

V následujících řádcích nastíním některá teoretická východiska, jejichž optikou budu 

zvolené téma analyzovat a jejichž pojmy ho budu rovněž popisovat. Oblastí, kterou 

zpracovává tato práce, se zabývá velké množství teorií a není mou ambicí zde uvést všechny, 

nebo alespoň reprezentativní přehled. Proto se zaměřím jen na ty nejzásadnější, které 

pomohou nastínit základní mechanismy, podle kterých se české město ve sledovaném období  
vyvíjelo. 

Leitmotivem této práce je termín modernizace.30 Kořeny této můžeme vystopovat už 

k osvícenské teorii pokroku z 18. století, v jejímž rámci osvícenský francouzský filosof, 

matematik a politik Nicolas de Condorcet roku 1794 poprvé analyzoval vztah mezi 

hospodářským vývojem a změnami společnosti.
31 Problematika byla následně obohacena 

objevy Charlese Darwina, na něj navazující teorií sociální evoluce Herberta Spencera či 

tématem racionalizace Maxe Webera. Émile Durkheim pak vnesl do odborné debaty silně 

provázané vztahy mezi společností a jejími institucemi a rovněž problémy, které pokrok může 

způsobit v různých společnostech. Ve 2. polovině 20. století se pak ustanovilo modernizační 

paradigma. První fáze teoretizování o modernizaci probíhala do 60. až 70. let 20. století a dá 

se nazvat optimistickou, neboť především anglosaští myslitelé v čele s Talcottem Parsonsem 
věřili v blahodárný vliv modernizace a její víceméně univerzální aplikaci i na málo rozvinuté 

země. Po styku s realitou a hospodářskými obtížemi během 70. let se stále více ozývaly 

kritické hlasy a tento pohled byl silně zpochybněn. Určitá renesance komplexnějšího teorie 

modernizace nastala až v 90. letech, kdy byla obohacena o řadu dalších moderních přístupů, 

nicméně stále je předmětem určitých kontroverzí.
32 

Modernizaci tedy v této práci chápu zejména podle kanonického výkladu Hanse-
Ulricha Wehlera, Reinharda Bendixe či Rainera M. Lepsiuse jako proces přeměny agrární 

společnosti v industriální, jehož základem a nedílnou součástí jsou procesy urbanizace, 

industrializace, demokratizace a zavedení empiricko-analytické vědy. Taková společnost pak 

disponuje množstvím sebeorganizačních schopností. Vnímám ale i kritiku tohoto tradičního 

                                                           30 Termín modernizace byl používán sociology a historiky již od 50. let 19. století.  31 Srov. WILLIAMS, D., Condorcet and Modernity, Cambridge 2004. 32 Viz např. KELLER, P., Teorie modernizace, Praha 2007. 
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modelu, zaměřenou na podceňování samotného procesu ve prospěch výchozího a konečného 

stavu. Stejně tak vnímám i problémy podceňování tradiční společnosti a automaticky 
pozitivní vnímání modernity nebo ignorování specifik jejího průběhu. Takto definovanou 
modernizaci chápu především jako charakteristickou součást vývoje Západního či 

Euroatlantického světa v posledních asi 250 letech s přesahem do dalších křesťanských 

civilizačních okruhů (pravoslavný, latinskoamerický) a jsem si tudíž vědom jejího rozdílného 

průběhu v jiných částech světa s relativní výjimkou u Japonska.33 Specifika samozřejmě 

vnímám i uvnitř jednotlivých společností v rámci Západního světa. V užším smyslu 

evropského kontinentu jde např. o osu postupného rozvoje z východu na západ 
(tzv. západovýchodní kaskáda obecného kulturního vývoje) a s tím spojenou problematiku 

„centrum vs. periferie“, odlišnosti mezi katolickými a různými protestantskými společnostmi 

či závislost na blízkosti a charakteru jednotlivých pólů rozvoje.  
Termín modernizace by neměl být zaměňován s modernitou, který z historického 

hlediska značí stav po zpochybnění či odmítnutí tradice. Termíny však úzce souvisí. Slovo 
modernita se používá už nejméně od 5. století po Kristu, přičemž bylo nejdříve používáno pro 

odlišení křesťanské společnosti od většinově pohanské. Do všeobecného povědomí se dostalo 

koncem 17. století, kdy bylo v tehdejší francouzské vědecké debatě obdobně použito při 

srovnávání soudobé společnosti s antickým ideálem. V 19. století začalo být široce odborně 

tematizováno a užíváno již jako rozdíl mezi stavem tradičním a moderním, přičemž bylo 

užíváno především v umění. Ve 20. století již bylo užíváno v mnoha vědeckých oborech 

a stalo se ústředním tématem např. pro sociologii, filosofii, politologii, teologii a další 

humanitní obory. Nutno dodat, že na rozdíl od pojmu modernizace má dosud převážně 

pozitivně vnímaný obsah. 34 
Výše zmíněné růstové póly jsou spolu s kreativním prostředím dalšími teoriemi, 

které je nutné brát v potaz při zpracování modernizace v dějinách měst, a proto je zmíním 

podrobněji. Počátek teorií mapujících prostředí, kde se daří pokroku, lze vidět 

u francouzského historika umění a filosofa Hippolyta Taine. V roce 1865 totiž definoval 
možnosti uplatnění schopných jedinců „morální teplotou“ a umožněním seberealizace, díky 

kterým lze při protnutí nashromážděné kultury s určitým životním stylem vytvořit plodné 

duchovní prostředí.35 K tématu přispěl na začátku druhé poloviny 20. století i francouzský 

                                                           33 Srov. HLAVAČKA, M., Co je to modernizace?. In: KLADIWA, P. – ZÁŘICKÝ, A. (ed), Město a městská 

společnost, s. 13-19. 34 Srov. BERMAN, M. H., All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, London and Brooklyn 2010. 35 TAINE, H., Philosophie de l´Art, Hachette Paris 1926 (1865). 
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ekonom Francois Perroux roku 1965 reagoval mimo jiné na Schumpeterovy hospodářské 

cykly tím, že v problematice inovace vyzdvihl i prostor, kde k nim dochází. Tyto body 
v prostoru – růstové póly, se šíří různými směry v různé intenzitě a lze za ně považovat jak 

města, tak např. i opravdu velké firmy či skupiny velkých firem. Teorii růstových pólů 

rozvíjel nejen francouzský badatel Phillippe Aydalot, který v teorii tzv. inovačního prostředí 

popisoval druhy inovací i náležitosti potřebné k jejich prosazení (blízkost a dosažitelnost 

prostředí, ze kterého inovace vycházejí, různorodost komponent potřebných k pokroku), ale 

např. i český geograf Martin Hampl se svojí Teorií komplexity a diferenciace světa ze začátku 

70. let 20. století.
36  

Teorie kreativního prostředí, definovaná švédskými vědci
37 a reagující na Perrouxovy 

růstové póly, je zase tak trochu pokusem o obrácení materialistického pojetí (infrastruktura, 

objem obchodu aj.) pokroku k člověku a společnosti. Kreativní prostředí je charakterizováno 

jako množina informací, vědomostí a kompetencí (kompetence je schopnost předchozí dvě 

oblasti využít) a tato množina je završena tvořivostí, která vše převede do nové podoby. Jako 

podmínku pro vznik té klíčové tvořivosti uvádí Gunnar Törnqvist v duchu teorie růstových 

pólů nutnost komunikování mezi lidmi i mezi oblastmi disponujícími kompetencí a to je 

možné hlavně v hustě zalidněném prostředí. K tomu dodává, že tvořivé prostředí má být do 

jisté míry chaotické a nestálé.
38 Další švédský vědec, Åke Emanuel Andersson, k uvedenému 

nabídl definici podmínek, které k takovému tvořivému povznášení na novou úroveň vedou. 

Zdůraznil nutnost různorodosti v rámci kultury, znalostí, dovedností a dostatečnou 

ekonomickou základnu bez nadměrné regulace. Potřebnou nestabilitu systému, která lidi 

motivuje ke kreativitě, pak popisuje např. jako rozdíl mezi potřebou a skutečnými 

příležitostmi, nebo jako nejistotu budoucnosti.
39 Teorie růstových pólů, respektive 

inovativního prostředí a rovněž zmíněná definice kreativního prostředí se vlastně dobře 

doplňují, jelikož každá akcentuje jinou součást procesu. Dohromady poskytují komplexní 

přehled mechanismů „vzepětí lidského ducha“ a spolu s ekonomickými teoriemi poskytují 

důležitý vhled do dynamiky modernizace.  
 

 Zásadní makroekonomický rámec, ve kterém se české město ve sledované době 

pohybovalo, je nastíněný teoriemi ekonomických cyklů. Hospodářský cyklus je období 

                                                           36 Blíže k těmto teoriím v českém jazyce viz: Maier, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 23-25. 37 Gunnar Törnqvist, Torsten Hägenstrand. 38 Törnqvist, G., Creativity and the Renewal of Regional Life, In: Buttimer A. (ed.): Creativity and Context: A Seminar Report. Lund Studies in Geography. B. Human Geography 50, Gleerup Lund, 1983, s. 91-112. 39 Maier, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 23-25. 
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zahrnující období růstu i období poklesu. Podle všeobecně přijímaného pohledu se 

ekonomické cykly dělí na několik základních typů. Krátkodobé, tzv. Kitchinovy cykly 

v rozmezí 3 až 5 let, dále střednědobé, tzv. Juglarovy, které trvají od 7 do 11 let a nakonec 
cykly dlouhodobé. Tyto cykly byly prezentovány Nikolajem Dmintrijevičem Kondraťevem 

(1892-1938) a rozpracovány slavným ekonomem a politologem Josefem Aloisem 
Schumpeterem (1883-1950). Dlouhodobě cykly byly stanoveny v rozmezí od 45 do 60 let 
a charakterizoval je specifický technologický či ekonomický profil. Délka těchto vln však 

prošla důkladnou kritikou a tak se etablovaly ještě Kuznetsovy cykly v délce 20 až 25 let, 

dané trvanlivostí technické infrastruktury a částí staveb. Celá problematika včetně délky 

trvání jednotlivých cyklů je však stále předmětem odborné diskuze.  
 Předmětem diskuze je také proslulá teorie stádií ekonomického růstu Walta Whitmana 
Rostowa (1916-2003), zabývající se přerodem agrární společnosti na industriální, přičemž 

v tomto procesu Rostow identifikoval 5 fází - tradiční společnost, příprava na start, start, 

vývoj ke zralosti a období masové spotřeby.
40 První dvě fáze

41 se v českých zemích dají 

přibližně zařadit do prvního dlouhodobého cyklu počátku industrializace, další dvě fáze
42 do 

dlouhodobého cyklu oceli a páry a Schumpeterovy řemeslné inovace stanovené na roky 1842 

až 1897. Poslední fáze by měla představovat již zralou a na spotřebě založenou industriální 
společnost před první světovou válkou. Rostowovy fáze, v zásadě kopírující Kuznetsovy 

cykly, se však v české realitě dlouhého 19. století dají brát spíše orientačně. Hospodářský 

vývoj v Habsburské monarchii měl většinou kontinuální charakter a tak zde prakticky 

postrádáme stádium startu, pokud za něj nebudeme považovat krátké období let 1867 až 1873.  
 Poněkud odlišnou periodizaci nabízí též dělení průmyslové revoluce na první, v čele 

s parním strojem a surovým železem a druhou, ve znamení elektřiny, výbušného motoru 

a Thomasova zkujňovacího postupu. První průmyslová revoluce, pojmově zavedená 

Arnoldem Toynbeem (1852-1883) se dle Georgese Friedmanna postupně transformovala na 
druhou v 70. letech 19. století a mnohem více než s dlouhodobým cyklem je tak v souladu 
s Kuznetsovovými cykly. Nutno však dodat, že v českých zemích se tyto cykly a stádia 
projevovaly s relativním zpožděním za vyspělejšími státy, které se ovšem s rostoucí 

propojeností Západního světa zmenšovaly. 
                                                           40 ROSTOW, W., W., The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto, Cambridge University Press 1971. 41 Rostowova tradiční společnost bez většího vlivu techniky trvá zhruba do období 1825 až 1835, příprava ke 

startu neboli počátky industrializace pak končí v letech 1848 až 1849.    42 Fáze startu se založením klíčových průmyslových odvětví by měla podle Rostowovy teorie končit po roce 

1870 a fáze zralosti, kdy se industrializace šíří mimo původní centra, roste specializace i význam sociální otázky 

pak až po roce 1890.   
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K prostorové složce modernizace, která je při mikrohistorickém výzkumu mimořádně 

významná, lze připomenout především teorii Jane Jacobsové o šíření ekonomického rozvoje 

na regionální úrovni neboli jejich transplantaci, kterou navázala na předchozí teorie Waltera 

Christallera, Wiliama Alonsa či Homera Hoyta o prostorovém uspořádání sídel. Podle 

Jacobsové se pokrok šíří z metropolitního prostředí v permanentním pohybu do vhodných 

regionů. V takovém vhodném regionu roste vzájemná propojenost, nastupuje urbanizace 
a rozšiřuje se okruh produkčních komplexů. Progresivnější výroby vytlačují ty méně efektivní 

na periferní místo či mimo region. Jacobsová dává též důraz na přirozenost takového vývoje. 
V souvislosti s obecnými teoriemi lze ještě dodat, že též vnímám tzv. kulturní převrat, 

tedy badatelské soustředění na problematiku kultury s výrazným antropologickým přesahem, 

které proběhlo v 90. letech 20. století. V současnosti je však vidět určitý návrat ke klasickému 

studiu dějin a kritiku tohoto konceptu. Lze samozřejmě zmínit ještě mnoho dalších teorií 

a jejich nositelů, jež se spíše okrajově dotýkají sledovaného tématu, např. místa paměti Pierra 

Nory, kolektivní paměť Maurice Halbwachse či Lefebrovu konstrukci prostoru, avšak tyto 

nejsou přímým předmětem mého výzkumného záměru. Případné teorie k dílčím problémům 

pak uvedu v příslušné kapitole.  
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2.1 Ekonomické cykly ve sledovaném období 
 
Společnost procházející modernizačními procesy zažívala postupně nové druhy 

výkyvů a krizí, odlišné od tradičních neúrod, válek nebo epidemií. Přes relativní opožďování 

industrializace Habsburské monarchie vidíme náznaky prvních hospodářských cyklů už od let 

1849 až 1850, tím vznikl neúplný hospodářský cyklus, který skončil v roce 1857. Období plné 

mezinárodních problémů znamenalo pro Kolín nejdříve zúžení kapitálových možností během 

obecné státní půjčky v roce 1854 a v roce 1857 na něj dolehla první světová hospodářská 

krize, která postihla především domáckou výrobu.
43 Další devítiletý, nicméně stále jen 

částečný, cyklus, proběhl v letech 1858 až 1866. Za velkých mezinárodních i vnitrostátních 

problémů bylo toto období charakterizováno především pomalým růstem, ve kterém 

monarchie výrazně zaostala za svými konkurenty. To následující období let 1867 až 1875 

bylo obdobím velmi rychlého hospodářského růstu, které lze v období uklidnění zahraniční 

i domácí politické situace charakterizovat jako první úplný hospodářský cyklus. 
První prudká fáze, tzv. gründerzeit, byl vystřídán velkou krizí roku 1873. Ta trvala 

v různé intenzitě až do konce 70. let a přešla do období určité stagnace, pokračující až do roku 

1895. Během této doby byla dokončena transformace první průmyslové revoluce na druhou 

průmyslovou revoluci, od konce 70. let navíc přešla v krizi zemědělskou, jejíž dopad byl na 
Kolín uprostřed důležité agrární oblasti zásadní. V rámci tohoto období proběhl pětiletý 

cyklus během let 1876 až 1880, další pětiletý cyklus v letech 1881 až 1885 a nakonec 

osmileté období od roku 1886 do roku 1893. Následující období proběhlo opět ve znamení 

čím dál rychlejšího růstu a největší roli v něm už hrál průmysl. Sedmiletý cyklus let 1894 až 

1900 končil v posledním roce krizí, stejně tak devítiletý v roce 1901 až 1909. Velmi slibný 

byl poslední předválečný cyklus, který byl ale poškozen balkánskými válkami. Slovanský 

Balkán byl totiž oblíbený region pro národnostně české podniky a vyvážet tam začaly 

i některé větší kolínské továrny. Toto období bylo nakonec tvrdě ukončeno vypuknutím 

světové války. Posledních dvacet let hospodářského období monarchie bylo z perspektivy 
následující doby plné katastrof nostalgicky hodnoceno jako léta hojnosti a někdy se o něm 

mluví jako o novém „gründerzeitu“.
44 

 

                                                           43 JAKUBEC, I. – JINDRA, Z. A KOL., Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce 

habsburské monarchie, Praha 2006, s. 168-170. 44 Tamtéž, s. 170-171. 
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3. Urbanizace v době industriální – změna funkce města, charakteru rozvoje a příslušná legislativa v letech 1850 
až 1914 
 
3.1 Město a změna 
 

Dějiny měst v období, které má tato práce na zřeteli, procházely vpravdě revoluční 

proměnou. Radikálně se měnila jejich funkce i podoba a to celé se snažila reflektovat 

a usměrňovat nová legislativa. Z hlediska změny prostorového a kvalitativního uspořádání 

lidského osídlení sledujeme mezi roky 1850 a 1914 především dynamický proces urbanizace, 
tedy součást procesu modernizace, v jejímž rámci se převážně venkovská společenství mění 

na společenství převážně městská. V širším smyslu jde o proces pojetí sociálního, kulturního, 

hospodářského a prostorového vzniku a utváření měst. Přírůstek městského obyvatelstva, 

který měl úzkou souvislost s postupem industrializace, lze vysledovat již od 40. let 19. století. 

Nicméně z údajů před prvním moderním sčítáním obyvatelstva v monarchii roku 1869 ještě 

nelze příliš podobně analyzovat dynamiku tohoto přírůstku, tedy zda byl konstantní, či nabral 

na rychlosti od 2. poloviny 50. let. Je však zřejmé, že napojení na zatím málo rozvinutou 
železniční síť ještě nemělo větší význam. Sledujeme však již přechodového období, ve kterém 

probíhala transformace základní podoby městského osídlení. Dožívající rovnoměrně 

rozmístěná regionální centra z feudální éry a budoucí průmyslová centra je již začala rychle 

„předbíhat“. Co se poměru městského a venkovského obyvatelstva týče, ještě ve 40. letech 

19. století žila v obcích městského charakteru jen asi jedna pětina obyvatel českých zemí, 

zatímco v roce 1910 již téměř polovina. Rychlost celkového přírůstku městských obyvatel pak 

zažila dva silné propady, a to v 80. letech (hospodářská a agrární krize) a po roce 1900 

(kombinace hospodářské krize a poklesu porodnosti).
45  

 
Oproti předchozím historickým etapám tedy získala urbanizace mezi roky 1850 a 1914 

kvalitativně i kvantitativně úplně odlišnou podobu.
46 Města se začala rozvíjet velmi 

nerovnoměrně, dle konkrétních předpokladů k industrializaci. Inovace a modernizační 

impulzy vycházely prioritně z metropolí a metropolitních regionů, které nejvíce 

                                                           45 Srov. JINDRA, Z. – JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vzestup českých zemí, s. 127. 46 Srov. HORSKÁ, P. a KOL. Zrod velkoměsta. 
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koncentrovaly předpoklady, formulované v teoriích růstových pólů, kreativních a inovačních 

prostředí nebo v teorii transplantačních regionů. České země však, dle Karla Maiera, zřejmě 

neměly (a nemají) charakter metropolitního regionu evropského významu a stejně je tomu prý 

i u samotné metropole. Praha měla být pouze metropolí regionálního významu, který přesáhla 

snad až v období první republiky. Dle Karla Maiera tak i Prahu, natož menší města, musíme 

vnímat s ohledem na jejich specifika a pouze regionální význam. Ve zmíněném kontextu je 

tedy nutné chápat proměnu funkce tehdejšího města, na které se podepsala sociální 

emancipace, decentralizace politiky a pokročilá fáze industrializace. Kromě metropolí 
a nových průmyslových center pak vznikala i kategorie center, středních měst, která začala 

plnit správní, obslužnou a ekonomickou funkci pro širší regiony (větší než okres), než v době 

před průmyslovou revolucí. V Čechách do nich Maier řadí města jako Hradec Králové, 

Pardubice, České Budějovice a Plzeň, nicméně částečně lze tuto kategorii vztáhnout i na 

Kolín, který se postupně stal relativním centrem středního Polabí a několika dalších přilehlých 

okresů.
47 Nutno dodat, že dynamika růstu středních měst v Čechách se tehdy sice vyrovnala 

růstu pražské aglomerace, ale nemohla v žádném případě zpochybnit naprosto výlučné 

postavení Prahy.
48  

Střední města popisuje jako fenomén také Jiří Musil. Přičemž konstatuje, že velký 

počet a význam měst s 20 000 až 100 000 obyvateli je pro evropské dějiny a proces 

urbanizace příznačný.
49 Specifikum tohoto jevu má kořeny v historii, s počátkem již v době 

antiky a je ovlivněno mimo jiné dobře fungující městskou správou, autonomií a v moderní 

době i působením sociálního státu, který utlumoval příliš „divoký“ urbanistický rozvoj. Dle 

Jiřího Musila střední města spojovala výhody života v urbánním prostředí se zvládnutelnou 

velikostí a příjemným prostředím k životu. Kolín měl na konci sledovaného období 

s aglomerací necelých 18 tisíc obyvatel a lze jej tedy do této kategorie zařadit jen podmíněně. 

Avšak vzhledem k tomu, že až do 90. let 19. století se počet jeho obyvatel od lidnatosti 

např. Pardubic či Hradce Králové zase tolik nelišil a že inspiraci i ambice hledal právě mezi 

úspěšnými národnostně českými středními městy (oblíbený vzor byla Plzeň), lze na něj výše 

zmíněná tvrzení do značné míry vztáhnout. Navíc není kategorie středních měst ve 

                                                           47 Více k tématu viz MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 289-290. 48 Do začátku první světové války se i díky vysátí všech dostupných regionálních zdrojů vyčerpal i vysoký 

procentuální populační přírůstek v Plzni, který dlouhodobě převyšoval ten pražský. Srov. tamtéž, s. 222-225. 49 MUSIL, J., Co je industrializace. In: HORSKÁ, P. A KOL., Zrod velkoměsta, s. 17-19. 
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sledovaném období definována úplně jednotně, např. Jana Machačová a Jiří Matějček za 

střední města považují i ta, která měla roku 1900 jen kolem 10 tisíc obyvatel.50  
 
 

3.2 Výběr nové legislativy  
 
Sledované období je pro města kvůli radikálním změnám také dobou adaptací na 

dynamický legislativní vývoj, vyjadřující základní formální tendence proměny modernizující 

se společnosti. Tyto zákonné úpravy vycházely především z aplikování 

z pruských/německých a francouzských vzorů na specifické poměry v Habsburské monarchii. 

Celkově lze charakterizovat legislativu mezi od 50. do 70. let 19. století jako liberální, 

v dalších desetiletích již vidíme v reakci na krizové období konzervativní protipohyb ve 

znamení zpřísňování právních nařízení. Jeho součástí bylo již i zavádění limitovaného 

sociálního zákonodárství. Není ambicí této práce se touto komplikovanou otázkou zabývat 

v celé šíři, nicméně je nutné nejdříve alespoň stručně nastínit přehled některých důležitých 

legislativních změn, které zasáhly základní městské funkce a zformovaly jejich nové 

postavení v modernizující se společnosti. Další právní úpravy k jednotlivým problémům pak 

budou zmíněny v příslušných kapitolách.  
 
Nejdůležitější legislativní změnou byl rozhodně vznik samosprávných obcí po vydání 

obecního zákona ze 17. března 1849 s působností od roku 1850 (systematizována pro Čechy 

dne 19. 10. 1854 zákonem č. 274). Skutečně uvedena v život byla ale až roku 1862, kdy byly 
povoleny pravidelné volby. Definitivně zavedl obecní samosprávu především zákon 

č. 18/1862, přičemž byl v roce 1864 pro Čechy upraven ještě zákonem č. 7/1864. Město tak 

za podmínky zachování a rozvíjení prospěchu obce, mělo spravovat obecní jmění, spravovat 
obecní svazek, přispívat k bezpečnosti osob a jmění, udržovat obecní silnice, cesty, mosty, 

vodní toky, osvětlení, dále mělo vykonávat policii polní, tržní, zdravotní, mravnostní, 

provádění stavebního a čeledního řádu a vykonávat péči chudinskou, stavební či požárovou. 

Nakonec též bylo v pravomoci obce nižší školství.  
 
Změny zasáhly rovněž vyšší územní jednotky. V 60. letech 19. století, poté co 

ekonomickou liberalizaci doplnila i ta politická, nastala vůbec smršť nových zákonů, které od 

                                                           50 MACHAČOVÁ, J. – MATĚJČEK, J., Město a městská společnost v českých zemích v 19. století. In: KLADIWA, P. – ZÁŘICKÝ, A. (ed), Město a městská společnost, s. 34-35. 
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té doby tvořily základní právní rámec fungování společnosti. Pro modernizující se města to 

znamenalo novou éru skutečné autonomie, ale spolu s ní byla na jejich bedra přesunuta řada 

nových povinností.  
Mezi ně patřila i oblast zdravotnictví a veřejného bezpečí. Jak už bylo řečeno výše, 

obecním zřízení z roku 1862 stát nařizoval všem městům vykonávání čistotní a požární 

policie a spoluúčast při výkonu policie zdravotní. Postupně tak bylo zpřísňováno i zakládání 

nových hřbitovů a provozování těch starých, což stát akcentoval roku 1874 (v roce 1910 
následoval doplňující místodržitelský výnos) přísnými nařízeními o jejich podobě, velikosti 

a vymezení. V roce 1888 muselo také město ze státního nařízení ustanovit městského fyzika, 

svůj vlastní hygienický orgán, který dohlížel nad kvalitou pitné vody, nakládání s odpady 
nebo splašky. O rok později následoval z hygienických důvodů zemský zákon číslo 19/1889 

o nucené jatečnosti, který nařizoval porážení dobytku na jatkách. Vymezena byla také 

podoba porážky a dohled obce nad jejím správném vykonávání.
51  

Samotná veřejná zdravotní péče se ocitla v působnosti měst už po napoleonských 

válkách, nicméně teprve říšský zákon č. 19 z roku 1888 stál na počátku organizovaného 

veřejného zdravotnictví. Budovaly se především městské a okresní nemocnice, i když podle 

zemské vyhlášky č. 33 z roku 1890 byly jejich přesné poměry upraveny individuálními 

stanovami. Praktické záležitosti prostorového umístění nemocnice i pravidla pro její výstavbu 

zajišťovaly vyhlášky místodržitelství v roce 1890 a 1895. Nákladnost výstavby moderních 

nemocničních areálů způsobily, že menší i střední města postavila jen několik nových 

nemocnic.  
Mezi nejdůležitější agendu s mimořádným společenským přesahem se ale postupně 

propracovala oblast sociální. Sociální zákonodárství neboli chudinská péče byla z farních 

chudinských ústavů převedena do působnosti měst říšským zákonem č. 105 z roku 1863 
a jeho zemskou úpravou. V případě příliš vysokých nákladů si ovšem mohlo město požádat 

o spoluúčast okres nebo zemi. 
K tomu město dostalo určitý nástroj ke zvládání zvyšující se migrace, neboť zmíněný 

domovský zákon č. 105 nechal plně na městu, koho přijme do domovské příslušnosti. 

Výsledkem byl nicméně spíše nárůst nepřiznaných obyvatel města, kteří žili na sociálním dně, 

nebyli považováni za plnoprávné obyvatele a tak se na ně nevztahovalo ani sociální 

zákonodárství. Tento nedostatečný zákon byl novelizován až roku 1896 (novela č. 222), kdy 

                                                           51 K výpisu relevantní legislativy, významně zasahující do vývoje měst srov. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj 

českých měst, s. 44-50. 
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domovské právo získal po deseti letech bydlení v obci každý netrestaný a na chudinské péči 

nezávislý občan. Roku 1879 přibyl i zákon o povinnosti obcí uhradit ubytování vojska. 
K sociální oblasti je též nutné dodat, že pro průmyslový Kolín bylo důležité sociální 

zákonodárství Taafeho vlády z 80. let, inspirované německým vzorem, které v důsledku 
zvýšilo atraktivitu zaměstnání v průmyslu. Netýkalo se totiž zemědělských pracovníků, 

živnostníků či pracujících rodinných příslušníků. Připomenu hlavně zřízení živnostenské 

inspekce v roce 1883, uzákoněnou pracovní dobu (11 hodin) z roku 1888 a zákaz práce dětí 

do 14 let a zákon o úrazovém a nemocenském pojištění taktéž z roku 1888. Další pokusy 

o zdokonalení sociální záchytné sítě však nebyly úspěšné a komplexní změna nastala až 

v novém Československu.
52  

Výstavba sociálního bydlení probíhala v prostředí Habsburské monarchie opožděně za 

vyspělejšími státy západní Evropy. Teprve po zavedení všeobecného rovného volebního práva 

roku 1905 a z toho vyplývajících výsledků voleb v roce 1907 vzniklo podhoubí pro výstavbu 

dělnických domků. V roce 1910 a 1911 došlo k vydání říšských zákonů o zřízení fondu pro 

bytovou péči, o zřizování výborů bytových, o daňových a poplatkových výhodách pro obecně 

prospěšná stavební sdružení a o státní podpoře pro péči bytovou. K jejich aplikaci však před 

první světovou válkou nedošlo. Karel Maier to přičítá paralyzaci českého zemského sněmu 

obstrukcemi českoněmeckých poslanců v letech 1908 až 1913, po kterých došlo jeho 

rozpuštění.
53 

 
Přibývaly také povinnosti města v prestižní oblasti školství. Od roku 1860 mělo město 

zodpovědnost za základní školství a částečnou zodpovědnost za školství střední. To dále 

upravoval Hasnerův školní zákon z roku 1869 ustanovující nový školský systém a nakonec 

byla v roce 1873 veškerá správa veřejného školství předána obcím. Kromě výše zmíněného 

lze též zmínit, že v roce 1879 přibyla pro město zákonná povinnost uhradit ubytování 

vojska.54 

                                                           52 Srov. JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, Praha 2008. 53 MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 49. 54 Tamtéž, s. 46-48. 
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4. Kolín se představuje – stručné dějiny Kolína do roku 1850 
 
 

 
Obr. 1: Kolín ze Zálabské strany, Vincenc Morstadt 1815 
Zdroj: Skála ve výtvarném umění [online]. Zálabská skála [cit. 20. 2. 2015]. Dostupné z: http://zalabskaskala.sweb.cz/umeni/vytvarne.html.  

Následující řádky jsou pokusem o stručný popis dějin Kolína do poloviny 19. století 

pro pochopení dějů, na něž město navazovalo a k nimž se zpětně vztahovalo. Z důvodu 
zaměření práce nemá tento popis ambici o hlubší postihnutí ekonomických a sociálních 

procesů, jež dějiny města určovaly a je tedy především mikrohistorickým úvodem do 

sledované problematiky. 
 
Kolín byl založen za Přemysla Otakara II. přeložením stejnojmenné trhové osady 

(dnes Starý Kolín) z místa ohrožovaného častými povodněmi řeky Labe na výhodněji 
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položené místo na skále nad řekou.
55 Přesné datum ani důvod nového založení města nejsou 

známy, ale první zmínka je z 8. 9. 1261 a v této době již Kolín určitě byl funkčním 

královským městem. Navazoval tu na mnohem starší osídlení, doložené řadou 

archeologických nálezů, přičemž výhodnost samotné polohy již byla „objevena“ v raném 

středověku. Jeho lokace měla výrazný vliv na rozvoj města, neboť v těchto místech byl jeden 
z mála labských brodů a další nejbližší brod byl až u Týnce nad Labem. V souvislosti s jeho 
komunikační polohou na zemských stezkách a řece Labi zde byl, spolu s úrodností polabské 

nížiny, výrazný potenciál dalšího hospodářského rozvoje. V nejvýše položeném místě byl 

krátce po založení města stavěn raně gotický farní chrám sv. Bartoloměje a ve stejnou dobu 

na protějším rohu města i klášter dominikánů na místě dnešního hradu. Zároveň město 

obehnaly silné hradby. Kolín byl vytyčen na pravidelném půdorysu, který se v jádru zachoval 
prakticky až do současnosti. Lze také dodat, že založení Kolína bylo součástí středověké 

urbanizační vlny, při které Českého království přicházelo z německy mluvících zemí nejen 

kulturně vyspělejší know-how, ale také noví osadníci. Německý charakter si pak Kolín 

ponechal až do husitské revoluce. 
V nejstarších pramenech je zmiňováno pod latinským názvem Colonia Nova ad Albim 

(Nový Kolín nad Labem) nebo Civitas Colonia (město Kolín). Jeden z možných výkladů 
českého názvu Kolín je, že název byl přejat od původní osady ležící v místech často 

zaplavovaných a proto zpevňovaných „kolením“ (zatloukáním dřevěných kůlů). Další 

možnost je, že vychází ze slovanského křestního jména Cholin a třetí verze pak pracuje 

s odvozením názvu od Kolína nad Rýnem, ze kterého pocházeli původní kolonisté. 
Kolín byl nejdříve královským horním městem, podílel se na těžbě stříbra, o které se 

přel s Čáslaví. Ovšem hlavní naleziště byly objeveny v okolí dnešní Kutné Hory, kde se 
osídlení zformovalo v druhé nejdůležitější město království, které tak svým významem dalece 

zastínilo všechna města v okolí. Kolínští pak profitovali alespoň z blízkosti Kutné Hory, když 

vydělávali na průvozu zboží a plavení i uskladnění dříví. O prosperitě Kolína, které tímto 

sousedstvím získali, svědčí také to, že jako jediný mimo Pražská města a Kutnou Horu si 
postavilo tak monumentální chrám, jakým je svatý Bartoloměj. Přemyslovci také udělili 

městu řadu privilegií. Tím prvním dochovaným je privilegium datované k 24. květnu 1285, 
kterým Václav II. potvrzuje svojí svrchovanost nad městem. Když krátce po vymření 

přemyslovců (1306) nastoupili lucemburkové, dal král Jan Lucemburský udělit Kolínu celkem 

čtyři privilegia a jeho syn Karel IV. dokonce čtrnáct. Právě Karel IV. dal popud k přestavbě 

                                                           55 Dějiny Kolína a kolínského regionu přehledně viz např. JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko. 
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vyhořelého chrámu sv. Bartoloměje dvorním architektem Petrem Parléřem a také v roce 1363 
nařídil, aby všichni, kteří plavili dříví po Labi, museli v Kolíně zastavit na čtrnáct dní 

a prodávat dřevo výhradně kolínským a kutnohorským měšťanům (tzv. právo skladu dřeva). 
Ve 13. století vznikla na pravém břehu Labe činností sedleckého cisterciáckého 

kláštera ves Mnichovice, ve které cisterciáci založili kostel sv. Víta. Tím vznikla zajímavá 

situace, neboť hrozilo, že zde vznikne konkurenční městské centrum. Dlouhé spory Kolína 

s cisterciáky definitivně skončily až v předvečer husitské revoluce, kdy cisterciáci roku 1410 
prodali Mnichovice Kolínu. Z Mnichovic se následně vytvořilo tzv. zálabské předměstí 
Kolína. Další městská předměstí (Pražské, Kutnohorské, Kouřimské) se poprvé připomínají 

roku 1331, kdy získala stejná práva jako obyvatelé vnitřního města. Jejich původ je však 

nejspíš starší.  
Za husitské revoluce, jakožto vyvrcholení delšího krizového období středověké 

společnosti, přešel Kolín na stranu kališníků, přičemž z města utekl nebo byl vyhnán německý 

patriciát, takže se výrazně počeštilo. Husité také nepřekvapivě vypálili kolínský klášter 

dominikánů i s mnichy. Na jeho místě byl poté vystavěn hrad hejtmana Bedřicha ze Strážnice. 

Z husitských bouří vyšlo město poničené a tak jim král Jiří z Poděbrad dovolil pro zlepšení 

hospodářské situace v roce 1466 vybírat u městských bran poplatky neboli ungelt. Král 

Vladislav Jagelonský pak nechal v roce 1512 udělit městu svým majestátem právo na druhý 

výroční trh. Po nástupu Habsburků (1526) se město přiklonilo k protestantismu a rozšířilo se 

zde luteránství a mezi chudšími vrstvami získala vliv také Jednota bratrská. Když roku 1547 

trestal král Ferdinand I. města za jejich účast na stavovském povstání a omezoval jejich 
hospodářskou moc, odebral některá práva a statky i Kolínu. Nastal také exodus příznivců 

Jednoty bratrské. V roce 1556 Ferdinand I. zastavil kolínské panství Karlu ze Žerotína, jehož 

potomci panství drželi až do roku 1591 a přestavěli zdejší hrad na zámek. Jejich spory 

s měšťany o vodu ze zámecké vodárny vedly město k zakoupení nedaleké vsi Štítary, ze které 

k sobě vyvedlo nový vodovod. V této době město díky příznivým dějinným okolnostem i své 

dobré komunikační poloze prosperovalo po stránce řemesel, obchodu i zemědělské 

a rybníkářské činnosti. Zakládaly se nové vinice i chmelnice. V 16. a 17. století jsou 

zaznamenány i spory o plavení dřeva po Labi s Nymburkem a Poděbrady. 
Zdejší usedlíci se od začátku podíleli na výnosné těžbě stříbra v Kutné Hoře a mezi 

přistěhovalce se nejpozději od 14. století zařadilo i velké množství Židů. Jejich počet byl dosti 

vysoký – asi 1/4 obyvatel města, dokonce jeden z největších v Čechách vyjma Prahy.
56 

                                                           56 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 27. 
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Zajímavým důkazem této skutečnosti je velký židovský hřbitov, druhý největší v Čechách, 

s 2 600 náhrobky (jeden z nich dokonce odkazuje na Becalela, syna známého pražského 

židovského rabína z rudolfínské éry, rabiho Löwa)
57

. Židé jsou tedy s historií tohoto města 

nerozlučně spojeni a měli výrazný vliv na jeho dějiny a samozřejmě hospodářský chod, neboť 

byli nejvýraznějším elementem kolínského obchodu.  
 

 
Obr. 2: Plánek města s vyznačenými hradbami z roku 1640 od italského inženýra Carla Cappiho, který zde v císařských službách opravoval válkou poničený dřevěný most. Zdroj: Kolín [online]. Fotohistorie [cit. 25. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Kolin/Default.aspx.  V 17. století však město zažilo strmý pád z relativní prosperity do hospodářského 

útlumu. Za třicetileté války bylo město několikrát vypleněno a vyšlo z ní velmi poničené. 

Počet obyvatel tehdy poklesl z 3000 na méně než 1300 a předstihl tak dokonce zemský 

průměr. Další úbytek následoval po morové epidemii roku 1680, kdy opět klesl z asi 1800 
obyvatel na 1250. Ale od té doby však už pouze stoupal. V letech 1666 až 1671 byl na 
kutnohorském předměstí postaven klášter s kostelem Nejsvětější Trojice, jako nejviditelnější 

projev rekatolizace města. V předindustriální době byla města často zachvacována požáry, což 

výrazně podvazovalo jejich rozvoj. V novodobé historii Kolína byly největší jednak ten 
z roku 1710, po kterém pak vznikla značná část barokních průčelí kolínského centra a rovněž 
                                                           57 Tamtéž, s. 28. 
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obrovský požár z 24. července 1796. Ten nadlouho poznamenal tvář města, včetně chrámu 

sv. Bartoloměje a kapucínského kláštera. Nutné je též zmínit, že 18. června roku 1757 se zde 

v rámci Sedmileté války odehrála proslulá Bitva u Kolína, která město proslavila 

i v zahraničí.  
První „vlaštovka“ zlepšení hospodářských poměrů a potvrzení kolínské dopravní 

výlučnosti se datuje do dob osvícenského absolutismu. V roce 1774 byla totiž dokončena 

Vídeňská silnice, vedoucí od Vídně, přes Znojmo, Jihlavu, Havlíčkův Brod, Čáslav, Kolín, 

Český Brod do Prahy a v jejím rámci byla realizována i pošta. Na živé dopravní tepně město 

profitovalo a dařilo se povoznictví i zájezdním hostincům. Atmosféru tehdy spíše 

sousedského maloměsta oživovalo velké množství cizích návštěvníků, ale na lokálním 

významu Kolína se zatím změnilo jen málo. Osvícené tereziánsko-josefínské reformy pak 
ovlivnily město v mnoha dalších směrech. Například zrušení nevolnictví znamenalo větší 

příliv venkovanů a při tzv. Raabizaci vznikla jako nová část Kolína mezi kouřimským 

a pražským předměstím tzv. Císařoves.
58 

V druhé polovině 18. století zde také začalo zpracovávání nerostů – českých granátů, 

které se nalézaly v blízkém okolí Kolína na území ratbořského panství a v důsledku toho byl 

založen poslední kolínský cech a to cech granátníků, který však vydržel jen několik desítek 

let.59 Cech zanikl během první poloviny 19. století i přes zvýšenou oblibu v užívání granátů 

na šperky všeho druhu mezi odběrateli luxusního zboží, protože měl celý kolínský obchod 

stále pouze regionální charakter. To se projevilo také v dalších odvětvích obchodu. Město tak 
sice těžilo z obchodů s dobytkem na místních trzích, ale do významnějších surovinových 

a obilních transakcí zapojeno nebylo. Na věci příliš neměnila ani početná židovská menšina. 

Proto nepřekvapí, že v těchto letech stále sehrávalo velmi důležitou roli v hospodářském 

životě města pivovarnictví. Pro velké množství měšťanů, kteří neprovozovali jiné řemeslo, 

bylo vaření piva jediná živnost. Měšťané z výnosů kolínského pivovaru dostávali tzv. várečný 

podíl, jehož výše byla např. v roce 1780 přesně 46 zl. a v roce 1815 se zvýšila až na svojí 

nejvyšší hranici 120 zl.
60  

K všeobecnému, ale taktéž pouze místně podmíněnému rozvoji řemesel, se v roce 
1778 přidala také první a na dlouho poslední manufaktura. Jednalo se o c. k. výsadní závod na 

                                                           58 Raabizace byla vymyšlená a provedená v letech 1775-1790 císařským dvorním radou F. A. Raabem, který se 

snažil dostat sedláky do postavení dědičných nájemců na velkostatku, za což by odváděli peněžní dávky. 

Nemuseli by tak robotovat. Raabizace je spojená se zakládáním nových vsí, které byly kolonisty zakládány na 

dosud nevyužitých pozemcích velkostatků. Srov. ČERNÝ, V. Pozemková reforma v 18. stol., Praha 1928, s. 194. 59 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 25-26. 60 Tamtéž, s. 37. 
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předení bavlny, neboli o přádelní faktorii s třemi sty ručních vřeten. Umístěn byl v domě 

naproti radnici v Zámecké ulici (čp. 88). Ovšem žádný velký hospodářský rozvoj přádelna 

nespustila. Za tím hledejme především méně příhodné podmínky pro širší industrializaci, 

které panovaly ve velké části českého vnitrozemí v kombinaci s omezeným obchodním 

ruchem ve městě. Navíc vlastníci nejspíš vůbec, nebo jen minimálně investovali do 

modernizace strojového vybavení, takže manufaktura neměla proti Brněnské a především 

Liberecké bavlnářské konkurenci žádnou šanci. A když po 56 letech zemřel její poslední 

vlastník Antonín Myšák, byl dům i stroje prodány a továrna ihned zanikla.
61  

 
Kolín tedy nebyl v posledních staletích před rokem 1850 navzdory výhodné 

dostupnosti a úrodnému zázemí žádné bohaté hospodářské centrum. Ale i tak si podržel jistou 

úroveň. Svědčí o tom nejdříve barokní, rokokové a koncem 18. století i klasicistní přestavby 
a úpravy domů. Patrné je to také na hlavním, Karlově náměstí, kde v této době vznikly 

mohutné budovy na ploše několika středověkých parcel. To by se nemohlo stát bez velkých 
investic movitých měšťanů. Éra Kolína jako spíše ospalého města symbolicky končí v roce 
1845, kdy skrz dosud nepřístupný skalnatý břeh Labe projel posel nové, průmyslové doby - 
první parní vlak.62  

 

                                                           61 JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 164. 62 S  Kolínem byla od konce 18. století spjata řada významným osobností, které jinak nejsou v zorném úhlu této 

práce. Je však vhodné si je pro lepší kontext dějin města připomenout, ačkoliv někteří z nich budou ještě v dalším textu zmíněni. Narodil zde např. mim Jean Gaspard Deburau (1796-1846) a herečka Tereza Brdková (1875-1966). Dále se tu narodil novinář a překladatel Vincenc Červinka (1877-1942), novinář a diplomat Lev 

Borský (1883-1944) nebo básníci Josef Svatopluk Machar (1864-1942) a František Leger (1859-1934). Během 

národního obrození zde pak významně působil např. básník Jaromír Rubeš (1814-1853), nebo český literát a vědec Otokar Fischer (1883-1938). Kolínské kořeny mají malíři Vincenc Morstadt (1802-1875) a Rudolf 
Kremlička (1886-1932). Významnou stopu zde zanechal i malíř Zdeněk Rykr (1900-1940). Kolín navíc patří 
mezi nejdůležitější místa české a dokonce světové fotografie. Ateliér si tu zřídil významný fotograf František 

Krátký (1851-1924) i jeho spolupracovnice Bohumila Bloudilová (1876-1946) V jednu dobu se tu setkali 
dokonce tři z nejvýznamnějších českých avantgardních fotografů – Josef Sudek (1896-1976), Jaromír Funke (1896-1945) a Eugen Wiškovský (1888-1964). První jmenovaný byl dokonce kolínským rodákem. Zmíněné 

fotografy dodnes připomíná festival Funkeho Kolín. S Kolínem byl spjat i život nejslavnějšího místního 

hudebníka Františka Kmocha (1848-1912), jehož odkaz zase připomíná oblíbený festival Kmochův Kolín. 

Kolínský původ mají i bohatí židovští podnikatelé Julius a Ignaz Petschkovi (1857-1934, 1856-1932). O architektu Čeňku Křičkovi, inženýru Antonínu Hlaváčkovi, evangelickém duchovním Čeňku Duškovi, rodině 

Radimských (včetně skvělého malíře Václava Radimského), či spolkovém činovníkovi A. V. Prágrovi a řadě 

dalších pak budou uvedeny podrobnější informace v textu této práce. A nakonec je nutno doplnit, že se zde v roce 1904 narodil voják a hrdina protinacistického odboje Václav Morávek (1904-1942), člen odbojové 

skupiny Tři králové. K historii Kolína např. Srov. JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko; KUČA, K., Města a městečka, díl 3., s. 31-44; MRZÍLEK, K., Privilegia královského města Kolína n. L., Kolín 1975. 
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5. Předpoklady rozvoje – Kolín v předvečer industrializace 
 
 

 
Obr. 3: Pohled na Kolín z Kmochova ostrova, Vincenc Morstadt 1816 Zdroj: Vincenc Morstadt [online]. Procházka Kolínem [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.prochazkakolinem.wz.cz/pmorstadt.html.  

V návaznosti na předchozí text je nutné shrnout situaci Kolína k polovině 19. století 
a předpoklady pro jeho další vývoj. Pro pochopení dějin Kolína je zásadním faktorem poloha. 
Město zformovala poloha na druhé největší řece protékající českými zeměmi a celkově 

v úrodném vnitrozemí s drtivou převahou českojazyčných obyvatel. Z geomorfologického 

hlediska leží Kolín ve Středolabské tabuli,
63 ale k jižnímu okraji Kolína přiléhá 

Hornosázavská pahorkatina.
64 Z užšího hlediska leží ve středním Polabí, tedy v centrální části 

největší nížiny v českých zemích a zároveň v lidnatém regionu s dobrou dopravní přístupností 

a větším množstvím zdrojů. Úrodná půda kolínského okolí byla tvořená hlavně hnědozemí 

                                                           63 Nadřazenou geomorfologickou oblastí Středolabské tabule je Středočeská tabule. Té je pak nadřazená 

geomorfologická subprovincie (soustava) Česká tabule, zahrnující asi pětinu území Čech. 64 Pro Hornosázavskou pahorkatinu je nadřazenou geomorfologickou oblastí Českomoravská vrchovina. Této 

oblasti je pak nadřazena Česko-Moravská subprovincie. 
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a částečně i černozemí. Město bylo založeno jako opora královské moci přímo na důležitém 

brodu přes Labe, v místech zúženého toku řeky. Přičemž břeh na straně Zálabí byl skalnatý 

a jádrové město vyrostlo na opačném břehu na vyvýšeném skalnatém srázu. Strategická 

poloha města byla v celém okolí regionu výjimečná a přibližoval se jí pouze Týnec nad 

Labem.65 Kolín tak byl součástí sítě zemských stezek, spojujících především Čechy 

s Moravou a později s Vídní. Navíc není nijak zvlášť daleko od Prahy, před průmyslovou 

revolucí dělilo obě města necelých 60 km, tedy vzdálenost, kterou ujelo koňské spřežení asi 

za dva dny a jezdec na koni za půl dne.  
 
Od svého založení je tedy Kolín výrazným centrem nejen v rámci středního Polabí, ale 

i přilehlých pahorkatin. Na druhou stranu ale nebyl v relativně bohatém a hustě obydleném 

regionu až do industriálních časů centrem dominantním. Vzniklo zde množství relativně hustě 

rozmístěných převážně královských měst, což znamenalo výrazně menší rozsah odbytové 

oblasti. V polovině 19. století měl Kolín necelých sedm tisíc obyvatel a to z něj dělalo 

v kontextu střední Evropy město na rozhraní menší a střední velikosti. Ve 30. letech 
19. století mělo průměrné město v Čechách 2103 obyvatel, královské 3250. Kolín byl tehdy 

asi na dvojnásobku.
66 Největším lokálním konkurentem byla jen asi 12 km vzdálená Kutná 

Hora, která měla tehdy i s aglomerací asi dvojnásobný počet obyvatel.
67 Dalším historickým 

konkurentem v rámci širšího regionu
68 byla Čáslav, v polovině století s šesti tisíci obyvateli 

a lze zmínit i poněkud vzdálenější Nový Bydžov, který měl obyvatel dokonce přes sedm tisíc. 
Ostatní města v oblasti byla výrazně menší. Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Chlumec 
nad Cidlinou, Český Brod a Kostelec nad Černými lesy měly bez přilehlých obcí mezi třemi 

a čtyřmi tisíci obyvateli a kdysi významná Kouřim jich měla pouze dva a půl tisíce.
69  

Teoretickým modernizačním hendikepem byla pro celý region absence výraznější 

těžby nerostných surovin a tudíž silná provázanost se zemědělským zázemím. Pozitivní 

                                                           65 Přírodní podmínky na Kolínsku např. viz: JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 7-33. 66 LÁNÍK, J., The development of Czech Towns in the 1830´s to 1850´s. In: Hospodářské dějiny/Economic History, sv. 15, 1986, s. 377-410. 67 Kutnou Horu zde uvádím s aglomerací pro charakter jejího zformování jakožto centra roztroušené hornické 

činnosti, která probíhala i v okolních osadách. Samotné město mělo okolo 10 tisíc obyvatel. 68 V této práci užívám pojem „region“ ve dvou významech. Tím prvním je užší, který se zhruba kryje s vymezením kolínského politického okresu a taktéž funkčně provázaného českobrodského politického okresu. 
Tím druhým je region širší, v zásadě prostor východních středních Čech, kromě okresů Kolín a Český Brod, s těžištěm v politických okresech Nymburk, Kutná hora a Čáslav. Jednotlivá místa v rámci širšího regionu byla z Kolína dostupná pěšky či na voze v zásadě během jednoho dne. Sledovaný okruh „lokálních“ měst má pak 

kompromisní poloměr asi 40 km se středem v Kolíně, ačkoliv je zřejmé, že intenzita vzájemné interakce byla 

závislá především do rychlosti dopravního propojení, což se ve sledovaném období projevilo především ve vztahu k sídlům na dráze mezi Prahou a Pardubicemi a později dalšími napojenými železnicemi.  69 K počtům obyvatel jednotlivých sídel viz např. Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970, Praha 1978. 
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z hlediska přenosu inovací však byla významná dopravní síť, která v polovině 19. století 

čítala nejen hlavní císařskou silnici mezi Prahou a Vídní, ale ve směru na Poděbrady 

a Nymburk též propojení s německými zeměmi. Až do splavnění Labe se přes Kolín také 

plavilo dřevo. Vrcholem byla účast na první železnici v Čechách, která v roce 1845 propojila 
Prahu s Moravou a Vídní v nové kvalitě. Vcelku rychlé spojení s blízkým pražským pólem 

rozvoje a přímé dopravní napojení na velký růstový pól ve Vídni byly pro modernizaci Kolína 

stěžejní. Na první železnici byl z regionálně významných měst přímo napojen pouze Kolín 

a pak už jen Český Brod. Většina ostatních získala napojení až na přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let 19. století, Kouřim se pak dočkala nevýznamné a neprůjezdné regionální 

trati v letech osmdesátých a Kostelec nad Černými lesy nikdy. Pro úplnost, Kutná Hora byla 

sice roku 1869 na železnici relativně napojena, avšak ta vedla příliš daleko od města 

(asi 3 km) a nestala se tak významnějším multiplikátorem dalšího rozvoje města. V jejím 

případě hrálo velkou roli též nedostatečné zásobování vodou, pro industrializaci nezbytný 

předpoklad. Díky železnici tak v celém regionu začíná výrazná diferenciace na dvě nestejně 

dynamické poloviny. Tou první byla severní část, kterou železnice vedla a v níž hospodářsky 

rostla nejen zmíněná města, ale i některé blízko ležící vesnice. Nejbouřlivější vývoj z obcí na 

této trati čekal Velim a především Pečky. Na druhé straně tu je stagnující či jen pomalu 

rostoucí jižní část regionu.  
 Z hlediska správní funkce byl Kolín do poloviny 19. století centrem pouze pro své 
okolí a neměl tedy pro rozvoj lepší výchozí pozici. Jako téměř v každém větším městě zde 

byla umístěna regionálně významná škola hlavní, jiná škola s nadregionálním dosahem zde 

nebyla. Na rozdíl od Čáslavi a Chrudimi ze širšího regionu zde nebylo do konce sledovaného 

období zřízeno ani finanční ředitelství a stejně tomu bylo s obchodním soudem, který zase 

sídlil v Kutné Hoře a rovněž v Chrudimi. Církevní správa byla od 17. století po zrušení 

děkanátů jen základní a větší význam měl pouze kapucínský klášter. Významnějším činitelem 

nebyla ani armáda. Od 2. poloviny 18. století sice byla v kasárnách vedle radnice ubytována 

stálá vojenská posádka, ta ale postrádala větší význam a roku 1864 byla přeložena do Hradce 
Králové.

70 
Podobně na tom byl hospodářský význam města. Kolín byl minimálně zapojen do 

obchodu s obilím a surovinami, který získal v druhé polovině 18. století na důležitosti kvůli 

protoindustriálnímu a posléze industriálnímu rozmachu neúrodných oblastí hornatého 

                                                           70 K dějinám správní funkce Kolína lze najít roztroušené informace v řadě publikací, např. srov. VÁVRA, J., 

Dějiny, oddělení druhé; TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko: Obraz poměrů přírodních, díl druhý – Paměti osad na 

Kolínsku, Kolín 1915; JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko.  
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pohraničí. Tereziánské katastry ukazují, že do Kolína prodávalo obilí pouze 34 obcí. Do 

vedlejší Kutné Hory dvojnásobek což ještě odpovídá tehdejšímu rozdílu ve velikosti obou 

měst. Ale např. u tehdy podobně lidnatého Hradce Králové, který se podílel na zásobování 

rozvinutého, avšak neúrodného pohraničí, to byl už trojnásobek. Jen doplním, že do Prahy 
prodávalo obilí 34 krát více obcí, než do Kolína.71 Je to zajímavé srovnání nejen kvůli 

potvrzení spíše regionálního hospodářského významu, ale také vzhledem ke zdejší početné 

židovské menšině. Ani její přítomnost evidentně nebyla zárukou významnější nadregionální 

obchodní výměny. Tato výměna byla ostatně limitována již zmíněnou menší odbytovou 

oblastí. Nižší míra obchodu však znamenala nižší míru specializace, s jedinou větší výjimkou 

v oné časově omezené formě cechu granátníků, na které se podílela jak židovská, tak později 

křesťanská část populace i mimokolínští, zejména pražští obchodníci.
72 Stejnou epizodou bez 

většího multiplikačního dopadu byla zmiňovaná manufaktura na předení bavlny a výrobu 

tištěných látek, provozovaná v letech 1778 až 1834. K roku 1848 bylo v Kolíně 

10 kramářských obchodů (v roce 1798 dokonce jen tři).  
 
Nejlépe asi dokládá ekonomický stav Kolína na počátku sledovaného období údaj 

z roku 1848 o pozici Kolína v platebních skupinách v systému domovních daní neboli 

„ficticia stálého“. Skupin bylo pět a Kolín byl zařazen až do čtvrté, předposlední. Pro 

srovnání, Kouřim a Český Brod tehdy patřily až do nejnižší páté skupiny.
73 Jde prakticky 

o pokračování vývoje nastartovaného třicetiletou válkou, ze které město a celý region 

nevyvedla ani nová síť státních silnic a změna (pro napojené obce) nastala až po příchodu 
železnice. Do té doby byla většina měšťanů závislá na výrobě a službách nižší kategorie 

a nejdůležitější výrobní činností zůstalo vaření piva. V důsledku to též vedlo k hlubšímu 

propojení měšťanů s úrodným zemědělským zázemím Kolína. A právě toto zázemí se pak, 
spolu se zmíněným kvalitním dopravním napojením, stalo významnou přidanou hodnotou pro 

industrializaci Kolína. Poskytovalo totiž nejen větší možnosti pro získání kapitálu, ale 
disponovalo též většími možnostmi pro odbyt spotřebního průmyslu.  

 

                                                           71 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 37. 72 Éra zpracování granátů trvala od 60. a 70. let 18. století nejdéle do 40. let 19. století. JOUZA, L. A KOL., 
Historie a současnost podnikání, s. 37. 73 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 36-37. 
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6. Demografie a složení populace 
 

6.1 Vývoj počtu obyvatel  
Rok Počet domů Počet obyvatel Růst obyvatel v % Poznámka 
1567 247 3000 - - 
1653 - 1300 -56,7 - 
1677 - 1800 38,5 Pouze křesťané 
1680 315 1250 -30,6 Pouze křesťané 
1700 - 1900 52 Pouze křesťané 
1765 - 3250 71,1 Pouze křesťané 
1785 400 3750 15,4 Pouze křesťané 
1800 - 5300 41,3 - 
1843 - 6346 19,7 - 
1850 - 6850 8 - 
1857 543 7178 4,8 Přechodné 
1869 590 9199 28,2 Sčítání lidu 
1880 705 11 332 23,2 Sčítání lidu 
1890 910 13 268 17,1 Sčítání lidu 
1900 1116 15 025 13,2 Sčítání lidu 
1910 1317 16 470 9,6 Sčítání lidu 

Tab. 1: Počet obyvatel místní obce Kolín Zdroj: VÁVRA, J., Dějiny královského města Kolína nad Labem. Oddělení prvé do roku 1618, 
Kolín 1878; Tentýž, Dějiny, oddělení druhé; SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900; Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970, Praha 1978; Vlastní výpočty autora.  

Demografický vývoj Kolína byl dynamický, a to především v prvních desetiletích 

sledovaného období. Z tabulky je v první řadě patrné, že mezi léty 1850 a 1910 se počet 

obyvatel více než zdvojnásobil. Přírůstek obyvatelstva probíhal v interakci s hustě zalidněným 

Polabím. V roce 1869 bylo na Kolínsku 100 až 119 lidí na km2
, tedy pro české země výrazně 

nadprůměrné množství.74 Stálé i sezónní pracovní síly dojížděly do zaměstnání v Kolíně 

z celého středního Polabí a přilehlých oblastí, přičemž do Kolína se až do konce 19. století 
                                                           74 FIALOVÁ, L. A KOL., Dějiny obyvatelstva v Českých zemích, Praha 1998, s. 142. 
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stěhovala asi polovina přirozeného přírůstku obyvatel z jeho blízkého i vzdáleného okolí.
75 

Kolín je též součástí fenoménu tzv. stupňovité migrace, což znamená migraci obyvatel 

z venkova do blízkých regionálních center a teprve z nich na větší vzdálenosti (do 

průmyslových regionů, metropolí, případně i do zahraničí).
76 Této migraci pomáhal vysoký 

přírůstek obyvatelstva na venkově, kombinovaný s vleklou zemědělskou krizí od 70. let 
19. století do počátku 20. století, díky níž odcházela řada venkovanů hledat obživu do měst 
(tzv. „der Zug nach der Stadt“). Masový příchod venkovanů s odlišnými vzorci chování pak 

po přechodnou dobu způsoboval nejen potřebu větší organizace a plánování rozvoje města, 

ale rovněž sociální konflikty. 
 

 1869 1880 1890 1900 1910 
Aglomerace 10 019 12 281 14 236 16 097 17 881 
Štítary 274 304 298 296 361 
Sendražice 546 645 670 776 1050 

Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel kolínské aglomerace
77 Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970; Vlastní výpočty autora.  

Oproti ostatním městům doby Františka Josefa I., které při industrializaci zažívaly 

setrvalý růst, lze na demografickém vývoji Kolína nalézt výrazné odlišnosti. Rozdíly jsou znát 

už od začátku sledovaného období, neboť Kolín na rozdíl od nich prožil v 50. letech 
19. století jen malý, ani ne 5% růst. Kolín tehdy ještě nebyl příliš progresivním městem, bylo 
zde pouze omezené množství pracovních příležitostí a neprojevila se ještě ani přítomnost 

nepříliš rozvětvené a relativně drahé železnice. Propojenost s okolní agrární oblastí pak 

ukazuje, že v této době nebyla nijak vysoká ani prostorová mobilita zemědělského 

obyvatelstva, které ostatně teprve procházelo procesem osvobození od poddanství. Karel 

Maier také připomíná, že první migrace z venkova probíhaly spíše do Vídně a do zahraničí, 

neboť i velká města měla tehdy jen omezenou nabídku pracovních příležitostí.
78 Naproti tomu 

nastala během 60. a na počátku 70. let největší vlna stěhování, během které se počet obyvatel 

                                                           75 KÁRNÍKOVÁ, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965, s. 117. 76 MATĚJČEK, J. - MACHAČOVÁ, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, 2. vydání, Praha 2010, s. 150-157. 77 Území kolínské aglomerace vymezuji mezi roky 1850 a 1914 jako jádrové město Kolín s předměstími a nedaleké obce Štítary a Sendražice. Jejich propojení ve skutečně funkční aglomeraci však proběhlo až od 

přelomu 19. a 20. století, přičemž bylo problematické a pouze částečné. Paradoxně v té době se zástavbou 

sbližoval Kolín a Sendražice, zatímco původně administrativně propojené Štítary se (zřejmě hlavně z finančních 

důvodů) osamostatnily. Např. srov. KUČA, K., Města a městečka, díl 3., s. 44. 78 MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 37. 
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Kolína zvýšil asi o polovinu. Projevila se poptávka po pracovních silách u nově založených 

závodů, zřejmě i zhuštění železniční sítě, zcela jistě i pokrok v zemědělské výrobě, která 

poskytovala vyšší úrodu při menším počtu pracovníků a sociální změny v rolnickém 

obyvatelstvu. Svou roli jistě hrálo i liberálnější kolínské politické prostředí a změny ve 
všeobecné branné povinnosti v roce 1868, které mimo jiné pomohlo uvolnit z gruntů 

neprvorozené selské syny, kteří pak mohli studovat a usazovat se ve městech.
79 Migrační vlna 

60. a počátku 70. let ještě proběhla v souladu s obecnými trendy v industrializujících se 

městech, kterým se ostatně vymykala snad jen Praha, kde se podobné změny odehrávaly 

s určitým předstihem. Stejně tak je v souladu s těmito trendy i zpomalení růstu ve zbytku 
70. a v 80. letech v době relativní hospodářské stagnace.  

Nicméně další vývoj jde už proti převažujícím tendencím, protože těsně před 

přelomem století nenastalo u srovnatelných měst obvyklé opětovné zvýšení populačního 

růstu. Naopak došlo k výraznému poklesu na cca 13%. Je to o to zajímavější, že touto dobou 

ještě procházelo zemědělské zázemí Kolína krizí a agrární obyvatelstvo by tak mělo mít větší 

motivaci pro odchod do blízkého průmyslového města. Důvody, které k tomuto jevu mohly 
vést, shrnu na konci této práce. Tento trend sníženého populačního přírůstku zřejmě nelze 

spojovat s vylidněním zemědělského zázemí města. Nedaleké královské město Nymburk, 

které se dá částečně s Kolínem porovnat i díky poloze, institucionální základně a funkci 
dopravního uzlu, rostlo mezi lety 1890 a 1900 o více jak 16 % a další dekádu dokonce o více 

než 30 %. Rychleji než Kolín rostly z průmyslových obcí na hlavní železniční trase na Prahu 

i Pečky. A např. Český Brod, ležící na stejné trati a s nižším populačním přírůstkem než 

Kolín, alespoň zaznamenal v první dekádě 20. století vyšší přírůstek, než mezi lety 1890 

a 1900. Na rozdíl od Kolína.  
Snižující se přírůstek kolínského obyvatelstva způsobil, že právě v tomto období mu 

definitivně „utekly“ nedaleké, asi 50 km vzdálené Pardubice. Ty byly po 40 let velikostí 

téměř srovnatelné s Kolínem, ale mezi léty 1890 a 1910 ho už přerostly asi o třetinu. Pokles 
přírůstku obyvatelstva v Kolíně na začátku 20. století se už odehrál i ve větších středních 

městech typu Hradec Králové, Pardubice, Plzeň či České Budějovice, přičemž byl způsoben 

především oživením zemědělství i výraznější regulací porodnosti širokých vrstev 

obyvatelstva. V Kolíně však byl však pokles přírůstku obyvatelstva výrazně rychlejší a nebyl 
kompenzován růstem v předchozí dekádě. Celkově lze k růstu kolínského obyvatelstva 

                                                           79 Sedmiletá vojenská služba byla snížena na dva až tři roky (podle druhu zbraní) a úlevami pro majitele gruntů o 

velikosti cca 7,67 ha se zamezilo dělení gruntů, které do té doby umožňovalo vyhnout se odvodům. Před rokem 

1868 byli totiž z odvodů osvobozeni dědicové hospodářství. FIALOVÁ, L. A KOL., Dějiny obyvatelstva v Českých zemích, s.161. 
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shrnout, že se do jisté míry odlišuje od převažujících trendů ve srovnatelných průmyslových 

městech, se kterými je plně v souladu jen během 60. a 70. let. Ve zbytku období je přírůstek 

výrazně nižší.  
Nakonec lze ještě uvést růst podílu obyvatelstva Kolína s aglomerací vůči okolnímu 

regionu. Z následující tabulky, kde je okres z praktických důvodů stanoven podle současných 

(rok 2017) hranic, je zřejmé, že Kolín ve sledovaném období upevňoval svou dominantní 

pozici v lidnatém regionu. Avšak nijak závratnou rychlostí. 
 
 Počet obyvatel 1869 Počet obyvatel 1910 Růst v % 
Kolín s aglomerací 10 019 17 881 78,5 
Okres Kolín 81 249 106 008 31,5 
Podíl kolínské aglomerace na obyvatelstvu okresu v % 12,3 16,9 - 

Tab. 3: Porovnání růstu obyvatelstva města Kolína a kolínského okresu  Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970; Vlastní výpočty autora.  
 

6.2 Etnické a náboženské složení  
 

„Židi nevěrný, 
jako psi černý, 
kopali jámu, 
Ježíší Pánu, 
aby ho jali, 
ukřižovali, 
na Bílou sobotu 
do hrobu dali.“80 
(Dětské říkadlo z Kouřimska k velikonočnímu Velkému pátku, před 1904) 
 
Jako obcovací řeč udali obyvatelé Kolína ještě v roce 1890 jako češtinu v 13 458 

a jako němčinu ve 108 případech. O 20 let později byl stav češtiny na 16 396 mluvčích 

a němčiny jen na 17. Je tedy zřejmé, že i značná židovská menšina se pod vlivem okolí 

                                                           80 VOTRUBA, A., Lidové písně z Kouřimska, Praha 2012, s. 182. 
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výrazně počeštila a Kolín tudíž opravdu disponoval výlučně českojazyčným charakterem.81 
Lze to dokumentovat už v roce 1851, protože tehdy žádali židé o sjednocení jejich školy 

s českou, která však byla v důsledku nedostačujících kapacit zamítnuta. Existence samostatné 

židovské školy pak paradoxně dráždila antisemity a byla jedním z hlavních argumentů při 

protižidovských bouřích roku 1893. Samostatná židovská škola se třemi třídami však byla 
zrušena až roku 1912.

82 Kolín byl tedy prost přímých střetů s německojazyčným 

obyvatelstvem o politickou a hospodářskou moc v regionu. Lze navíc konstatovat, že 

německojazyčný element měl výraznější přímý vliv na dění v Kolíně pouze prostřednictvím 

skupiny podnikatelů kolem Karla Latzela st., která na přelomu 50. a 60. let 19. století 

odstartovala rozvoj chemického průmyslu ve městě. Samotný Latzel pak ve městě zůstal, 

avšak jeho potomci již patřili do českojazyčného kulturního prostředí. Pro sledování 

modernizace výlučně českojazyčného města, bez dlouhodobého bezprostředního „stýkání 

a potýkání“ s Němci, řečeno slovy Josefa Palackého, je tedy Kolín ideální kandidát. 
 
Co se týče náboženství, naprostá většina kolínských obyvatel byla přirozeně 

katolického vyznání. Není účelem této práce podrobně mapovat náboženský život 

obyvatelstva, nicméně jeho výrazné změny během 19. století s problematikou modernizace 
úzce souvisí a je proto nutné alespoň zmínit zásadní trendy. Tím hlavním trendem bylo, že po 

osvícenských reformách a dynamickém pokroku vědy a techniky mizelo barokní náboženské 

prožívání. Během 19. století křesťanství zpovrchnělo, první výstupy z církve však lze vidět až 

na přelomu 19. a 20. století. Nicméně stále šlo jen o jednotlivce, které k tomu motivovala 
především socialistická agitace. Mnohem častěji vidíme přestupy věřících z katolické církve 

k jiným vyznáním, v kolínských poměrech pak hlavně k evangelíkům. Křesťanství, jako 

základní organizace obyvatelstva, bylo postupně vytlačováno českým nacionalismem, který 

navíc přejímal i jeho vnější znaky a festivitu. Český nacionalismus se navíc postupně stal 

víceméně antiklerikálním, ačkoliv se národního obrození účastnila řada duchovních. Na tom 

se obzvlášť podepsalo zklamání z absence vlastního státu, z čehož byl viněn stát rakouský 

(rakousko-uherský) a s ním pevně spojená katolická církev. Tyto tendence podpořilo rovněž 

přijetí husitské revoluce a české reformace za největší a formující události českých dějin. 
Historický boj proti husitům a protireformace tak přirozeně stavěly katolickou církev do role 

určitého odpůrce či rovnou nepřítele českého národa a následně i pokroku vůbec. A to 
                                                           81 Seznam míst v Království Českém: Sestaven na základě úředních dat k rozkazu c.k. místodržitelství, Praha 1913, s. 279. 82 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 325. 
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navzdory faktu, že sám František Palacký, jehož koncepce dějin měla na výsledné podobě 

českého historického myšlení asi nejvýznamnější podíl, antiklerikalismus hlasitě odmítal 

a roli katolické církve v českých dějinách považoval za mimořádně pozitivní.
83  

Křesťanské, potažmo katolické hodnoty a způsoby myšlení samozřejmě úplně 

nemizely, ale dle interpretace Niklase Luhmanna84 se stahovaly z veřejného prostoru, 
„usazovaly se“ v sekularizované podobě v myslích jednotlivců a v transformované podobě 

dále hrály (a hrají) nezastupitelnou roli v modernizující se společnosti. Katolická církev ve 
sledovaném období nicméně zůstala i díky zmíněnému spojení s habsburským trůnem 

a šlechtou velmi významnou složkou každodenního života a její vliv zasahoval nejen do 

školství (byl však omezen po školské reformě roku 1869), publicistiky nebo spolkového 
činnosti, ale také do hospodářského života. Zajímavé je, že minimálně na počátku 

industrializace dodávala účast kléru na založení nového hospodářského podniku lesk 

a solidnost (podobně jako v případě šlechty). To se ukázalo např. při založení akciového 

cukrovaru roku 1864, kterého se zúčastnil kolínský děkan P. Jan Lindner.  
Právě děkan Lindner (1811-1877) patřil k nejdůležitějším postavám náboženského 

a společenského života v Kolíně. Narodil se v Dolních Břežanech jako syn pekaře 

a hostinského Františka Lindnera. Knězem se stal roku 1836 a po krátkém působení coby 

kaplan ve Všerubech a Ohařích se roku 1837 stal kaplanem v Kolíně. Zde se osvědčil a po 

smrti děkana Josefa Teisingera roku 1848 byl zvolen za nového děkana zvolen on. V této 

funkci vydržel až do své smrti roku 1877. Před smrtí ještě získal prestižní titul čestného 

kanovníka staroboleslavského. Jeho „hvězdnou hodinou“ bylo mírnění následků pobytu 

pruských vojsk v Kolíně po prohrané válce roku 1866. Později ho nahradila další výrazná 

osoba kolínské katolické církve, dosavadní kaplan P. Jan Svoboda, který působil ve funkci 

děkana až do roku 1889.
85 Jako třetího z významných kolínských děkanů pak lze zmínit 

Václava Sixtu, rodáka z Vrbčan. Děkanem byl od 25. června roku 1909, avšak kaplanem zde 

byl již od roku 1903. Dlouhodobě zastával křesťanské pozice v městském zastupitelstvu, ale 

nejoblíbenější byl pro svou charitativní a společenskou aktivitu. Proslulé byly jeho vánoční 

nadílky pro děti i pro dospělé, které pokračovaly i po jeho smrti a byly hrazeny z fondu 
kolínské farnosti. Mimo to měl výrazný podíl na restaurování chrámu sv. Bartoloměje.

86 
Mimochodem, právě na sv. Bartoloměji lze dobře ilustrovat, že vztah církve a místních 

                                                           83 Srov. RAK, J., Bývali Čechové: České historické mýty a stereotypy, Jinočany 1994. 84 Viz např. LUHMANN, N., Die Religion der Gesellschaft, nakl. Suhrkamp, Frankfurt 1998. 85 PEJŠA, J., Kolín a Prusko-Rakouská válka roku 1866. In: Archivní prameny Kolínska XV, Kolín 2009, s. 75, 112. 86 Hlas demokracie, roč. IX (XXVII), č. 9, 2. 3. 1929. 
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obyvatel přes svou kvalitativní proměnu a častou kritiku zůstával silný. Řada kolínských elit, 
včetně těch hospodářských, totiž považovala za prestižní, pokud byla v tomto chrámu 

vyzdvihnuta mezi dárci a připomínanými osobnostmi. To si ostatně každý návštěvník může 

potvrdit při pohledu na zdejší barevné vitráže s jejich jmény.
87  

 
Pedagog kolínského gymnázia Jan Šafránek popisoval Kolín 2. poloviny 19. století 

jako nábožensky tolerantní město, neboť zde vedle sebe žili bez větších problémů katolíci, 

evangelíci i židé. Kolín měl skutečně neobvykle pestré náboženské složení obyvatelstva, 
avšak nutno dodat, že soužití těchto tří vyznání nebylo úplně bezproblémové a na přelomu 

19. a 20. století zaznamenáváme několik vzájemných konfliktů.
88 Evangelíci byli již od své 

legalizace v 18. století v Kolíně relativně početní. Ve sledované době byli pod správou 

Libenické fary a zřídili si na Zálabí vlastní hřbitov. Evangelický sbor jim bylo povoleno 

vytvořit 16. května roku 1868 a o tři roky později si tu postavili vlastní svatostánek. Co se 

týče počtu, k roku 1869 se zde počítalo 386 evangelíků, o 21 let později už 639
89 a k roku 

1914 jich bylo už asi 1120.
90  

Evangelíci helvétského vyznání byli úzce propojeni s tradiční početnou komunitou 

v nedaleké Velimi, ve které mimo jiné působil i nadregionálně významný duchovní a hybatel 
hospodářského rozvoje J. E. Szalatnay (1834-1910). Růst počtu evangelíků je určitým 

indikátorem společenských změn v průmyslovém městě, kde se obyvatelé čím dál více klonili 

k individualismu a duchovnímu životu vně centralizované a se státem propojené katolické 

církve. Lze také dodat, že moderní pojetí podnikání do velké míry vychází z anglosaského 

protestantského modelu aktivní a individualistické společnosti, takže místní evangelíci 

nabízeli pro činorodé obyvatele atraktivní náboženskou alternativu.  
Zdaleka nejzajímavější osobností evangelíků je ve sledovaném období Čeněk Dušek 

(1843-1918), který se narodil nedaleko, v Semtěši u Čáslavi. Studoval bohosloví a roku 1869 
byl zvolen prvofarářem české evangelické reformované církve v Kolíně. Proslul především 

jako skvělý kazatel a znalec angličtiny, dále publikoval řadu článků a byl též filolog. Velký 

dojem na něj udělala cesta do Skotska, kterou absolvoval v rámci obvyklých vzdělávacích 

cest mladých evangelíků. S anglosaskými a rovněž německými protestantskými kruhy pak po 

celou dobu svého působení udržoval čilé styky. Byl velmi horlivým propagátorem 

                                                           87 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 134. 88 Tyto konflikty budou podrobněji popsány v kapitole o procesu demokratizace Kolína. ŠAFRÁNEK, J., 

Vzpomínky na Kolín, s 33. 89 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 281. 90 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 325. 
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reformované církve, jejíž periodikum Hlasy ze Siona dokonce redigoval a později dokonce 
sám vydával časopis Jednota, ve kterém formuloval své názory. V letech 1872 až 1911 učil na 

kolínském gymnáziu. Pro Kolín je mimořádně zajímavé, že z Kolínského gymnázia chtěl 

udělat centrum českého evangelického vzdělávání, což se mu částečně podařilo. Při jeho 

nástupu zde bylo zapsáno 31 evangelických žáků, po deseti letech už to byl víc jak 

dvojnásobek. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné Vilém Mathesius, zakladatel pražské katedry 

anglistiky a Pražského lingvistického kroužku a také Antonín Boháč, Josef Souček, Bohdan 

Dobiáš, Ferdinand Hrejsa, Adolf Lukl a další. Dušek měl výrazný podíl na tom, že 

reformovaná církev přešla od obhajování vlastní existence do protiútoku a prohlašovala se za 

přirozeného nástupce husitství a české reformace. Tyto dějinné události byly v českém 

historizujícím myšlení brány za nejdůležitější fenomény dějin národa, takže se tím vlastně 

pasovala do role hlavního nositele idejí a kultury českého národa.  
Roku 1902 dosáhl jeho vliv v Kolíně vrcholu, když skupina kolem evangelíka Čeňka 

Křičky, Duškova přítele a zetě dalšího vlivného místního evangelíka Josefa Sixty, ovládla 

nejvyšší politické funkce ve městě. Vzhledem k tomu, že Dušek byl zároveň horlivým 

odpůrcem katolické církve, podporovatelem realistů a přítelem T. G. Masaryka i Jana 
Herbena, dostal se v letech 1903 až 1904 pod mohutný společenský tlak a byl obviněn 

dokonce ze spolupráce s Němci. Nejvíce šrámů za něj utržil jeho přítel a souputník Čeněk 

Křička, který byl za bouřlivých okolností donucen opustit úřad kolínského purkmistra. Není 

bez zajímavosti, že na této kampani se společně podíleli jak katolíci, tak i antiklerikální 

mladočeši. Evangelíci se nicméně již společensky emancipovali a stali se významným 

činitelem společenského a náboženského dění. Na to pak mohli plynule navazovat v době 

Masarykovy první republiky.
91 

 
Díky výše uvedeným změnám a také díky rychlejšímu růstu křesťanské většiny počty 

židů v Kolíně postupně klesaly. V roce 1857 jich tak bylo 1347, ale už v roce 1881 jenom 
114892 a o devět let později dokonce jen 1075, neboli 5% kolínské populace.

93 Byli 
samozřejmě stále významným ekonomickým činitelem především v obchodu a v menší míře 

i v průmyslu. Významným znakem byla jejich prostorová mobilita. Někteří jednotlivci 

z jiných částí země se tak do Kolína naopak přistěhovali za podnikáním, k čemuž jim 

                                                           91 Viz např. FRINTA, A. (ed.), Čeněk Dušek, Osobnost a výběr z jeho prací, Praha 1933; První sjezd českých 

evangelíků z Čech a Moravy, Praha 1904; MATĚJKA, O., Mezi církví a národem. Reformovaný farář Čeněk Dušek. In: Dějiny a současnost, č. 9/2006, s. 18-21. 92 FEDER, R., Kolínští židé. In: Město Kolín: Jeho vývoj dějinný, kulturní a průmyslový, Kolín 1927, s. 25.  93 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 281. 
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pomáhaly tradiční úzké rodinné vazby. Není také bez zajímavosti, že od roku 1861 zde až do 

své smrti roku 1896 působil jako rabín dr. Josef Gugenheimer, který byl žákem 

frankfurtského rabína Samsona Raphaela Hirsche. Hirsch byl jedním z nejvýznamnějších 

představitelů tzv. nové ortodoxie v Německu.
94 Mezi další významnější židovské rodiny 

působící v Kolíně patřili např. Weissbergerové, Fischerové, Aschermannové, Feldmannové 

nebo Kafkové. Kolínské kořeny mají také proslulé podnikatelské rodiny Petschků nebo 

Guttmannů, které však zbohatly až po odchodu z Kolína. S Kolínem jsou spjaty i aktivity 

pražského velkoobchodníka Seligmana Elbogena nebo rodiny Hellerů. Na Kolínsku pak nelze 

nezmínit působení rodiny Glaserů, která vlastnila v nedaleké Velimi úspěšnou čokoládovnu.
95 

Ve sledovaném období židé již pomalu opouštěli své hustě zabydlené ghetto 

a stěhovali se nejen po městě, ale také z města. Po jejich postupném zrovnoprávnění, které 

bylo dovršeno roku 1849, začala masově probíhat asimilace do českého křesťanského 

prostředí. Asimilaci usnadňovaly nejen staletí vzájemné interakce a osvojení češtiny, ale také 

mnohé sdílené základní hodnoty (především desatero a svobodná vůle jednotlivce). 
V židovské menšině také již od 18. století zakořenila pod vlivem křesťanského prostředí 

určitá sekularizace. Asimilaci nejvyšších vrstev lze pozorovat např. na významné rodině 

Mandelíků, zajímavým případem je i Pavel Fischer, jehož neúnavná činnost v rámci 

povznesení české občanské společnosti byla oceňována i zarytými antisemity. Přes to bylo 
vzájemné soužití křesťanů a židů stále problematické. Tradiční nedůvěru doplnilo sociální 

pnutí v industrializující se společnosti, takže s končícím 19. stoletím už byl antisemitismus 
všudypřítomný. V roce 1893 propukly dokonce protižidovské bouře a v dobových pramenech 

je u řady autorů averze k židovskému obyvatelstvu nepřehlédnutelná (např. u městského 

kronikáře Františka Potůčka).  

                                                           94 PEJŠA, J., Kolín a Prusko-Rakouská válka roku 1866, s. 75. 95 Židovský původ měla i řada dalších kolínských podnikatelů. Např. zakladatel pravděpodobně první místní 

továrny Ignác Selikovský (nar. 1817), provozovatel olejny Isak Rudolf, nájemce kolínské továrny Jindřich 

Poláček (1846-1918), továrník Bedřich Nagl, majitel první kolínské sýrárny Rudolf Kobler (1859-1924) aj. K dějinám významných židovských podnikatel v Kolíně např. JOUZA, L., Osudy rodiny Mandelíků, majitelů 

zámku v Ratboři u Kolína. In: HAMÁČKOVÁ, M. - LHOTOVÁ, M., (ed.), Židé v Čechách 2. Sborník ze 

semináře konaného v říjnu 2009 v Liberci, vyd. Židovské muzeum v Praze, Praha 2009. 



47 
 

7. Komunální politika ve světle demokratizace a správních reforem 
 

7.1 Od prvních demokratizačních reforem do neúspěchu staročechů v zemských volbách roku 1891 
 
Kapitola o komunální politice má za cíl především nastínit politický, správní 

a zákonný rámec vývoje Kolína v letech 1850 až 1914 a poskytnout dostatek souvislostí pro 

pochopení modernizace většího českého města bez vnitřních národnostních střetů a přímého 

vzájemného ovlivňování. Nelze jí tedy v žádném případě chápat coby samostatné zpracování 

politických dějin, ale spíše jako snahu o kontext pro primárně sledovanou hospodářskou 

a sociální stránku vývoje. Jednou z hlavních složek modernizačních procesů v Západní 

civilizaci byla demokratizace. Ta je pevně spjata se zvyšováním počtu zdrojů, ze kterých pro 

obyvatelstvo vyplývá vyšší počet možností a s tím spojenou adaptací kulturního vzorce 

příslušné společnosti na nové podmínky. Demokratizační vývoj však samozřejmě nebyl vždy 

kontinuální a probíhaly i reverzní trendy.  
Proces byl též organicky propojený s budováním národní společnosti, které 

v 2. polovině 19. století přešlo v českých zemích do skutečně masové fáze.
96 Národnostní 

uvědomění probíhalo „zdola“, v českých zemích bez výrazné účasti šlechtických kruhů nebo 
bohatších podnikatelů. To se silně podepsalo na plebejské formě budování českého národa, 

založené na vzestupu lidových vrstev, především těch venkovských. Zmíněný proces se 
ostatně stal součástí českého národního mýtu. Není bez zajímavosti, že v mýtu byla přítomna 

i autostereotypní složka o přirozené demokratičnosti starých Slovanů. Ta prý byla pouze 
potlačena Němci, avšak přežila ve venkovských vrstvách a v době emancipace českého 

národa jí lze opět rozvíjet.
97 Samotná demokratizace byla v monarchii symbolicky završena 

v roce 1896, kdy byla zavedena všeobecná pátá volební kurie, respektive roku 1907 
zavedením všeobecného, rovného a tajného volebního práva. Jednalo se však zatím o završení 

pouze pro muže starší 24 let.
98  

                                                           96 K procesu formování národní společnosti v českých zemích je k dispozici velké množství titulů. Viz např. URBAN, O., Česká společnost 1848-1914, Praha 1982; URBAN, O., Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003. 97 Srov. RAK, J. Bývali Čechové, s. 99-126. 98 Ženy získaly volební právo až roku 1920, nejnižší věk voliče pak byl upraven na 21 let pro poslaneckou 
sněmovnu a 26 let pro senát.   
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Na své moderní a komplexní zpracování politické dějiny Kolína v době panování 

Františka Josefa I. stále čekají, proto bude následující text pouze nástinem problematiky bez 
ambicí na výraznější vhled. Nicméně se již dají vyzdvihnout hlavní tendence. V Kolíně se do 

konce 19. století krátká období projevů nadměrného radikalizmu střídala s dlouhodobě 

konzervativním přístupem. Rok 1848 tak přešel v dlouhé období politického klidu a loajalitě 

vůči vládě. Od 2. poloviny 60. let do začátku let 70. jsme svědky nadšené výměny starých 

vůdců za nové staročeské a občanské neposlušnosti vůči vládě. Toto období však bylo po 

potlačení tzv. kolínské rebelie roku 1872 nahrazeno dlouhým obdobím dominance staročeské 

strany, které bylo sice v 90. letech narušeno, ale vydrželo až do roku 1902. Kromě 

identifikace voličů z řad měšťanstva s cíli a postupy staročechů hrály roli též vzájemné úzké 

vazby a sentiment. Konzervativní přístup obyvatel města k staročechům symbolizovali 
purkmistři Václav Radimský a Jaroslav Formánek, přičemž spolu s hospodářským 

rozmachem města na počátku jejich působení fungoval ještě dlouho jako nostalgická 

vzpomínka na probuzení ospalého města.  
 Po proměně sociální struktury obyvatelstva, nástupu nové fáze industrializace 

a masových stran a na to navazující postupnou změnou volebního systému, nastalo od 90. let 

19. století období politické diferenciace a zostřeného politického boje. Ten byl po ústupu 

staročechů veden především mezi mladočechy a několika pokrokovými stranami. Boj 
vyvrcholil za starosty Čeňka Křičky mezi lety 1902 až 1904 a přes snahy o uklidnění situace 

probíhal se sníženou intenzitou až do konce sledovaného období. Zřejmě se na tomto 

politicky dynamickém vývoji podílel také fakt, že šlo o větší město bez národnostních rozporů 

a tudíž bez konkrétního společného nepřítele na místní úrovni. Na zmíněném vývoji lze pak 

objevit zajímavý fakt. Do 90. let totiž Kolín zvládl generovat vlastní politické elity 

nadregionální úrovně, jako byla rodina Radimských nebo Čeněk Hevera. Poté se situace mění 

a kandidáti do Českého zemského a Říšského sněmu, stejně jako řada elit regionálních se 

často rekrutují z politiků spjatých s metropolí. Osobně se domnívám, že jde o důsledek 

přílišné blízkosti Kolína k pražskému pólu rozvoje, což se s houstnoucí a zrychlující dopravní 

a informační sítí projevilo jednak výraznějším odčerpáváním lidského a hospodářského 

potenciálu a zároveň snížením významu regionálních elit elitami nadregionálními.  
 Důležitým prvkem rozvoje Kolína byla jeho národnostní (nikoliv náboženská) 

homogennost, a to včetně elit. Tato homogenita alespoň z počátku snižovala zásadní rozpory 

v řadě oblastí a umožnila jednotně formulovat zásadní směřování města. Z vyhroceného 

politického boje městských elit od konce 19. století však lze nabýt dojmu, že lokální absence 
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vyspělého „společného nepřítele“ měla postupně určitý vliv na soudržnost společnosti 

a bezprostřední motivaci k ještě zásadnějšímu rozvoji města. Role místního konkurenta 
nicméně byla některými skupinami přisouzena židům, ti však již byli víceméně začlenění do 

českého prostředí, což jednotné programové vymezení poněkud komplikovalo. Přesto roku 

1893 vypukly protižidovské nepokoje, kterými se sociální problémy nového industriálního 

věku prolnuly s antagonismem ustupující tradiční agrární společnosti. A musely být potlačeny 

až armádou. Je možné, že silné politické rozepře a z toho vplývající problémy při rozvoji 

města (např. hlavní propagátor modernizace města Čeněk Křička byl doslova „vyštván“ 

z funkce purkmistra i z města vůbec) mohly na přelomu 19. a 20. století spolu s dalšími 

aspekty přispět ke zpomalení růstu města. 
 

 

Obr. 4: Pohled na Kolín z Kmochova ostrova, Vincenc Morstadt 1844 Zdroj: HORÁK, P., Kolín [online]. Pinterest.com [cit. 21. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.pinterest.com/pin/276619602088672650/.  Zformování národního uvědomění kolínských měšťanských vrstev bylo dokončeno již 

ve 40. letech 19. století, o čemž svědčí i to, že v revolučním roce 1848 si kolínští měšťané 
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počínali značně sebevědomě a navíc poměrně radikálně.99 Svrhli německého purkmistra, 
zvolili na jeho místo Čecha Karla Břečku a do Prahy vyslali místní národní gardu.100 Ta ale do 
bojů nakonec příliš nezasáhla. Na druhou stranu byla jedna z mála, neboť přes počáteční 

nadšení a velké plány jich do Prahy dorazilo jen několik. Z širšího okolí se k tomuto kroku 
odhodlala pouze Kutná Hora a Chrudim. Spolu s národnostní otázkou začala být akcentována 

i demokratizace. Ostatně, v celém regionu můžeme sledovat nadprůměrnou petiční aktivitu, 
avšak masové zapojení dalších vrstev obyvatelstva se odehrálo až v dalších desetiletích.101 
Nicméně, po potlačení revolučních bouří nový císař František Josef I. ústavní experimenty 

ukončil a vydal na konci roku 1851 tzv. Silvestrovské patenty, kterými odvolával revolucí 

vynucenou oktrojovanou ústavu. Nastala doba tzv. Bachova neobabsolutismu, ztělesněná 

ministrem vnitra Alexanderem svobodným pánem von Bach. Tehdy byl utišen politický život, 

ale na druhé straně nastaly v monarchii nepopiratelné pokroky v oblasti hospodářské, 

technické a správní.
 
Tím byly částečně naplněny požadavky revolucionářů. Především bylo 

zrušeno už dlouho všem vrstvám nevyhovující poddanství, čímž bylo formálně potvrzeno 
přebudování feudální společnosti na pomalu se rodící společnost moderní. V roce 1852 pak 
stát povolil i nepolitické spolčování. Pro města v monarchii přineslo toto přechodné období 

nejen dočasné uklidnění situace, ale též nové možnosti, impulzy a výzvy.
102  

Jedním z výsledků odstranění poddanství bylo zrušení dosavadní vrchnostenské 

správy, čímž zanikla starobylá panství. Zanikla ale i dosavadní forma městských úřadů - 
magistráty se státními úředníky, které vzešly ze státní centralizace během Josefínských 

reforem.103 Nejnižší jednotkou správy se staly od roku 1849 samosprávné obce. Vznikly na 
základě nových myšlenek o přirozených právech společenských útvarů nejen v souvislosti 
s fyzickými osobami, tedy občany, ale i v souvislosti s jejich územním uspořádáním. Majetní 

                                                           99 Až do 80. let 19. století vycházím při popisu událostí především z nenahraditelné dobové publikace Josefa 

Vávry: VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé. 100 K politickým dějinám Kolína např.: Bílý, J., Z historie radikálního Kolína. In: Věstník KČSR, Kolín 1929; 

Jelínek, M., Dělnický Kolín. In: Město Kolín: Jeho vývoj dějinný, kulturní a průmyslový, Kolín 1927; M. Lišková, Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách 1861-1913, Praha 1994. 101 Pro bližší informace k zajímavé účasti kolínských měšťanů v revoluci roku 1848 viz: JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 189-189. 102 Informace pro vývoj správy a samosprávy v českých zemích, které uvádím v této kapitole, čerpám především z následujících publikací: HLEDÍKOVÁ, Z. - JANÁK, J. - DOBEŠ, J., Dějiny správy českých zemí: od počátku 

státu po současnost, Praha 2005; SCHELLE, K., A KOL., Dějiny české veřejné správy, Plzeň 2009. 103 Magistráty od 80. let 18. století nahradily tradičně volené konšely. Od začátku 19. století byla praxe taková, 

že institucí, od poloviny 19. století nahrazené českým místodržitelstvím) a apelačním soudem v Praze (druhý 

článek v třístupňové soudní soustavě Habsburské monarchie, od poloviny století nahrazeny Vrchním zemským soudem v Praze). Soudní moc těchto magistrátů byla podřízena apelačnímu soudu, správní činnost pak krajským 

hejtmanům.  
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měšťané pak zřízením samosprávných celků dosáhli možnosti ovlivňovat svoje zájmy 

nejdříve na místní úrovni, posléze i na okresní či zemské.
104   

V Kolíně se změny naplno projevily v roce 1850, kdy proběhly první volby do nově 

zřízeného samosprávného orgánu města – do obecního zastupitelstva. Dlouho si však měšťané 

nové pravomoci neužili. Veškeré komunální volby byly totiž zastaveny už v roce 1852 
a opakovaly se až po skončení „Bachova neoabsolutismu“ roku 1862. To znamenalo, že 

volební období se prvnímu volenému zastupitelstvu protáhlo na celých 12 let a bylo 
doplňováno jenom v případech úmrtí či rezignací.105 Po odchodu Karla Břečky v roce 1852 
působil tři roky jako purkmistr mlynář Vincenc Karabáček a po něm do roku 1861 městský 

lékař František Eckert. Posledním purkmistrem v období bez svobodných voleb se roku 1861 

stal František Leger, oblíbený technik a statkář. Jenže zemřel už v dubnu následujícího roku, 

v pouhých 38 letech.
106 Ze strany aktivity městských představitelů lze toto období 

charakterizovat jako velmi pasivní, neboť výrazněji se do zvelebení města zapsal pouze 

Vincenc Karabáček, který však byl nakonec donucen rezignovat pro neshody s ostatními 

členy zastupitelstva.
107 Je však nutné dodat, že Kolín tou dobou stále zůstával „ospalým“ 

městem, navzdory železnici. První větší podnik nastupujícího průmyslu, lihovar 

německojazyčné skupiny kolem Karla Latzela st., byl spuštěn až kolem roku 1860, avšak poté 

se již rozběhla první zakladatelská vlna národnostně českých průmyslových podniků.  
K roku 1850 byly reformou státní správy taktéž reorganizovány kraje a v rámci toho 

byl v Kolíně zřízen okresní soud, okresní hejtmanství a berní úřad. Okresy, nová forma nižší 

státní správy a nástupce dřívějších panství, byly tehdy dvojího druhu: větší politický (těch 

bylo 79), v jehož čele stál hejtman a menší soudní. Hejtman měl na starosti vyhlašování 

a provádění zákonů, udržoval klid a bezpečnost v okrese, zajišťoval evidenci obyvatelstva, 

řešil ubytování vojska a dohlížel i nad obecní samosprávou nebo na udržování pozemních 

a vodních cest. Tato podoba správy ale nevydržela dlouho, protože v letech 1855 až 1868 byl 

vytvořen smíšený okresní úřad v hranicích původního Kolínského soudního okresu. Tento 
nový malý okres (v Čechách jich bylo celkem 208) slučoval státní správu, finanční správu 

i soudnictví v čele s okresním představeným. Okresní představený mohl být i soudcem, pokud 

disponoval adekvátním právnickým vzděláním. 
 

                                                           104 HLEDÍKOVÁ, Z. - JANÁK, J. - DOBEŠ, J., Dějiny správy českých zemí, s. 297-298. 105 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970, s. 15-17. 106 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 249-250. 107 Vincenc Karabáček stihl např. předláždit některé ulice, přeložil dobytčí trhy na kouřimské předměstí, vysázet 

množství ovocných stromků a vysadit na ladem ležících pozemcích na Zálabí kvalitní les. Tamtéž.   
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V šedesátých letech 19. století pak nastalo po porážkách Rakouska v Itálii ke konci 
předchozího desetiletí výraznější uvolnění poměrů. Císař František Josef I. se roku 1860 

tzv. říjnovým diplomem vzdal absolutismu a o rok později byla vydána tzv. Únorová 

(Schmerlingova) ústava, která mimo jiné také přiznávala kompetence nové Říšské radě 

(rozdělené na panskou a poslaneckou sněmovnu). Říšskou radu tvořili zástupci, vyslaní 

jednotlivými zemskými sněmy, čeští voliči tak mohli celostátní politiku ovlivňovat pouze 
nepřímo. Zemské sněmy však zároveň získaly zákonodárnou moc a ve 241 členném zemském 

sněmu zasedaly tři kurie. První tvořili velkostatky a 5 virilistů, druhou města, která na sněmu 

zasedala spolu s obchodními komorami (do těch se ale volilo samostatně) a poslední byla 

kurie venkovských obcí. Ačkoliv fungování Říšské rady bylo do roku 1867 velmi 

problematické, novou ústavu následovala doba společenského, hospodářského a politického 
uvolnění a s tím spojené období vydávání příslušných nových zákonů, prosazovaných 

především německými liberály. Ti udávali tón reforem až do nástupu konzervativní Taafeho 

vlády na sklonku sedmdesátých let.  
Pro město byly zásadní především zemské volby, neboť ve Vídni nebyl prostor ani čas 

pro prosazování komunálních zájmů. Říšští poslanci také málokdy žili v některém z měst, za 

které kandidovali. První volby do Českého zemského sněmu se konaly 
mezi 18. a 20. březnem roku 1861 a Kolín tehdy volil svého poslance spolu s Poděbrady 

a Kouřimí. Začátky byly ovšem velmi složité. Návrh pražského ústředního volebního výboru, 

že by za nového zemského poslance měl být vybrán kolínský advokát JUDr. Václav 

Chrudimský, voliči odmítli a místo něj byl po složitých volbách vyslán c. a k. okresní 

představený a soudce v Kolíně Antonín Mareš.108 Ten však svůj mandát složil předčasně už 
roku 1865 a na jeho místo byl zvolen další kolínský advokát, pražský rodák JUDr. Emanuel 

                                                           108 Antonín Mareš (1818-1898), regionálně významný soudce, právník a úspěšný podnikatel, byl kolínský rodák. 

Studoval práva v Praze a mezi roky 1838 až 1841 pokračoval v jejich studiu ve Vídni. Právní praxi začal v Hradci Králové, poté následovala řada přesunů. Nejprve se roku 1845 vrátil do Kolína, o rok později byl 

přeložen do Litoměřic a ještě téhož roku do Řešovic na výpomoc ke kriminálnímu soudu. Postupně si zlepšoval 

postavení. V roce 1848 se stal substitutem magistrátního kriminální rady v Pelhřimově, po dvou letech už 

státním návladním při zemském soudu v Jičíně. V Jičíně byl roku 1855 dokonce jmenován čestným měšťanem. 

Ani zde však dlouho nevydržel a po krátkém působení v Bělé pod Bezdězem se ještě tentýž rok vrátil do rodného 
Kolína jako politický přednosta. Zde již působil mnohem déle. Po správních změnách se roku 1868 stal okresním 

soudcem a o 7 let později byl jmenován zemským radou. Ve vrcholné regionální pozice vydržel až do odchodu do penze roku 1882. V Kolíně se těšil velké důvěře a tak mohl působit i v politice. Kromě toho, že byl roku 1861 

zvolen do zemského sněmu, byl roku 1870 zvolen do kolínského městského zastupitelstva. Největší úsilí mimo 

státní služby však napřímil do hospodářské činnosti. Díky jeho schopnostem a důvěryhodnosti působil 25 let 

jako předseda správní rady zábořského cukrovaru, byl zároveň členem správní rady lučební továrny v Kolíně i Pečkách a akciových cukrovarů v Kolíně a Přelouči. Labské proudy, roč. III, č. 22, 3. 6. 1898. 
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Trmal, který post zastával až do roku 1872.109 Česká politika navíc dobrovolně prožívala 

období tzv. pasivní resistence, která ochromila účast českých politiků na politice v monarchii. 
V roce 1862 vznikly také nové zákony o obecní a okresní samosprávě, které 

definovaly práva a povinnosti města. Především zákon č. 18/1862 definitivně zavedl obecní 

samosprávu, ovšem ještě v roce 1864 byl pro Čechy upraven zákonem č. 7/1864. Nový 

komunální volební systém v principu zachoval tři volební kurie, neboli sbory a volební cenzus 

byl nastaven tak, že rozhodující pravomoci byly v rukou bohatších občanů, u kterých se 

předpokládala větší odpovědnost. Všechny přímé daně ve městě byly rozděleny na tři stejné 

díly, přičemž v první kurii bylo tolik voličů, aby jejich daně tvořily jednu třetinu z celku. 
Ostatní dvě kurie pak tvořili střední a nejnižší berní poplatníci.

110 Kolínský obecní výbor 

neboli zastupitelstvo, se nyní skládal z 36 členů a byl volen na tříleté funkční období. 

Zastupitelstvo mělo moc usnášecí a dozorčí, ale nikoliv výkonnou. Tu měla jím volená 

městská rada (představenstvo), která se zastupitelstvu zodpovídala a vykonávala neodkladné 

a běžné záležitosti.
111 Rada byla nápomocna purkmistrovi a byly jí přiděleny jednotlivé 

odbory městské správy - referáty. Čítala šest členů a purkmistra (od 10. října 1906 se název 

funkce změnil na české „starosta”), který byl jediný mocí výkonnou. Bylo také zřízeno 

několik specifických komisí, např. finanční, stavební, disciplinární či chudinská. Systém se 

pak do konce monarchie už výrazněji nezměnil.
112  

Co se týče politického směřování kolínských voličů, už od roku 1862 se v Kolíně 

dotvořily první dvě názorové strany s politickými ambicemi. Jedna byla „pokroková“, tedy 

staročeši
113 a druhá loajalistická, státoprávně nevyhraněná a s malou ochotou do městských 

investic. Vůdcem pokrokové strany byl v Kolíně JUDr. František Havelec, kdežto druhá 

strana měla c. k. poštmistra Karla Knirše. Karel Knirš se stal hlavní postavou této 

konzervativní skupiny měšťanů, plně loajální vůči centralizovanému státu, poměrně 

                                                           109 Emanuel Trmal z Toušic (1830-1914) byl potomkem zemanského rodu Trmalů z Toušic. Působil jako právník a politik. Byl synem Jana Trmala z Toušic, pražského měšťana a též nevlastní otec Karla Sladkovského. Srov. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Bd. 35, Wien 1877, s. 127;  
TRMAL z TOUŠIC Emanuel [online]. Památník národního písemnictví [cit. 12. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/1705-trmal-z-tousic-emanuel/. 110 HLEDÍKOVÁ, Z. - JANÁK, J. - DOBEŠ, J., Dějiny správy českých zemí, s. 300-301. 111 PEJŠA, J., Kolín a Prusko-Rakouská válka roku 1866, s. 103. 112 Srov. HLEDÍKOVÁ, Z. - JANÁK, J. - DOBEŠ, J., Dějiny správy českých zemí.  113 Strana pokroková – staročeši, nebo také Národní strana - byla „celočeská“, národně orientovaná strana, v jejímž čele stáli František Palacký, František Ladislav Rieger a F. A. Brauner. Staročeši plánovali spolupráci s českou šlechtou, protože si od toho slibovali splnění národních a politických požadavků. Vznikla roku 1861 a měla rysy konzervativní i liberální. Hlavním zemským tiskovým orgánem staročechů byl v letech 1863 až 1866 

Národ, později Hlas národa. Od roku 1874 se od ní oddělila Národní strana svobodomyslná – mladočeši a strana 

začala ztrácet politický vliv. 
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překvapivě. Byl to totiž bývalý revolucionář a velitel kolínské národní gardy.
114 První volby 

ve stejném roce však vyhrál právě on a v roce 1864 byl navíc ve funkci purkmistra opět 

potvrzen. 
Tehdy se už ale Kolín začal měnit a výrazněji se projevovala industrializace. Byla 

založena řada průmyslových závodů, posléze též finančních ústavů a prosperovalo i kolínské 

zemědělské zázemí. Tento proces zrychlil v letech 1867 až 1873, kdy nastala zakladatelská 

horečka průmyslových závodů, tzv. gründerzeit. Vznikaly zejména podniky potravinářské, 

nebo ty, které byly s pěstováním či výrobou potravin svázány. Celá konjunktura následovala 

další porážku mocnářství u Hradce Králové během Prusko-rakouské války roku 1866 
a politické změny, které jí následovaly. Přitom dozvuky této války byly pro Kolín velmi tvrdé. 
Vojáci vítězné pruské armády museli být ubytováni a Kolín byl jedním z měst, které tato 

povinnost včetně rekvizicí neminula. Když okupace skončila, vyčíslilo město svoje ztráty na 

71 981 zl., což byla více jak polovina vyčíslené škody v celém Kolínském okrese. Ztráta sice 
byla kompenzována státem, ale objevila se mnohem větší pohroma. Pruští vojáci totiž 

přivlekli do města choleru, takže místo obvyklých asi 300 mrtvých ročně jich Kolínští 

nakonec pohřbili 800. Velké ztráty měla i okolní města a vesnice. V historické paměti 

místních obyvatel zanechala epidemie velkou stopu a měla také zásadní vliv na debatu 
o nedostatečné technické infrastruktuře města. 

 
Monarchii konflikt změnil i politicky. Vydání Prosincové ústavy roku 1867, která pak 

tvořila základní právní rámec života v monarchii až do jejího rozpadu, pomohlo dalšímu 

rozvoji hospodářského, společenského a politického života. Ve stejném roce byl vydán i nový 

spolčovací zákon, který až do konce monarchie upravoval a nastavoval parametry zhusta 

vznikajících spolků všeho druhu. Tento všeobecný rozkvět ale nebyl následován očekávaným 

státoprávním uspořádáním Českého království, zatímco se této výsady dostalo Uherskému 

                                                           114 Karel Knirsch (1819-1880), jehož jméno budu v textu uvádět v české variantě „Knirš“, byl kolínský rodák, 

avšak jeho děd Antonín Knirsch pocházel zřejmě z Liberce. Antonín Knirsch se v Kolíně oženil s vdovou po 
místním poštmistrovi Antonínu Kršňákovi z Gallersberku. Místo poštmistra pak roku 1798 přijal jeho 

stejnojmenný syn a po jeho smrti roku 1832 se jím stal syn Karel, tehdy však ještě nezletilý a proto do roku 1844 

vedl poštu jako administrátor. Karel Knirsch vystudoval v Praze gymnázium na Starém městě, kde vyučoval 

např. i Josef Jungmann a poté právnickou fakultu na pražské univerzitě. Byl nadšeným divadelníkem, už jako 

student složil pod pseudonymem Karel Kolínský hru Švédové u Kolína, kterou roku 1848 uvedlo dokonce 

Stavovské divadlo. V 50. letech 19. století pořádal ochotnická představení už v samotném Kolíně a stál u zrodu 

prvního stálého divadla roku 1860. V 60. letech pak spolupracoval při zakládání řad nových podniků Kolíně, 

např. akciového cukrovaru, akciové plynárny, akciové továrny na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin aj. 

Samotné město pod jeho vedením však v duchu tradičního předindustriálního přístupu vyvíjelo jen malou 

hospodářskou a investiční aktivitu. Jan Šafránek k němu píše: „Proti němu dalo se namítati, že lichotí vládě, že v jeho rodině německé časopisy politické i zábavní jsou stále domovem, ale jinak bylo o něm známo, že je 

lokálním patriotou, člověkem užitečným a dobročinným. Odtud plynula v lidu jeho oblíbenost.“. ŠAFRÁNEK, J., 

Vzpomínky na Kolín, s 26. Srov. PEJŠA, J., Kolín a Prusko-Rakouská válka roku 1866, s. 111. 
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království. Češi to většinou nesli velmi nelibě, ale dlouholetý kolínský purkmistr Knirš byl ke 

státoprávním otázkám stále zdrženlivý a to výrazně přispělo k jeho politickému pádu. Celková 

nespokojenost Kolínských voličů s dosavadním vývojem, který v lokálních podmínkách Knirš 
zosobňoval, se ukázala při volbách do obecního zastupitelstva v září roku 1867. Tehdy 
se právě Václav Radimský, František Havelec, Jan Balling nebo Josef Formánek dostali 

za „pokrokové“ staročechy do vedení města. Novým purkmistrem se stal JUDr. Václav 

Radimský. S jejich nástupem začínají první výraznější investice do městské infrastruktury, 
i když zatím jen v centru města, aktivnější přístup k řešení problémů a na pořadu dne byla 
například i reforma policie.

115  
Nastupující staročeši také stáli za vznikem prvních kolínských novin - od roku 1871 

začala vycházet „Koruna Česká“, která se za různých změn udržela až do roku 1886. Byla 

vlastně tiskovým orgánem staročechů, vydával jí mimo jiné i místní proslulý tiskař J. L. Bayer 
a její podtitul zněl téměř roztomile - „Prostonárodní politický časopis“. Tato generace 
staročeských kolínských představitelů se silně vryla do paměti místních obyvatel a byla 

dlouho nostalgicky spojována s rychlou modernizací města. Silná důvěra obyvatelstva se 

pravidelně ukazovala při obecních volbách, které staročeši vyhrávali až do roku 1902. Jejich 
asi nejvýznamnějším symbolickým památníkem se stala městská radnice, kterou v letech 
1887 až 1889 nechali po vzoru Plzně přestavět do honosného novorenesančního stylu. 

Hlavním politickým tématem byl i po roce 1867 odpor proti státoprávnímu vyrovnání, 
který se projevoval nesouhlasnými peticemi i tzv. Táborovým hnutím. Tato hromadná 
shromáždění, konaná na místech spojených v české historické paměti především s Husitskými 
válkami, byla sice pokojná, ale nezákonná. Příznačné pro tehdejší Kolín je, že také purkmistr 
JUDr. Václav Radimský a ostatní členové vedení města se zúčastnili „Táboru lidu“ na 

kopcích Kaňk u Kutné Hory, v Lipanech a vrcholem bylo mohutné shromáždění 12. července 

roku 1868 na kopci Vysoká u Malešova. C. k. úřady na to reagovaly předvoláním účastníků 

k soudu v Kutné Hoře, kde byla purkmistrovi Radimskému udělena pokuta 100 zl., 
přítomným členům městského zastupitelstva 50 zl. a ostatním 20 zl. Purkmistr Radimský se 

vzdal úřadu nedlouho poté, údajně z osobních důvodů. Byl nahrazen názorovým souputníkem 

Josefem Formánkem, dosavadním radním a podzámeckým mlynářem.
116  

Roku 1868 nastaly v důsledku vydání Prosincové ústavy další správní reformy 

a definitivně se oddělila státní správa a soudnictví. Bylo vytvořeno 90 velkých politických 

okresů a dosavadní Kolínský a Kouřimský okres se sloučily, aby jeden takový politický okres 
                                                           115 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. 116 Srov. ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s 30-31; JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 198. 
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utvořili. Od této doby tedy státní správa Kolínska vypadala tak, že existoval jeden velký 

politický okres v čele s okresním hejtmanem, který nyní kromě obdobných pravomocí, jaké 

měl v letech 1850 až 1855, dozoroval i nad volbami do Říšské rady.  
Jako demokratická protiváha státní správě byly už v roce 1864 v Čechách zřízeny 

nové samosprávné okresy. V roce 1865 vzniklo jako jejich volený orgán okresní 

zastupitelstvo,117 ze kterého byl coby výkonný orgán dále volen užší okresní výbor,118 v jehož 
čele stál okresní starosta. Okresní samospráva poskytla možnost hájení zájmů jednotlivých 

obcí a skupin na regionální úrovni a v širším kontextu. Mohla též „vyvážit“ některá 

problematická rozhodnutí obecních samospráv. Rozloha okresního zastupitelstva se nejdříve 

kryla s územní působností tehdejších okresních úřadů, ale po reorganizaci veřejné správy roku 
1868 zůstala na rozdíl od politických okresů nezměněná. V praxi to znamenalo, že 

v rámci jednoho kolínského politického okresu působily dva zastupitelské okresy – kolínský 

a kouřimský. Působnost zastupitelského okresu byla široká - staral se nejen o okresní jmění 

a okresní ústavy, ale mimo jiné schvaloval spojování obcí, dohlížel nad správou obecního 

majetku a financí, jako druhá stolice měl rozhodovací moc nad samostatným působením obcí 

a mohl disciplinovat obecní zastupitelstva.
119 Okresní zastupitelstvo se skládalo z 24 členů, 

z nichž 12 bylo voleno za skupinu venkovských obcí, 5 za město Kolín, 4 za skupinu 

velkostatků, 1 za město Týnec nad Labem, 1 za městys Červené Pečky, 1 za skupinu velkého 

průmyslu a obchodu, kam volili podnikatelé odvádějící alespoň 100 zl. přímých daní ročně. 
Prvním okresním starostou se stal Jan Ruml, statkář z Křečhoře, následně pak tuto funkci 
v letech 1865-1869 vykonával proslulý zemědělský odborník a majitel kolínského panství 

František Horský.
120  

 
Neúspěch Fundamentálních článků v roce 1871, tedy českého pokusu o státoprávní 

vyrovnání s Rakouskem a dosažení podobného statusu, jako mělo Uherské království, vyhrotil 
postoj kolínské politické reprezentace k současné podobě monarchie. Uraženost místních elit 

                                                           117 Do působnosti kolínského okresního zastupitelstva patřily tyto obce a osady: Bohouňovice, Býchory, Červené 

Pečky (Bojiště, Dobešovice), Dolany (Čertovka, Vysoká), Jestřábí Lhota, Kbel (Kbílek), Kojice, Kolín, 

Konárovice, Kořenice, Křečhoř (Kamhajek), Kutllíře, Libenice (Grunta), Lošany (Lošánky), Lžovice, Mančice, 

Nebovidy (Hluboký Důl), Němčice, Nová Ves (Ohrada), Ohaře, Opatovice, Ovčáry, Pašinka, Polepy, Radovesnice, Ratvoř, Sedlov (Těšínky), Sendražice, Starý Kolín (Bašty), Štítary, Tři Dvory, Týnec nad Labem 

(Bělušice), Veletov, Velim, Velký Osek, Veltruby, Vinařice, Vítězov, Volár na, Zibohlavy. 118 Okresní výbor se skládal z šesti členů zastupitelstva a okresního starosty a pracoval podle instrukcí 

zastupitelstva. Volební cyklus byl tříletý. PEJŠA, J., Kolín v šedesátých letech 19. století. In: Archivní prameny 

Kolínska XV, s. 106-107. Srov. HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J., DOBEŠ, J., Dějiny správy českých zemí, s. 304-305. 119 Srov. HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J., DOBEŠ, J., Dějiny správy českých zemí, s. 304-305. 120 PEJŠA, J., Kolín a Prusko-Rakouská válka roku 1866, s. 80. 
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se naplno projevila v únoru roku 1872, kdy se v Kolíně zastavil český místodržitel 

c. k. generál jízdy, svobodný pán Alexandr von Koller, centralistický politik snažící se 

o uklidnění zjitřené situace. Na jeho uvítání byl vyslán jen člen městské rady Václav Perner 

a zastupitelstvo se celkově chovalo při jeho návštěvě dosti vyhýbavě. S tím ostře kontrastoval 

fakt, že pro státní úředníky to byla mimořádná událost. V politice tehdy Češi neuspěli ani při 
tzv. chabrusových volbách do Českého zemského sněmu v dubnu roku 1872, když byli 
poraženi ve velkostatkářské kurii, ve které vyhráli příznivci Předlitavského centralismu nad 
příznivci jeho federalizace. Čeští poslanci nakonec odmítli vůbec nastoupit do funkcí a ani 
Říšská rada nebyla obeslána. V kolínském okresu byl za federalistické velkostatkáře aktivní 

svobodný pán Theodor Hrubý z Jelení se sídlem v Červených Pečkách a hrabě Jan Harrach se 
sídlem v Konárovicích. Zbytek velkostatkářů byl ale neoblomný. Kolínští měšťané se sice 

snažili přesvědčit při hromadných deputacích rytíře Františka Horského v Býchorech, rytíře 

Náchodského v Kbeli a Terezii Cecinkarovou z Birnic v Ratboři, ale bezúspěšně.  
Jediné, čeho kolínští měšťané dosáhli, byla podrážděná reakce okresního hejtmana, 

který deputace považoval za porušení shromažďovacího zákona a k udržení veřejného 

pořádku povolal vojsko. 24. března roku 1872 přijelo vlakem do Kolína sedm důstojníků 

a 242 mužů, kteří byli ubytováni u měšťanů účastnících se onoho přemlouvání. Vojáci se 

nechali „hostit“ 21 dní a měšťané za to byli „škodní“ ve výši 2 877 zl. a 8 krejcarů. Měšťané 

v čele s purkmistrem Formánkem a JUDr. Havelcem se proti tomu ohradili a dokonce vyrazili 

intervenovat u císaře Františka Josefa I., který tehdy pobýval v Budapešti. Audience se však 

nedočkali a přijmutí písemné žádost jim nebylo příliš platné, neboť jim kutnohorský soud za 

porušení shromažďovacího zákona vyměřil navíc 828 zl. a 69 krejcarů, což bylo potvrzeno 

nejvyšším soudem ve Vídni.
121 Tzv. kolínská rebelie tedy skončila naprostým neúspěchem. 

Že se však při těchto událostech jednalo spíše o nespokojenost se současnou podobou 

monarchie, nikoli monarchií jako takovou, se projevilo při 25. výročí nastoupení Františka 

Josefa I. na trůn v roce 1873. To bylo totiž i v Kolíně bouřlivě oslavováno. V lednu příštího 

roku pak měšťanstvo s neotřesenou důvěrou dokonce předalo císaři petici, ve které 

požadovalo opravu volebního řádu do Říšské rady.
122  

A změna nakonec skutečně přišla. V roce 1873 bylo zrušeno právo zemských sněmů 

obesílat Říšskou radu a do její dolní části – poslanecké sněmovny, se od té doby volilo přímo. 

Počet voličů byl zatím omezen strukturálně i dle výše odvodů, kterými přispívali státní kase. 

                                                           121 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s 31-33. 122 VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně v letech 1861-1938, seminární práce, Univerzita Karlova v Praze, 1995, s. 8-9. Tato seminární práce je relativně kvalitní a splňuje kritické nároky na 

zdroj. Je tedy využitelná pro některé málo zpracované oblasti politických a spolkových dějin města. 
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Po nástupu Taafeho konzervativců pak byl roku 1882 tento cenzus  v městské kurii a v kurii 

venkovských obcí snížen na 5 zl. (tzv. pětizlatkoví voliči), což změnilo složení voličské 

základny a oslabilo do té doby dominantní německé liberály. Oprávnění kolínští voliči se tak 
stali součástí nového fenoménu českého politického života a od této doby se mohli svým 

hlasem zapojit do dění v celém Předlitavsku.
123 V 70. letech 19. století však ještě stále 

pokračovala česká politika pasivní rezistence.  
Roku 1873 tak byl zvolen do Říšské rady František Havelec,

124 ale mandát 

nevykonával a ten byl proto prohlášen za zaniklý. Situaci jitřila také začínající hospodářská 

krize. V únoru roku 1875 byl pak předvolební boj kandidátů na poslance Říšské rady, za 
venkovské obce kolínské volební skupiny, obzvlášť tvrdý. Za staročechy kandidoval Čeněk 

Hevera, za Národní stranu svobodomyslnou neboli mladočechy pak Hynek Šantl.
125 Čeněk 

Hevera nakonec vyhrál, ale kvůli obstrukci českých poslanců zasedl do poslanecké lavice až 

v říjnu 1879, kdy skončila česká pasivní resistence, trvající od roku 1863 (mandát roku 1885 

obhájil a vykonával až do roku 1891).126 Dominanci staročechů v Kolíně potvrdilo také 

zvolení národohospodáře, právníka a c. k. profesora na Karlo-Ferdinandově univerzitě 

v Praze, JUDr. Matouše Talíře do Říšské rady roku 1879 za města Kolín, Poděbrady, Kouřim, 

Kostelec nad Černými lesy, Jílové, Benešov, Nymburk, Český Brod a Sadskou.127 Pro 
staročechy byl rostoucí Kolín pevnou volební baštou a vzájemné kontakty mezi celostátními 

a regionálními elitami nabyly na významu. Profesor Talíř např. během své funkce v Říšské 

radě předložil nový návrh na neplacení kolkových poplatků z obchodních dopisů, který 

                                                           123 Ze 343 poslanců se počet zákonodárců zvýšil na 353, zvýšil se také počet velkostatkářů, naopak počet 

zástupců venkova se snížil. 124 Národní listy, březen 1879, roč. 19, čís. 54, s. 3. 125 Strana mladočechů se od staročechů/Národní strany oddělila jako její radikální křídlo již v roce 1863, ale 
teprve v roce 1874 se transformovala do politické strany - Národní strana svobodomyslná. Hájila více zájmy 

středních a nižších vrstev a více odpovídala požadavkům tehdejší buržoazie. Hlavními osobnostmi byli bratři 

Julius a Eduard Grégrovi, tiskovým orgánem byly Národní listy. 126 Mladočeši ovšem vstoupili do zemského sněmu v roce 1874 a po šesti letech resistence tam roku 1878 vstoupili i staročeši. To předznamenalo konec české pasivní resistence, přičemž ještě před tím dohodli s mladočechy vytvoření společného státoprávního klubu. Nastala éra nové aktivní české politiky. Srov. Světozor, 25. 9. 1885, roč. 19, č. 41; Národní listy. 28. 1. 1896, roč. 36, č. 27. 127 Prof. JUDr. Matouš Talíř (1835-1902) byl významný český právník, národohospodář, statistik, staročeský politik a vysokoškolský učitel. Narodil se ve Střížově nedaleko Českých Budějovic, kde vystudoval gymnasium 

a naučil se německy. Vystudoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě a nejdříve začal pracovat v Praze jako 
konceptní praktikant na zemském finančním ředitelství v Praze. Roku 1862 se stal substitutem komisaře u finanční stráže, roku 1863 se stal koncipistou. V roce 1866 získal titul doktora práv a roku 1869 se na Karlo-
Ferdinandově univerzitě habilitoval. Byl specialistou na rakouské finanční právo. Mezi roky 1887 a 1888 působil 

na pražské univerzitě jako děkan Právnické fakulty, od roku 1888 do roku 1893 pak působil ve funkci děkana 

filosofické fakulty. V letech 1889 a 1890 byl dokonce rektorem. Byl politicky velmi činný, po působení ve sboru 

obecních starších města prahy a ve statistické komisi města Prahy byl roku 1880 zvolen za volební obvod 

Jindřichův Hradec, Lomnice, Třeboň, Nová Bystřice do Českého zemského sněmu, kde působil až do roku 1890 

(poslední rok však jako virilista coby rektor). Mezi roky 1880 a 1885 byl též poslancem na Říšské radě. Získal 

též titul dvorního rady. Srov. Národní politika, 31. 8. 1902, roč. 20, č. 240. 



59 
 

zpracoval na žádost kolínského obchodního grémia. Mandát vykonával do roku 1885. 
Všechny volby tedy potvrdily dominanci etablovaných staročechů v Kolíně a postavení 

kolínských politických elit v táboře Národní strany. Ta se projevila též při volbách do 

zemského sněmu. František Havelec byl do zemského sněmu zvolen roku 1872 a do roku 
1879 mandát pětkrát obhájil, ale ani s jeho výkonem kvůli pasivní resistenci nezačal. Další 

kolínský staročech, bývalý purkmistr JUDr. Václav Radimský, pak funkci za městskou kurii 

zastával po Havelcově smrti od roku 1880 a mandát dvakrát obhájil (1883, 1889). Celkově lze 

konstatovat, že až na Václava Radimského nedostala tato proslulá generace staročechů příliš 

možností se politicky projevit na celostátní úrovni. Navzdory tomu, že někteří z nich měli již 

výrazný nadregionální vliv, stvrzený opakovaným zvolením do zemských a státních 

zastupitelských orgánů. Tuto generaci politiků pak konkrétněji popisuji v kapitole o kolínské 

hospodářské elitě. 
Mladočeši to tedy v Kolíně neměli zpočátku vůbec jednoduché a prosadili se postupně 

až během 80. let. Zmíněná oblíbená generace staročechů kolem Františka Havelce, Václava 
Radimského, Josefa Formánka nebo Čeňka Hevery totiž zabezpečila své straně mnohem delší 

setrvačnost v oblibě, než jakou měli v celostátním měřítku. Jistého úspěchu sice mladočeši 

dosáhli už při volbách do obecního zastupitelstva v roce 1886,128 přičemž ve III. sboru 
dokonce staročeši utrpěli porážku. Ovšem ve II. a I. volebním sboru strana svobodomyslná 

nevyhrála, staročeši uhájili pozice a purkmistrem byl opět zvolen Josef Formánek. Na tom 

pak nic nezměnily ani další obecní volby v roce 1889. Purkmistr Josef Formánek dne 4. února 

roku 1890 sice rezignoval, ale poté byl 27 hlasy zvolen za purkmistra jeho stranický kolega, 

kolínský advokát JUDr. Antonín Cyvín. Mladočeši však sice pomalu, ale jistě sílili. Svůj klub 

si v Kolíně založili už roku 1887. Patřili tam také členové strany z poděbradského 

a kouřimského okresu. Mladočesky smýšlely i jiné kluby. Hlavními představiteli strany 

v Kolíně byli architekt a podnikatel Čeněk Křička, redaktor politického časopisu Polaban Jan 

Janča, primář kolínské nemocnice a poslanec na Říšské radě i zemském sněmu MUDr. Josef 
Šíl a kupec Josef Nosek. Měli také pevné zastání u kolínského tisku, především u Kolínských 

listů, místní mutace Národních listů.
129 Jejich pozice v širším regionu sílila nejen na venkově, 

                                                           128 Mezi roky 1886 a 1900 budu většinu událostí rekonstruovat v souladu s kronikou Františka Potůčka, 

vnímavého pozorovatele tehdejšího života. Po roce 1900 bohužel vhodné primární prameny typu Vávrových 

Dějin královského města Kolína nad Labem nebo právě Potůčkovy kroniky chybí. Kolín, f. AM Kolín, bez inv. 

č., Paměti (1836) 1886-1900. 129 Kolínské listy byly politický orgán Mladočechů v letech 1886 až 1887 a v letech 1900 až 1915, ve kterém se 

ale často střídali redaktoři s příslušným dopadem na informativní kvalitu, která se tak soustředila především na 

zprávy činnosti mladočeských poslanců na zemském sněmu a Říšské radě. V letech 1887 až 93 byly Kolínské 

listy nahrazeny Polabanem, který taktéž fungoval jako tiskový orgán mladočechů pro okresy Kolín, Poděbrady, 

Kouřim a okres královehradecký. 
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ale také ve městech. To se potvrdilo už ve volbách do Říšské rady v roce 1885, kde byl za 
města Kolín, Poděbrady, Kouřim, Kostelec nad Černými lesy, Jílové, Benešov, Nymburk, 

Český Brod a Sadskou zvolen mladočeský kandidát MUDr. Emanuel Engel.
130 

 
V samotném Kolíně se však stále ukazovala setrvačnost politických názorů, která je 

snad nejlépe vidět na proslulých volbách do Říšské rady v březnu roku 1891. V těchto 

volbách byl staročeským kandidátem za města kolínského seskupení zkušený Čeněk Hevera, 

mladočechy zastupoval zmíněný benešovský lékař, Emanuel Engel. Engel nebyl v Kolíně 

neznámou osobností, protože si získal pozornost kolínských staročechů už v roce 1887. Tehdy 
totiž nevyslovil důvěru F. L. Riegerovi, hanlivě popisujícímu českou politiku na Říšském 

i Českém zemském sněmu, který byl přesto nakonec schválen ve funkci předsedy klubu 

českých poslanců. Členy kolínského městského zastupitelstva Engelovo jednání pobouřilo 

a chtěli mu vyslovit nedůvěru. K tomu ale nakonec nedošlo. Volební klání mezi Engelem 

a Heverou tak bylo úporné, přičemž ve svých domovských městech vyhráli oba. Hevera 
v Kolíně dostal 462 hlasů, Engel 229 a v Benešově to bylo 275 hlasů pro Engela a 63 pro 

Heveru. Díky ostatním městům volebního uskupení tento napínavý souboj nakonec vyhrál 
Emanuel Engel. V celostátním měřítku však volby napínavé nebyly, protože staročeši utrpěli, 
po neúspěšném pokusu o česko-německé vyrovnání formou rozdělení Čech podle jazykových 

hranic (tzv. Punktace z roku 1890), drtivou porážku a získali pouze jediný mandát. Přesto, že 

po těchto volbách staročeši prakticky ztratili vliv na velkou politiku, v Kolíně, stejně jako 

v řadě dalších měst, ještě nějaký čas zůstali vedoucí politickou stranou.
131  

 
 

                                                           130 MUDr. Emanuel Engel (1844-1907) byl pražský rodák, proslulý český lékař a jeden z nejvýznamnějších 

mladočeských politiků. Vystudoval Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze, kde v roce 1868 promoval na doktora všeobecného lékařství. Nejprve se věnoval spisovatelství, přičemž se stal dokonce předsedou literárního 

družstva Ruch. Zároveň však působil jako lékař, a to nejprve v Praze, poté v Benešově a na sklonku života také v Karlových Varech, kde také roku 1907 zemřel. Působil též jako ředitel Hypoteční banky. V letech 1875-1881 
cestoval po Francii a Rusku. Roku 1883 byl poprvé zvolen za mladočechy do Českého zemského sněmu a o dva 
roky později se stal dokonce poslancem Říšské rady, kde vydržel až do roku 1901. V 80. letech patřil k radikálnějšímu křídlu mladočechů a za kritku předsedy staročechů Františka Ladislava Riegera byl vyloučen z Českého klubu (česká parlamentní frakce na Říšské radě, do které patřili staročeši, mladočeši, čeští poslanci z Moravy a česká šlechta) a s dalšími pěti členy v čele Eduardem Grégrem zakládal klub mladočechů na Říšské 

radě. Klub se rozrostl a Engel byl jeho dlouholetým předsedou. V 90. letech naopak patřil mezi umírněnější 

mladočeské křídlo v čele s Josefem Kaizlem. Byl zastáncem spolupráce s vládou Kazimíra Badeniho a jeho 

volební reformy, podporoval vstup Josefa Kaizla do vlády Franze Thuna a kritizoval obstrukce na Říšské radě. 

Po skončení mandátu odešel z celostátní politiky kvůli rozkolu mezi mladočeskými poslanci a do smrti v politice 
působil již jen jako poslanec Českého zemského sněmu. Srov. AUGUSTA, P. A KOL., Kdo byl kdo v našich 

dějinách do roku 1918, nakl. Libri, Praha 1993, s. 69; URBAN, O., Česká společnost 1848-1914, s. 372, 410, 482, 509. 131 VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 10. 
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7.2 Od roku 1891 do první světové války 
 
Mladočeši ale nebyli jedinou nastupující politickou silou. Diferenciace zájmů uvnitř 

českého národa při jeho faktickém dotvoření koncem 19. století, kdy se víceméně zařadil mezi 

ostatní vyspělé národy Evropy, výrazně pokročila. Tento proces v Kolíně viditelně 

symbolizuje zmíněná postava Čeňka Křičky, který se od mladočechů dostal k radikálnějším 

pozicím a zakusil se svými soupeři tuhý stranický boj. Politiku výrazně změnilo také postupné 

rozšiřování volebního práva v letech 1882, 1897 a 1907, se kterým postupně přišla nová doba 

masových politických stran, a zároveň probíhalo štěpení dosavadních celonárodních 

politických proudů. Do toho se již politicky projevovaly sociální změny, nastartované 

industrializací. Díky tomu byl přelom 19. a 20. století oproti předcházející době mnohem 

neklidnější a společnost v názorech radikálnější. V Kolíně tyto změny eskalovaly nejdříve 

roku 1893 v protižidovské nepokoje a roku 1904 ve vyhrocenou politickou krizi taktéž 

s náboženským pozadím, kterou současníci dokonce přirovnávali k občanské válce. 
 
Co se nastupujících stran s partikulárními zájmy týče, je jako první nutno zmínit, že 

industrializace Kolína sebou přirozeně nesla větší roli dělnictva. Přitom byly paradoxně první 
dělnické spolky zakládány pod vlivem měšťanstva, které vidělo v dělnících spojence proti 

vládě ve Vídni. Jako první byl v roce 1882 v Kolíně založen Všeobecný vzdělávací 

a zábavný spolek, který však existoval jen půl roku a pak se změnil na spolek zábavní. 
A když pak roku 1889 vznikla kolínská Dělnická Beseda, měla politickou činnost zakázanou. 

Jenže už brzy poté o sobě dali dělníci hlasitě vědět. Na 1. máje roku 1890 uspořádali 
v součinnosti s dělníky z ostatních měst první větší akci za lepší životní podmínky. Vyšli do 
ulic v mohutných počtech, v Kolíně prý demonstrovalo více než 5 tisíc lidí a požadovali 
osmihodinovou pracovní dobu a všeobecné hlasovací právo. Úspěch akce se projevil na 
dalším politickém vývoji ve městě.

132 
Sociální demokraté, celostátně založení v dubnu roku 1878, začali působit v Kolíně 

nejspíše v roce 1896 a jejich předchůdcem byl politický spolek Budoucnost. Ostatně, 
politické strany byly ze zákona považovány rovněž za spolky. Jako moderní politická strana 

působili sociální demokraté v Kolíně nejspíše až od roku 1905. V roce 1898 pak vznikla 
Národně sociální strana, která měla své stoupence především mezi železničáři, 

živnostenskými dělníky a méně majetnými měšťany. Živnostenští dělníci pak založili 

v Kolíně vzdělávací a podpůrnou besedu Pokrok, která se stala základem místní organizace 
                                                           132 Srov. JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 196. 



62 
 

Národně sociální strany.
133  Nakonec je nutno zmínit Agrární stranu, která byla založena 

jako stavovská strana samostatných zemědělců roku 1899. Ta působila především na 

Kouřimsku a na kolínském venkově.  
Od přelomu 19. a 20. století již lze díky výše zmíněným procesů vysledovat výrazně 

intenzivnější kontakty kolínských měšťanů s celostátními politickými elitami. Mimo jiné 
město navštívil v prosinci roku 1890 T. G. Masaryk, vystoupil zde s projevem ohledně tehdy 
zásadního problému punktací,134 které ostře odsoudil. Ale jak již bylo uvedeno, na kolínské 

volby do Říšského sněmu to zásadní vliv nemělo. Masaryk pak návštěvy víceméně pravidelně 

opakoval. Znovu do města zavítal už v březnu roku 1891, jako nový poslanec Říšské rady. 

Účastnil se tu sjezdu obchodního pomocnictva z východních Čech, který byl svolán do místní 

sokolovny. Když se v červenci 1895 konaly v Kolíně oslavy smrti Jana Husa, pronesl zde 
projev o „bezprávném násilí“, kterého se koncil na Husovi dopustil.

135 Masaryk měl na 

Kolínsku hodně přátel a příznivců, mezi největší patřil již zmíněný významný evangelický 

farář, průkopník realismu a přítel budoucího starosty Čeňka Křičky Čeněk Dušek. Evangelík 

Masaryk pak udržoval kontakty také s dalším významným regionálním představitelem 

protestantů, farářem a superintendantem evangelické církve helvétského vyznání v nedaleké 

Velimi, Justusem Emanuelem Szalatnay (1834-1910).  
Od 90. let 19. století zažíval Kolín rovněž novou dobu hospodářského rozmachu 

a místní politický život se nenávratně měnil. V komunálních úřadech se začala prosazovat 

profesionalizace úřednického aparátu, jak bude později demonstrováno na městské technické 

kanceláři. S příchodem nové generace, socializované již v době industriální, se však 

proměnila i politická reprezentace města. Větší roli začali hrát i původem mimokolínští 

politici, za všechny lze zmínit právě architekta Čeňka Křičku, který bude rovněž podrobně 

představen v kapitole, věnující se kolínským hospodářským elitám. Nicméně jak už bylo 

naznačeno, v komunálních volbách na jaře roku 1892 ještě znovu zvítězili staročeši, takže byl 

Antonín Cyvín potvrzen ve funkci purkmistra. Jenže spory s mladočechy se dále vyhrocovaly 

a v červnu dokonce došlo k otevřenému střetu, když se mladočeši snažili překazit schůzi 

                                                           133 Ke sdružování a činnosti kolínského dělnictva srov. JELÍNEK, M., Dělnický Kolín. 134 Punktace byla dohoda zástupců rakouské vlády, české konzervativní šlechty, staročechů, německých liberálů 

z Čech a ústavověrné šlechty z roku 1890. Záměrem bylo určité česko-německé vyrovnání, a to rozdělením Čech 

na část německou a část dvojjazyčnou. Dohoda byla navržena ve formě jednotlivých článků či bodů, tedy 
německy punktů. Byly zveřejněny 27. 1. 1890 a schváleny zemskými poslaneckými kluby participujících stran, 
přičemž Němci punktace považovali za úspěch, ale vítězem byli především mladočeši. Ti totiž k jednání nebyli 

přizvání a i díky jejich odporu nakonec nebyly rakouskou vládou realizovány. Výsledkem byl drtivý volební 

propad staročechů.  135 V Kolíně však zažil i horké chvilky. Na jedné nedatované schůzi byl dokonce ukřičen, ale stalo se tak prý z nepochopení. Masaryk na svou kritiku věcně pronesl: „To dovede i splašený býk schůzi zmařit, ale postavte se 

a na moje slova odpovězte důvody.“. VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 12. 
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staročeského Politického spolku polabského v Zámeckém pivovaře. Dosáhli však jen jejího 

přeložení do Grand Hotelu a po zásahu strážníka od obstrukcí upustili. Tato událost ilustruje 
jak zvýšenou diferenciaci, tak i zvýšenou radikalizaci městské politiky.136  

Byl to však jen začátek. Boj mezi mladočechy a staročechy totiž vyústil 

v protižidovské nepokoje roku 1893, neboť mladočeši umě využívali volebního potenciálu 

antisemitských vrstev nových voličů, v Kolíně především řemeslníků a dalších chudších 

měšťanů, nespokojených s konkurencí tovární výroby a velkoobchodu. Obzvlášť, když Kolín 

měl tradičně silnou židovskou menšinu. Do nepokojů se zapojili rovněž obyvatelé okolních 

vesnic, kteří židy zase vinili ze snižujících se výkupů zemědělských plodin. Ve svém jádru 

však byla vlna místního antisemitismu součástí celoevropských trendů, kdy se sociální 

a politické změny v době modernizace spojily se starými pověrami a nedůvěrou. Ostatně, na 

stejné vlně tehdy získával první úspěchy budoucí dlouholetý starosta Vídně Karl Lueger. 

V Kolíně vytáhli protižidovskou kartu mladočeši, kteří je spolu s konzervativní částí 

obyvatelstva vinili z prohry v posledních městských volbách. Tiskový orgán místních 

mladočechů Polaban proti židům dlouhodobě mobilizoval, přicházely stále častější zprávy 

o obviněních z rituálních vražd v okolních státech i např. v nepříliš vzdálené Mladé Boleslavi  
V této houstnoucí atmosféře zmizela 1. března roku 1893 Marie Havlínová, služka 

u židovských manželů Brettlerových. Ihned po nalezení jejího těla v Labi dne 11. dubna téhož 

roku se dva dny po sobě odehrály divoké protižidovské nepokoje. Účastnila se jich především 

školní mládež, ženy a v pracovním volnu též místní dělníci. Když se druhý den, k davu přidali 

i obyvatelé okolních vesnic, narostl do velikosti 1500 až 2000 lidí a ani posílený sbor 

městských strážníků a přivolaných četníků situaci nezvládal. Výsledkem byla vysklená okna 

židovských bytů, řada napadení, několik zraněných strážníků a dvě desítky zadržených, 

především dělníků a řemeslníků. Při nepokojích asistovali také prominentní mladočeši 

a nepokoje pomáhal rozdmýchat i známý kolínský lékař a radikální mladočeský poslanec 

zemského a Říšského sněmu Josef Šíl.
137 Ten se dokonce účastnil pitvy Marie Havlínové, 

                                                           136 VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 13-14. 137 MUDr. Josef Šíl (1850-1933) byl výraznou a velmi kontroverzní osobou českých a kolínských dějin. Narodil 

se ve Dvoře Králové nad Labem a vystudoval gymnázium v Hradci Králové, pak získal roku 1875 titul doktora 

všeobecného lékařství na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Na konci 70. let se začal působit jako praktický 

lékař v Kolíně, kde se později stal primátorem nové okresní nemocnice. Byl také předním funkcionářem 

kolínského Sokola, kde též sehrál kontroverzní roli při jeho rozdělení. Už roku 1889 byl zvolen za mladočechy 
do zemského sněmu, kde vydržel až do roku 1901. Roku 1891 vyhrál volby do Říšské rady za městskou kurii v Jičíně atd., kde vydržel až do rezignace roku 1896. Patřil k nejradikálnějším mladočechům. Proslavil se sporem s Karlem IV. knížetem ze Schwarzenbergu o umístění reliéfu Jana Husa na Národní muzeum. Schwarzenberg 

nakonec spor prohrál a deska s reliéfem byla na muzeum umístěna. Podporoval pokrokové hnutí a radikální list 

Neodvislost. Mladočechy a své místo v Říšské radě opustil po nesouhlasu s mladočeskou podporou Badeniho 



64 
 

která neprokázala cizí zavinění, a přesto nijak nepopřel zvěsti o zraněních z rituální vraždy.
138 

Úřady však zakročily rychle a o událostech byl podrobně informován i český místodržitel 

František Thun. 13. dubna odpoledne do města přijelo 180 vojáků s ostrou municí, kteří 

potlačovali jakýkoliv náznak nepokojů. Tím také kolínské protižidovské bouře skončily, 

ačkoliv ještě nějakou dobu pokračovaly v některých okolních vesnicích a místní mladočeský 

tisk přes úřední represe protižidovskou kartu stále vytahoval.
139 Antisemitismus byl stále 

významnou součástí veřejného života radikálně smýšlících obyvatel a díky agitaci za 

kupování u nežidovských obchodníků se rovněž výrazně podepsal na hospodářském vývoji 

města.  
Navzdory drtivému vítězství z roku 1891 si však mladočeši celostátní dominance příliš 

neužili, neboť již brzy zažili rozkol, když se od nich odštěpilo radikální křídlo. To se projevilo 
na místní úrovni ve volebním roce 1895, kdy v Kolíně dokonce spolu se staročechy utvořili 

společnou kandidátku do městského zastupitelstva, zatímco se vůči nim radikálové tvrdě 

vymezovali. Mladočeši ve volbách nakonec získali třetinu míst v zastupitelstvu, ale starostou 
se stal opět staročech JUDr. Antonín Cyvín. Rozkol v mladočeském táboře se pak naplno 
ukázal při volbách do zemského sněmu roku 1895. Radikály totiž v Kolíně zastupoval 
proslulý JUDr. Karel Baxa140 a původní mladočechy pak redaktor Národních listů Kalaš. 

Baxa pak díky neúčasti staročechů volby vyhrál, avšak jen malou většinou, protože mladočeši 

v nich přeci jen potvrdili vedoucí úlohu v českém politickém životě a mimo Kolín byly jejich 

pozice pevnější. Baxa se pak do Kolína ještě několikrát vrátil a s místními radikály udržoval 

úzké styky. O síle rozštěpení mladočechů svědčí i to, že místní radikálové ovládli nejen 

mladočeský politický spolek Občanský klub, ale také kolínský Sokol. Mladočeši pak museli 

z těchto spolků odejít a založit si spolky vlastní (Politický klub a Jednotu „Fügner“). 
Kolínští staročeši ovšem stále měli dost sil i příznivců a jejich Politický spolek 

polabský byl dokonce iniciátorem návštěvy stranické legendy, F. L. Riegera, která proběhla 

formou veřejné schůze dne 10. ledna 1897. Z přítomných bylo 800 staročechů a 200 

                                                                                                                                                                                     
volební reformy v roce 1896. MALÍŘ, J. - MAREK, P. a kol., Politické strany, 1861-1938, Brno 2005, s. 169, 319. 138 O kolínských protižidovských nepokojích viz: FRANKL, M., Obvinění z rituální vraždy v Kolíně. In: Dějiny a současnost, č. 6/98, s. 14-18. 139 O nepokojích informoval i vídeňský tisk, např. Neue Freie Presse: Neue Freie Presse, 14. 4. 1893, Nr. 10287, s. 8. 140 JUDr. Karel Baxa (1863-1938) byl zemský poslanec v letech 1895-1913, v letech 1903-1917 poslanec na 
Říšské radě za Prahu-Staré město, v roce 1882 spoluzakládal list Neodvislost, v roce 1898 se stal předsedou 

strany státoprávní, která byla brzy sloučena se státoprávní pokrokovou. Roku 1899 kontroverzně působil jako 

zástupce rodiny Anežky Hrůzové v proslulém procesu s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem. Od roku 

1919 primátor hlavního města Prahy, v roce 1937 rezignoval. TOMEŠ, J. KOL., Český biografický slovník XX. 

století, I. díl: A–J, Praha; Litomyšl, 1999, s. 61–62. 
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příslušníků jiných stran. Rieger řešil především otázky státoprávní a vlastenecké cítění starých 

aristokratických rodů. V protikladu k nim se však už v červnu roku 1898 v Kolíně konala 

velká třídenní slavnost k uctění památky nedožitých stých narozenin Františka Palackého, 
kterou organizovali radikálové. Palackého odkaz, silně svázaný se staročechy, tak 

interpretovali ve svůj prospěch.
141 

Politický život tehdy procházel dalším rozšířením voličské základny, když začalo od 

roku 1897 existovat všeobecné volební právo v rámci nově zřízené páté volební kurie. Čas 

staročechů, kteří již tolik nevyhovovali novým politickým, sociálním a hospodářským 

podmínkám české společnosti, se tak krátil i v Kolíně. Ve volbách roku 1899 se ještě udrželi 

ve vedení, i když purkmistr Antonín Cyvín rezignoval na funkci a byl nahrazen 
představitelem další generace vlivného mlynářského rodu, Ing. Vojtěchem Formánkem, který 

zastával úřad do roku 1902. V roce 1902 však už staročeši prohráli, definitivně ztratili 
vedoucí pozice v čele města a byli nahrazeni mladočechy.142 

Purkmistrem se stal Čeněk 

Křička, pro staročechy kompromisní kandidát. Mladočeši před vítěznými volbami sice 
uzavřeli dohodu i s radikálně pokrokovou stranou o předvolebním smíru, ale ten nakonec 
dlouho nevydržel, protože si byli nejspíš příliš jisti svojí politickou pozicí. Dva roky pak 
probíhal velmi tvrdý politický boj mezi Křičkou a jeho konzervativními i radikálními odpůrci. 
Olej do ohně přilévalo, že Křička byl součástí vlivné evangelické skupiny, jejímž ideovým 

vůdcem byl již zmíněný aktivní evangelický farář Čeněk Dušek. Ten dlouhodobě usiloval 

o přeměnu Kolína na centrum českých evangelíků. Skupina inklinovala k Masarykovým 

realistům a ti tehdy, spolu s dalšími evangelíky, byli cílem silné celostátní mediální kampaně 
v čele s Národními listy. Důvodem byla především emancipace evangelíků, kteří si navíc 

jakožto ideoví pokračovatelé nárokovali dědictví husitství a české reformace, tedy úhelného 

kamene intenzivního českého historismu.  
Spory vygradovaly hlavně po položení základního kamene Husova pomníku na 

pražském Staroměstském náměstí 6. července roku 1903. Evangelíci a realisté byli obviněni 
i z nejhoršího zločinu, jímž byla kolaborace s Němci. Čeněk Křička se stal místní obětí 

celostátního politického boje a bylo mu vytýkáno zneužití úřední moci, dále korupce, nevalné 

architektonické výkony a také prušáctví. Souboj byl v regionálních poměrech veden v první 

řadě mezi Labskými proudy a s Křičkou ideově spřízněným časopisem Česká stráž. Když 

                                                           141 VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 27-28. 142 Tvrdý boj s mladočechy se časem zmírnil natolik, že se na konci první světové války (březen 1918) spojili do 
Kramářovy České státoprávní demokracie, ve které se o měsíc dříve dali dohromady mladočeši s několika 

dalšími pokrokovými stranami (od roku 1919 se díky vyřešení státoprávních nároků přejmenovali na 

Československou národní demokracii). Nejvýznamnější české strany z dob monarchie tak paradoxně skončily s Rakousko-Uherskem. 
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začali ulicemi pochodovat agresivní Křičkovi odpůrci, situace začala připomínat 12 let staré 

protižidovské bouře. K tomu pomohl i fakt, že hlavní roli Křičkova protivníka sehrál opět 

primář a zemský poslanec Josef Šíl. Situaci nakonec Čeněk Křička neustál a v dubnu roku 
1904 odešel z funkce. Primář Šíl však z celé aféry také nevyvázl bez úhony a byl nucen vydat 

omluvné prohlášení za urážku na cti, kterou se na bývalém purkmistrovi dopustil 

nepodepsaným článkem v Labských proudech. Soud s Křičkou prohrál i redaktor Moravec 

z Labských proudů.
143 Na pozici purkmistra byl Křička nahrazen mladočechem JUDr. 

Alfredem Jelínkem
144 a výbušná situace se rychle uklidnila.145 Byla však cennou lekcí z nové 

moci masového tisku v době radikalizace politiky. V dalších volbách roku 1906 pak už usedl 
na starostovskou pozici představitel pokrokových radikálů, obchodník Antonín Sládek.  

Pokrokové hnutí prošlo zatím v regionálních kolínských poměrech výraznou 

proměnou a od původního rozkolu s mladočechy se začalo stále více štěpit a komplikovaně 

přeskupovat. Počínaje rokem 1905 tak pokrokové názory v Kolíně prosazovala Česká strana 

pokroková a od roku 1908 Česká strana státoprávně pokroková, která sama vznikla 
sloučením dosavadní strany Radikálně pokrokové se stranou Státoprávně radikální. Česká 

strana pokroková byla na kolínském politickém kolbišti slabší, ale i tak dokázala přimět 

k další návštěvě Kolína T. G. Masaryka říjnu roku 1911. Masaryk přednášel v kolínské 
sokolovně, kde ho poslouchali i lidé z jiných stran a dohromady 680 posluchačů si poslechlo 

jeho řeč o politické situaci i tehdejší hospodářské krizi monarchie, za kterou viděl špatné 

hospodaření státu. 
146 Kolínští radikálové tehdy vůbec vynikali v umění realizace návštěv 

důležitých celostátních ideově spřízněných politiků, kteří jim měli přinést politický prospěch. 
Kromě Karla Baxy Kolín navštívil také Josef Fořt, český národohospodář a v letech 1906 až 
1907 ministr obchodu. Oba zde také kandidovali do Říšské rady a byli zvoleni. Pokrokové 

strany zastupovaly zájmy především inteligence a středních vrstev, lze tedy jejich úspěch při 

                                                           143 Srov. MATĚJKA, O., Mezi církví a národem: Reformovaný farář Čeněk Dušek, s. 19-21; SLÁDEČEK, P., 

Čeněk Křička: Gründer a lidumil. In: Dějiny a současnost, č. 10/2014, s. 42-44. 144 JUDr. Alfred Jelínek byl známý kolínský advokát, vlivný člen místních mladočechů, později člen nástupnické 

Národní demokracie a v letech 1904 až 1906 a 1911 až 1919 kolínský purkmistr / starosta, přičemž jeho 

zásluhou bylo především uchránění Kolína před vyhladověním v posledních letech první světové války. Spolu s tehdy předním mladočechem Čeňkem Křičkou aktivně spolupracoval na zakládání národnostně českých 

podniků v Kolíně. V Kolíně zřejmě požíval velké vážnosti napříč politickým spektrem. Jeho pohřeb dne 6. 3. 

1926 byl velkou společenskou událostí, které se mimo jiné zúčastnil právě i Čeněk Křička, který předtím z Kolína neodešel v dobrém. Hlas Demokracie, roč. VI (XXIV), č. 11, 13. 3. 1926. 145 PROCHÁZKA, J., Kolínská radnice, Kolín 1980, s. 80. 146 Nicméně po vyhlášení samostatného Československa se tyto strany se opět sloučili roku 1918 do jedné České 

státoprávní demokracie. 
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rozšíření volebního práva považovat i za symboliku zvyšující se životní úrovně místních 

obyvatel.147 
Kromě hlasu bohatších městských vrstev byly zdůrazňovány i požadavky rostoucího 

počtu dělníků, a to často stávkovou činností. Nevětší stávkou byla ta generální z 28. listopadu 
1905, kdy se spojili průmysloví i zemědělští dělníci a manifestovalo tu celkem asi 5 tisíc lidí. 

V rámci vývoje v celé monarchii tyto snahy spolu s petičními akcemi nakonec vyústily ve 
zřízení všeobecného hlasovacího práva 26. ledna 1907 a uspořádání všeobecných voleb do 
Říšské rady téhož roku, přičemž Kolín byl zařazen do volebního obvodu spolu s Týncem nad 

Labem, Kouřimí, Zásmuky, Českým Brodem a Kostelcem nad Černými. V nových 

podmínkách proběhly i nové obecní volby v květnu roku 1907, které nakonec po velké agitaci 

vyhráli mladočeši a starostou se opět stal Alfred Jelínek, který v úřadu vydržel až do rozpadu 

monarchie a vzniku Československa. Pro průmyslové město, jakým Kolín na konci Belle 

Époque nepochybně byl, přinesly nové všeobecné volby také jednu novou zkušenost. V roce 

1907 se totiž dostal do zastupitelstva první zástupce sociálních demokratů.
148 

Nebyla to ale jediná změna v tehdejším politickém životě města. Sami mladočeši se 

totiž z neustálých střetů s ideovými protivníky poučili. Když proběhly v roce 1911 další volby 

do zastupitelstva, podepsaly jednotlivé strany předběžnou dohodou na kandidátech. Mladočeši 

se pod starostou Jelínkem pevně zkonsolidovali a za jejich vedení přijali do Kolína pozvání 

nejen Karel Kramář a znovu již zmínění Josef Fořt a Karel Baxa, ale dne 8. září 1912 přijel do 

města i ministr veřejných prací Otakar Trnka. Rozdělení sfér mocenského vlivu probíhalo 

téměř až do vypuknutí světové války a vyvrcholilo v březnu roku 1914, kdy došlo k oficiální 

dohodě mezi staročechy, mladočechy, sociálními demokraty a zástupci pokrokových stran 

o rozdělení mandátů v městské radě. Mladočechům měly připadnout čtyři mandáty, stejně tak 

straně státoprávně pokrokové, staročeši měli mít v radě dva zástupce a po jednom sociální 

demokraté a česká strana pokroková. Dohoda však díky neshodám a nedorozuměním neměla 

dlouhého trvání a doutnající rozpory uhasily až první výstřely Velké války.149  
 
Pokud ukončíme přehled politického vývoje města, lze na chvíli odbočit k jakémusi 

symbolickému potvrzení dosavadního vývoje. V roce 1911 zde totiž předvedl svůj ukázkový 

let ing. Jan Kašpar, známá postava počátků české aviatiky. Kolínští ho vlastně mohli vidět již 

při jeho slavném historickém letu Praha – Pardubice 13. května téhož roku. Stačilo, aby v 6.40 
                                                           147 Ke kolínským radikálům viz: VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran, s. 54-56. 148 JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 203-204. 149 VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 32-33. 
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ráno vzhlédli k nebi. Samostatný ukázkový let v Kolíně na „Šťáralce“, tedy při státní silnici 

na Kutnou Horu, který se konal na pozvání zdejšího aviatického sdružení a Atletického 

fotbalového klubu, pak proběhl 13. srpna.150 Za určité potvrzení modernity a národnostně 

českého technického pokroku to dle dobových zpráv považovali i samotní přihlížející, kterých 

bylo z obyvatel Kolína i okolních měst a vesnic velké množství. I proto se akce zúčastnili 
kolínský starosta Jelínek a okresní starosta Balátě.151 Za jasného počasí se Kašpar nejprve bez 
problémů vznesl a udělal dva velké oblety na obloze. Poté se však ohlásila porucha a musel 

odletět, přičemž nakonec přistál až u Přelouče. Nutno dodat, že na místní obyvatele udělal Jan 

Kašpar mimořádný dojem.
152 

 
Obr. 5: Ing. Jan Kašpar na předváděcím letu v Kolíně 13. srpna 1911 Reprodukce z: SVITÁK, P., První český letec inženýr Jan Kašpar a začátky českého letectví, Pardubice 2003.    

                                                           150 Kolínské listy, roč. XII, č. 33, 12. 8. 1911. 151 Tamtéž. 152 SVITÁK, P., První český letec inženýr Jan Kašpar a začátky českého letectví, Pardubice 2003, s. 113. 
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8. Spolkový život 
 
 

„Baráčku náš, ty milený, 
Baráčku vítej nám! 
Ze širé dědiny, 
tys jediný 
junáckých srdcí chrám!“

153 
(První sloka Hymny Baráčnické z roku 1874 od Viléma Jankeho) 
 
Spolková činnost je někdy podceňovaným, avšak význačným indikátorem sociálních 

změn.
154 Ilustruje postupující specializaci společnosti, množství a kvalitu dostupných 

informací (informační pole), míru adaptace a kreativity popisovaného regionu a měnící 

se potřeby. Na chronologickém popisu spolků, který zde uvádím, tedy budu reflektovat 
hospodářské, společenské a politické proměny v nově se formující občanské společnosti 

a jejich integraci do veřejného života. Mezi spolky jsem zařadil též sdružení politická, více 

či méně spojená s politickými stranami. Samotné politické strany v Kolíně jsem však pro 
jejich specifičnost popsal již v předchozí kapitole.  

 
Spolková činnost, tedy samosprávné sdružování osob se stejným či podobným 

zájmem, byla dalším významným projevem společenské modernizace. Ideové kořeny měla již 

v antice, ale při tvorbě nové národní společnosti „zdola“ se stala masovou součástí 

demokratizace. Alespoň okrajově je nutné zmínit, že podstata občanského sdružování má 

mnoho společného s jeho hospodářskou obdobou a fenoménem českojazyčného prostředí – 
svépomocným družstvům. Družstevní sdružování, přebírané z německojazyčného prostoru se 

nejprve z důvodu nedostatku českojazyčného kapitálu projevilo od konce 50. let do roku 1873 

mohutnou vlnou záloženského hnutí a od konce století pak zakládáním družstev zaměřených 

na obchod, spotřebu či zdokonalení technické výbavy svých členů. Tímto fenoménem, pro 
Kolín mimořádně důležitým, se pak budu zabývat v kapitole o hospodářském vývoji města. 
                                                           153 ŘEZNÍČEK, B., Proslov a zpráva o činnosti Svobodné obce Baráčníků v Kolíně k jejímu jubileu 50-letého 

trvání, Kolín 1923, nestr. 154 Je příznačné, že dějiny spolkové činnosti v českých zemích dosud nejsou reflektovány v odpovídající odborné 

a komplexní monografii.  
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Při pohledu na spolkovou činnost v Kolíně se může jevit, že byla až nečekaně bohatá, 

s širokou škálou zaměření a stále vzrůstající diferenciací zájmů. Tento stav byl již poměrně 

blízký podmínkám ve městech střední velikosti a pro své občany znamenal relativně bohaté 

možnosti sociální interakce, občanské participace, šíření nových informací i prostého 

rozvíjení zájmové činnosti. Tento však se však vyvíjel postupně a pedagog kolínského 

gymnázia Jan Šafránek ještě pro 70. léta 19. století mluví o rozdrobeném společenském 

životě, protože lidé se prý scházeli jen s lidmi ze stejné vrstvy a podobného smýšlení či 

zaměstnání, přičemž se místo pěstování kulturního života upřednostňovaly výhradně hmotné 

statky. Rozdrobení posilovala absence veřejného prostoru, kde by se kolínští obyvatelé mohli 

potkávat napříč jednotlivými skupinami. To bylo částečně napraveno až dobudováním nové 

sokolovny roku 1878, po němž se spolkový život výrazně zlepšil.155  
I poté však měl Kolín až do konce sledovaného období v oblasti kultury jeden velký 

hendikep, který vlastně symbolicky odhaloval jeho postupné zaostávání za úspěšnými 

středními městy. Byla jím absence reprezentativního stálého sídla místního divadla, na kterou 
jednoduše nebyl dostatek finančních prostředků. Stavba budovy, určené přímo pro divadlo, 
byla sice plánována dlouhá desetiletí, ale město jí přesto postrádalo až do roku 1939. Divadlo 
muselo působit v budovách, které pro něj nebyly prvotně určeny (škola, restaurace). Kromě 

toho městu chyběla budova veřejné knihovny nebo nová budova muzea. I proto významný 
spolkový činovník Alois Václav Prágr v roce 1918, tedy tři roky po konci sledovaného 

období, hodnotil stav kultury a kulturních institucí ve městě jako „odstrašující“.
156 Vzhledem 

k bohatosti spolkové činnosti ve městě a s přihlédnutím k válečným okolnostem tohoto 
vyjádření to však lze označit za poněkud přehnané.  

Co se týče společenské prestiže a vlivu, ve vedení spolků lze najít velkou část 

městských elit, jejich účast na spolčování byla evidentně očekávána a mnohé spolky tak měly 

značný vliv na další směřování města i na formu jeho vývoje. Především koncem století byly 

rovněž vtaženy i do soupeření jednotlivých politických táborů. Vlivné však nebyly jen spolky 

                                                           155 Ke konkrétnímu společenskému vyžití jednotlivých skupin kolínského obyvatelstva dodává následující: 
„Majitelé velkých dvorů, pěstitelé cukrovky a nejzámožnější občané u vědomí si své soběstačnosti málo s kým se 

stýkali a nestarali se o živější ruch společenský. Nanejvýš zacházeli někdy do Mexika, plzeňské restaurace 

Poustkovy, která původně byla v přízemku nárožního domu paní Zemanové na náměstí, nebo ve vinárně Matěje 

Součka, v ulici horské, pochutnávali si na „nekřtěném“ víně a výborných ovarech, bavíce se vtipy s časovými 

narážkami, které u bodrého a cti hodného majitele vinárny byly vždy v zásobě nevyčerpatelné. Řemeslníci a průmyslníci městští, jádro obyvatelstva, neměli svého střediska, jemuž překáželo cechovnictví a malicherné 

osobní spory. Inteligence kolínská tehdy byla také roztříštěna. Soudní úředníci, advokáti, úředníci zámečtí a bankovní měli svůj kroužek v zámecké restauraci, úředníci z akciového cukrovaru a lihovaru, část usedlého 

občanstva z předměstí kutnohorského a část učitelstva scházívali se v hostinci u Komínků v době v době 

Battistově. Tam byla i letní zahrada a kuželník. Vrstvy dělnické začínaly se teprve organisovati a vzdělávací své 

jednoty přenesly na kouřímské předměstí do hostince Karla IV.“. ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s 25. 156 PRÁGR, A., V., Potřeba a nutnost dalších kulturních podniků v Kolíně, Kolín 1918, nestr. 
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politické a osvětové, ale výrazný přesah měly i obě sokolské jednoty, nebo okrašlovací 

spolek. Dodám, že na národnostně české spolkové činnosti se podíleli i asimilovaní židé, za 

všechny lze připomenout oblíbeného Pavla Fischera. 
Ve smyslu komparace s dějinami spolčování v ostatních městech je nutné 

nepřekvapivě konstatovat, že naprostá většina spolků byla místními odnožemi těch 

celonárodních. Spolky byly navíc zakládány velmi záhy po začátku jejich rozšiřování 

v českých zemích a tak snad lze v tomto směru mluvit o vyspělém transplantačním regionu 

dle Jane Jacobsové, ovšem s výraznými místními specifiky, jak je přibližně definoval Karel 

Maier.157 Kolín je však též místem, kde vznikli proslulí Baráčníci a z něhož se tento spolek, 

signifikantní pro udržování venkovského charakteru českého národního hnutí, rozšířil do řady 

dalších měst a obcí. V tomto smyslu se dá mluvit též o Kolínu jako o jistém limitovaném 

kreativním prostředí, jehož dopad je zvýrazněn postavením města jako dopravního a tedy 

i informačního uzlu. Spolková činnost celkově ukazuje město jako společensky aktivní, rychle 

se modernizující sídlo s vysokou úrovní specializace a vcelku rychle akceptující obecné 

trendy. To však ostře kontrastuje s nedostatkem stálých sídel kulturních institucí. 
 

Spolková činnost do jisté míry navazovala na předchozí sdružování měšťanů do cechů, 
oficiálně zrušených v letech 1859 až 1860. V jejich hospodářské funkci pak na ně navazovala 
především živnostenská společenstva, taktéž založená na povinném sdružování. Jejich 
účelem bylo hájení zájmů živnostníků a byly rozděleny do jednotlivých spolků dle stejného či 

podobného zaměření. Mohly zahrnovat také několik obcí. Od cechů se lišily především tím, 

že neregulovaly ani počet živností, ani náplň jejich činnosti. Byly vyjádřením nově 

pronikajícího ekonomického liberalismu. Živnostenských společenstev (do Taafeho reformy 
nazývaných pouze „spolky“), bylo k roku 1864 v Kolíně šest. V duchu živnostenského zákona 

č. 227 z 20. prosince 1859 zde byla ustanovena tato společenstva: 
Spolek č. 1: kováři, zámečníci, kotláři, plechaři, nožíři, sedláři, řemenáři, provazníci, 

hrnčíři, rybáři 
Spolek č. 2: řezníci, uzenáři, koželuzi, mydláři, hřebenáři, šenkýři 
Spolek č. 3: obuvníci, krejčí, kožešníci 
Spolek č. 4: truhláři, soustružníci, bednáři, tesaři, zedníci, sklenáři, malíři pokojů 

a knihaři 
Spolek č. 5: Mlynáři, krupaři, obilní obchodníci, pekaři, pecnáři, cukráři, perníkáři

158 
                                                           157 Srov. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 294-295. 158 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, vložený list. 
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Šestým spolkem pak bylo místní Obchodní grémium z roku 1859 se starostou 
Čeňkem Rozsívkou. Jednalo se o zájmové spojení místních obchodníků. Byl v něm například 

i známý kolínský hospodářský a spolkový činitel Jan Balling. K roku 1890 mělo grémium 148 

členů městských a 76 členů venkovních.
159 

Po roce 1864 přibyly dalším vývojem do živnostenských spolků ještě řezbáři, 

podkováři, koláři, pilníkáři, brusiči, čalouníci, granátníci, síťaři, kamnáři, jircháři, barvíři 

pláten, kominíci, košíkáři, tkalci, soukeníci, rukavičkáři, punčocháři, deštníkáři, kloboučníci, 

povozníci, zahradníci, lazebníci, felčaři a holiči.
160 Dlužno dodat, že živnostenská 

společenstva nebyla do reformy konzervativní Taafeho vlády v roce 1888 příliš životaschopná 

a jejich skutečný rozvoj je tak spjatý až s koncem století. Tím se vývoj nezastavil a dále 

docházelo k přeskupování společenstev a také k řadě novel. Ta z roku 1897 do jisté míry 

uvolnila organizaci společenstev a bylo možné je zakládat i se živnostníky napříč okresy, 

popřípadě přímo jako okresní.
161 

 
Vývoj kolínských spolků, které byly zakládány dobrovolně a „odspoda“, byl už od 

samého začátku dynamičtější. Přes skromné spolky nepolitického charakteru v době 

neoabsolutismu se sdružování místních občanů rozvinulo hlavně po vydání Říjnového 

diplomu. Spolkový zákon existoval už od 26. listopadu 1852. Byl vcelku liberální, i když bylo 
pro vznik spolků potřeba povolení úřadů, především okresního hejtmanství. A právě to byla 

hlavní bariéra pro vznik spolků politických či jinak veřejně angažovaných. Také sice nebyl 
ani rozlišován spolek či akciová společnost, ale lze ho považovat za první výrazný impulz 

k (prozatím) nepolitickému sdružování.  
Ještě před zákonnou úpravou začíná po roce 1848 spolčování v ekonomických 

záležitostech jako první výrazný projev oživení hospodářského života v Kolíně. Osvětovou 

činnost v tomto směru vytvářel místní spolek podnikatelů, což byla pobočka Hospodářské 

jednoty bývalého Pardubického kraje z roku 1851, nahrazená po dvaceti letech Průmyslovou 
jednotou Kolínskou.162 
 To sdružování na poli umění mělo v Kolíně počátek už v době předbřeznové. Od roku 
1841 je uváděn ochotnický spolek, který se později dostal pod vedení Karla Knirše a hrál pod 

                                                           159 Tamtéž, s. 226–227. 160 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 9. 161 Srov. JINDRA, Z. – JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vzestup českých zemí, s. 67-74. 162 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 135. 
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ním překvapivě výrazně české divadelní hry.
163 Při stavbě hlavní školy s nižší reálkou roku 

1860 bylo za podpory zdejšího učitele Václava Mareše na pravém křídle nové budovy zřízeno 

divadlo, které fungovalo až do roku 1881.
164 V roce 1883 na schůzi v sokolovně přijali 

stanovy Spolku divadelních ochotníků Tyl. Zároveň byl roku 1878 založen Všeobecně 

vzdělávací a zábavný dělnický spolek, jehož část zabývající se dramatickou tvorbu si zvolila 
jméno Kolár.165 Ovšem hry pořádal až o čtyři roky později. A přibyl rovněž spolek Jirásek. 
Tyto divadelní spolky hrály po zrušení stálé budovy při kolínské hlavní škole s nižší reálkou 

buďto v různých restauracích nebo od roku 1887 v místní sokolovně. Divadlo se také hrálo 
v dřevěné aréně na Hořejším ostrově.

166 
 Postavení nové budovy divadla bylo pro Kolín důležité téma, vznikaly i investice do 

míst jeho předpokládané budoucí výstavby,
167 ale žádný plán nebyl ve sledovaném období 

realizován.
168 Řada význačných osobností se snažila tuto situaci zvrátit a založila již roku 

1883 Družstvo pro postavení divadla v Kolíně.169 Hlavními osobnostmi spolku byli Josef 

a Václav Formánkovi, Pavel Fischer, JUDr. František Hanč, Julius Veselý, Alois Václav 

Prágr a ředitel spolku Tyl Josef Šíl, přičemž celkem bylo registrováno 74 členů. Původní 

entuziazmus, podporovaný aktuálním dokončením Národního divadla, jež v Kolíně silně 

rezonovalo, byl brzy utlumen reálnými možnostmi města v době ekonomické stagnace, které 

investovalo prioritně do školství. Roku 1888 disponoval spolek pouhými 10 482 zl. a 14 kr. 
a začínala dlouhá doba jeho minimální aktivity. Ta byla umocněna dočasným přesunutím 

divadla do Zámecké restaurace. Peníze na divadlo však stále přibývaly (město slíbilo 

každoročně přispívat 1500 zl.), i když velmi pomalu. Roku 1901 bylo celkové jmění spolku 

49 489,62 K.  
                                                           163 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 164. Potůčkova kronika mi byla velkým 

pomocníkem pro sestavování této kapitoly a ujasňování některých problematických informací, např. rozporných dat vzniku. 164 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 253. Uzavření Kolínského divadla bylo provedeno hlavně kvůli 

nevyhovujícím bezpečnostním předpisům. Je to příznačné pro dobu po tragickém požáru divadla Ringtheatre ve 
Vídni. Ostatně ve stejnou dobu vzplálo i Národní divadlo a další evropská divadla: KUČEROVÁ, H., Stavební 

vývoj města Kolína, s. 38. Srov. IVANOV, M.: Požár národního divadla aneb příliš mnoho náhod, Praha 2000. 165 SOkA Kolín, Spolky města Kolína 1859-1961, úvod ke sdruženému inventáři.  166 Hlavně ve výše zmíněné Zámecké restauraci od roku 1892 do roku 1911, kdy restaurace vyhořela. JELÍNEK, Z., - HELFERT, Z., Kolínsko, s. 196. 167 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15.9. 1893, s. 121. Dále např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol 

obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9.11. 1911, s. 41. 168 Budova divadla byla postavena až v letech 1937–39 podle projektu významného architekta Jindřicha 

Freiwalda. Srovnej: KUČEROVÁ, H., Stavební vývoj města Kolína, s. 37-67. 169 Snahu o postavení stálé divadelní budovy skvěle popsala ve své práci Hana Kučerová, ze které při tomto 
popisu vycházím především, viz: KUČEROVÁ, H., Stavební vývoj města Kolína, s. 37-67. Srov. RŮŽIČKA, B., 

Dějiny divadelního družstva. In: Divadlo v Kolíně. Památník vydaný Divadelním družstvem, spolkem pro 

postavení divadla v Kolíně, k otevření nového divadla dne 12. listopadu 1939, Kolín 1939.  
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 Faktická činnost však byla obnovena až v éře Čeňka Křičky, tedy roku 1902, kdy 
agilně vystupoval nový jednatel spolku MUDr. Ferdinand Vlk. Díky těmto dvěma spolek 
zažádal město o zjištění skutečného stavu divadelního fondu a o vrácení prostředků, které si 

město mezitím z fondu „vypůjčilo“. Byla realizována tzv. „pokladničková akce“, kdy mohli 

hosté kolínských restaurací a hotelů přispívat na divadlo do malých pokladniček zde 

umístěných. A spolek uspořádal i řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Politické rozbroje 

Křičkovy éry, jeho brzké odvolání z funkce purkmistra a pozdější smrt Ferdinanda Vlka však 

spolek paralyzovaly a od té doby se již pouze koncentroval téměř výlučně na výběr příspěvků. 

Do roku 1905 vzrostl majetek spoku na 62 630,32 K, přičemž bylo registrováno 83 členů. 

Z dalšího období letargie vytrhl družstvo až požár Zámeckého restaurace 31. července roku 

1911, po kterém rapidně vzrostla potřeba nové budovy. Celkové jmění spolku se pod 

předsedou z další mlynářské generace Formánků (Václav Formánek) roku 1912 vyšplhalo na 

92 476,92 K a počet členů mírně stoupl na 93. Slibný rozvoj spolku však přerušila válka. 
Kromě divadelních spolku vznikl v Kolíně roku 1859 mužský zpěvácký spolek 

Dobroslav. V jeho repertoáru byla přítomna česká i německá témata, ale od roku 1861 byl 

spolek prohlášen za výlučně český a tak se mezi písněmi objevovaly již jen české sbory 

a vlastenecké písně. Vedoucím byl až do své smrti v roce 1876 Eduard Mordstadt, kolínský 

měšťan překvapivě židovského původu. Jádro tohoto spolku bylo vesměs učitelské a už pět let 

po svém založení si díky slušnému věhlasu mohli dovolit po mnohých darech založit 

spolkovou čítárnu (funkční do roku 1869). V roce 1876 se k němu přidal i ženský pěvecký 

spolek Dobromila.170 
 

                                                           170 VÁVRA, J., Dějiny oddělení druhé, s. 253. 
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Obr. 6: Jan Balling 
Zdroj: SOkA Kolín  

Sokol byl zřejmě nejvýznamnější, nejvlivnější a hlavně nejtrvalejší spolek, který 

v Kolíně vznikl. Jeho cílem byl harmonický rozvoj těla i ducha na základě antického ideálu 

kalokagathie, čímž se měl posílit každý jedinec a tím i celý český národ. Brzy poté, co 

16. února 1862 díky Tyršovi, Fügnerovi a dalším spatřila světlo světa tato německým vzorem 

inspirovaná organizace,171 stal se Kolín jedním z 8 prvních měst, která se ke tvoření 

tělovýchovných jednot připojila. Pokud odhlédneme od geografické blízkosti Prahy, rychlé 
přijetí sokolského hnutí v počátcích éry společenské liberalizace do jisté míry indikuje, jaká 

byla ve městě poptávka po aktivitách spojených s tehdejším nástupem masové fáze českého 

nacionalismu. Samotné založení kolínského Sokola je nerozlučně spjato s místními staročechy 

(a jejich domovskou hospodou U města Reichenberka), pro které byl součástí nového 

aktivního přístupu k rozvoji českého národního života. V Kolíně se do jejího čela postavila 

respektovaná místní autorita, kupec a továrník Jan Balling.
172 Úroveň nejen Sokola, ale celé 

kolínské spolkové a kulturní činnosti, mimořádně zvyšovala kapela proslulého Františka 

Kmocha, zřejmě nejslavnějšího českého autora pochodové hudby.  

                                                           171 Češi okopírovali německé nacionalistické „turnerské“ spolky, u jejichž zrodu stál Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852). Počátek jejich činnosti je zaznamenán už roku 1811 v Berlíně. MATOUŠEK, V., Čechy krásné, 

Čechy mé, s. 187. 172 Jan Balling se roku 1828 narodil v uherské obci Bábolna, kde jeho otec pracoval ve slavném hřebčinci. Dne 1. března 1860 získal v Kolíně domovské právo a roku 1865 tu založil továrnu na výrobu škrobu a bramborového sirupu. Roku 1867 se stal městským radním. Zemřel 6. prosince 1881 v Kolíně. K úplnému 

počátku kolínského Sokola viz: SOkA Kolín, f. Tělocvičná jednota Sokol Kolín, inv. č.3a, Zápisník správního 

výboru 7. 10. 1862 – 16. 4. 1874, s. 1. 
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Brzy získala mnoho členů i sympatizantů a v roce 1887 dokonce vlastní sokolovnu 

v Kmochově ulici, postavenou v módním stylu české novorenesance. Pokud ve sledovaném 

období sledujeme seznamy předních funkcionářů Sokola, nalezneme zde vcelku 
reprezentativní průřez soudobou městskou elitou. Pro názornost lze uvést, že v roce 1865 měl 

spolek 75 členů, v roce 1869 už 113 členů,
173 o tři roky později 280

174 a v roce 1887 již 240 

členů.
175 Přesnými informaci ke Kolínu zatím nedisponujeme, avšak na základě celostátních 

údajů lze usoudit, že většina cvičenců Sokola se rekrutovala z řad řemeslníků a živnostníků. 
Výraznou roli v něm pak měli i obchodníci, úředníci a písaři. Mnohem méně byly zastoupeny 

nižší vrstvy.176 Sokol byl tedy ve sledovaném období především spolkem lépe situovaných 

měšťanů, chudší lidé a venkované si k němu hledali cestu mnohem déle.  
 
Vzhledem k tomu, že ve vedení tohoto spolku pravidelně vidíme městské elity, 

nevyhnulo se mu ani rozštěpení a radikalizace společenského a politického života koncem 

19. století. V rámci politického boje ve městě se totiž i kolínský Sokol rozštěpil na 

mladočeskou tzv. firmu Fügner vedenou Čeňkem Křičkou a radikální tzv. firmu Tyrš. Tyto 

dva tábory se pak očerňovaly, kde mohly a do roku 1914 se již nesloučily ani po uklidnění 

komunálních politických bojů.
177 Dalším důležitým členem tohoto spolku s nadregionálním 

významem byl již zmíněný Alois Václav Prágr, dlouholetý činovník a propagátor Sokola 

i spolkového života vůbec.178  
Sokolové se nejprve scházeli v hostincích U města Reichenberka a U Karla IV., ale 

jejich aktivity vyžadovaly vlastní prostory. V letech 1873 až 1878 byla vybudována budova 
sokolovny, která se stala významným kulturním centrem města a místem intenzivní sociální 

interakce. Bylo zde samozřejmě cvičiště, ale probíhaly tu i plesy, koncerty či přednášky. 

                                                           173 Tamtéž, s. 65, 259. 174 SOkA Kolín, f. Tělocvičná jednota Sokol Kolín, inv. č.120, Různé listiny 1862-1885. 175 SOkA Kolín, knihovna, Výroční zprávy Sokola kolínského za roky 1884-1938. 176 WAIC, M. A KOL., Sokol v české společnosti 1862 – 1938, Praha 1996, s. 41. 177 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 431. 178 Alois Václav Prágr byl kolínský rodák, narodil se 25. 3. 1857 a zde také vychodil obecnou školu a nižší 

reálku. Mezi roky 1873 a 1875 navštěvoval Obchodní akademii v Praze, mezi roky 1877 a 1878 pak absolvoval 
vojenskou službu, kde se stal členem důstojnického sboru. Poté žil tři roky ve Vídni a přes Prahu se v srpnu roku 
1883 vrátil do Kolína. Od dob studií se stal nadšeným členem Sokola, přičemž do kolínské jednoty vstoupil roku 
1875. Po návratu z Vídně aktivně spolupracoval s Miroslavem Tyršem a po příchodu do Kolína se stal brzy 

místonáčelníkem a roku 1884 pak členem výboru. Roku 1889 byl už zvolen náčelníkem a později, v roce 1907, 
pak starostou jednoty. Od roku 1884 stál u zrodu „Župy Tyršovy“, přičemž se stal roku 1911 jejím starostou. 

Působil rovněž v celostátních orgánech, přičemž roku 1912 se stal dokonce členem předsednictva České obce 

sokolské. K tématu Sokolu vydával periodika i jednotlivé publikace, např. roku 1940 napsal životopis proslulého 

kolínského hudebníka Františka Kmocha. Kromě Sokola byl členem Spolku divadelních ochotníků Tyl, nebo 

zakladatel Divadelního družstva v Kolíně. Zemřel v Kolíně, dne 12. 11. 1943. Viz: SPLITKOVÁ, I., Život a dílo 

A. V. Prágra: Portrét osobnosti sokolského a spolkového pracovníka v Kolíně, Bakalářská práce, Slezská 

univerzita v Opavě, Opava 2000. 
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Sídlila v ní řada dalších kolínských spolků (Řemeslnická beseda, pěvecké sbory Dobroslav 

a Dobromila, divadelní spolek Tyl), setkávali se zde politici, literáti i vědci a odehrával se tu 

rušný společenský život. V roce 1891 zde vystupoval proslulý houslista Jan Kubelík a rovněž 

cestovatel Emil Holub, následně roku 1892 Antonín Dvořák, roku 1912 zde svá díla 

vystavoval malíř Mikoláš Aleš a v letech 1890, 1891, 1895 a 1911 tu 
přednášel T. G. Masaryk.179  

 
 
Silná společenská potřeba po občanském sdružování vedla k vydání nového 

spolčovacího zákona z listopadu roku 1867 (č. 134 říšského zákoníku), který výrazně upřesnil 

příslušné předpisy. Každý spolek pak musel uvést svoje sídlo ve stanovách a náboženská, 

živnostenská či řemeslnická společenstva měla od té doby dokonce vlastní zvláštní předpisy. 

Úřady měly opět právo do čtyř týdnů od ohlášení jakýkoli spolek zakázat a navíc musela být 

každá schůze hlášena nejméně den předem, přičemž úřady na ní mohly vyslat svého zástupce. 

Přes tato omezení byl nový spolčovací zákon výrazným impulzem pro rozvoj spolkové 

činnosti a platil prakticky i na politické strany, které byly v této době taktéž považovány za 

spolky. O jeho kvalitě samo vypovídá, že přežil beze změny rozpad Rakouska-Uherska.  
Roku 1869 byl založen Oul, podnikatelský spolek řemeslníků a dělníků z Kolína 

a okolí. Oul byl konzumní družstvo a zaměřoval se na nákup potravin denní spotřeby ve 

velkém. Stal se prvním projevem rostoucího významu a sebeuvědomění místních dělníků 
a taktéž projevem první fáze industrializace města. Spolek byl nejdříve zaměřen nacionálně 

a protivídeňsky, později se více soustředil na praktickou stránku své činnosti.180 Na dlouhou 
dobu ale zůstal osamocen a další organizace zaměřené na dělníky následovaly až koncem 

století. 
V roce 1871 pak jako odpověď na strach menších podnikatelů z velkých 

průmyslových závodů vznikla Řemeslnická beseda.181 Postupem doby se stala jedním 

z nejvýznamnějších spolků v Kolíně, Jan Šafránek jí dokonce řadí na druhé místo hned za 

Sokol.182 Věnovala se osvětové činnosti, např. ohledně hospodaření a obchodování 

v řemeslnických kruzích. Mezi její prominentní členy patřil například majitel továrna na stroje 

Karel Wiesner. Měla bohatou knihovnu a veřejnou čítárnu přesunutou později do sokolovny. 

A právě spolková knihovna (právě na jejím základě vznikla roku veřejná obecní knihovna) 
                                                           179 Srov. tamtéž; ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s. 40. 180 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 164. 181 Tamtéž, str. 136. 182 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s 63. 
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velmi dobře prospívala, ačkoliv nebyla městem příliš dotována. Začínala na 400 publikacích 

a v roce 1895 již disponovala 2232 svazky a o 18 let později (rok 1913) dokonce již 4523 
svazky literatury.183 Rapidně se zvýšil i počet výpůjček. Roku 1894 je jich zaregistrováno 

6115 a roku 1913 již 11 058. Lze tedy usuzovat, že osvětová činnost tohoto a ostatních 

vzdělávacích spolků nesla své ovoce. Nicméně, nelze tuto skutečnost přeceňovat, neboť se 

stále objevovaly stížnosti na to, že byla půjčována hlavně zábavná literatura a o tu naučnou 

byl zájem již o mnoho menší.
184  

 V roce 1873 byla v Kolíně založena Svobodná obec baráčníků (zkráceně 

„Baráčníci“), asi nejoriginálnější příspěvek místních měšťanů k národnostně českému 

spolkovému úsilí. Baráčníci podporovali humanismus a různé dobročinné aktivity, například 

podporu vdov, sirotků a chudiny, přičemž jejich činnost byla propojena s vlastenectvím 

a intenzivním prosazováním starých českých tradic. Podporovali zejména Ústřední matici 

školskou, Národní divadlo, Národní jednotu pošumavskou a severočeskou. Pořádali také 

oblíbené plesy, spojené s tančením České besedy. V Kolíně pořádali každoroční matiční 

koncert, který se konal na svátek sv. Václava na kolínském náměstí. Název Baráčníků je 
odvozen od faktu, že se scházeli v hostinci U Šleitrů na Kouřimském předměstí, nazývaném 
Baráček. Starým venkovským tradicím odpovídaly i názvy funkcí v rámci spolku - rychtář, 

místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndík, berní, slídil účtů, vzdělávatel, šafář, 

švandymistr, dráb, pomocný. Členové spolku se oslovovali sousede a tetičko a potrpěli si na 

spolkové rituály, přičemž při slavnostních příležitostech nosili kroje. Baráčníci byli zkrátka 

pokus o zpřítomňování oblíbené idealizované podoby českého venkova.  
Výrazný podíl na vzniku spolku měl podnikatel a velká osobnost kolínského 

společenského života Pavel Fischer,185 který se stal jedním z prvních rychtářů spolku. Není 

bez zajímavosti, že Pavel Fischer byl původem žid, ale jeho začlenění do českého národního 

života a osobní vlastnosti byly oceňovány i zarytými antisemity. Spolu s Pavlem Fisherem se 
                                                           183 JOUZOVÁ, M., Knihovna řemeslnické besedy a vznik městské knihovny v Kolíně. In: Archivní prameny 

Kolínska, Kolín 2004, s. 140. 184 Tamtéž, s. 141. 185 Pavel Fischer (1852-1898), smutná postava kolínských dějin, byl otec spisovatele, germanisty, literárního 

vědce a překladatele Otokara Fischera a rovněž sociologa a filozofa Josefa Fischera. Od počátku 70. let 19. století přebíral od otce Jakuba, který do Kolína přišel koncem 50. let, jednu z nejstarších kolínských továren, 

původně Selikovského továrnu na lisování a rafinování řepkového oleje a výrobu pokrutin. Tento oblíbený 

podnikatel, spolkový činovník a asimilovaný žid, však neměl na provoz továrny schopnosti. Poprvé zkrachoval v roce 1881, kdy musel závod postoupit bance Union. V roce 1885 to zkusil ještě jednou, když v Kolíně na 

Zálabí založil továrnu na oleje a umělá hnojiva. Ale rostoucí dluhy, utopické plány na rozvoj a příliš naivní 

přístup k lidem ho po 10 letech připravily i o tuto druhou továrnu. Zklamán a vyčerpán přesídlil do Prahy, kde 

také brzy zemřel. Srov. JOUZA, L. – JOUZOVÁ M., Pavel Fischer. In: Práce muzea v Kolíně, řada 

společenskovědní IX, Kolín 2005, s. 52-53; JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 196. 
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na založení baráčníků podíleli ještě poštovní expeditor a hudebník, původem ze Dvora 

Králové nad Labem, Vilém Jindřich Janke (1851-1886) a Václav Veletovský.  
 

 
Obr. 7: Pavel Fischer Zdroj: Pavel Fischer [online]. Sdružená obec baráčníků „Staré Čičovice“ 

Kolín V. [28. 1. 2017]. Dostupné z: http://baracnici.sweb.cz.  
Baráčníci se začali rozšiřovat již krátce po svém vzniku, nicméně hlavní rozmach 

a intenzivnější zakládání baráčnických spolků je spojené s Jubilejní zemskou výstavou 

v Praze roku 1891 a následující Národopisné výstavy českoslovanské v Praze o čtyři roky 

později, na které vystavili model pražské baráčnické rychty.186 Už roku 1896 byla založena 

Veleobec českého baráčnictva v království Českém a v dalších letech byly zakládány župy, 

prostřední článek správy mezi ústředím a jednotlivými obcemi. Jako první byla v roce 1902 
založena I. župa Polabská v Brandýse nad Labem. Obce Baráčníků byly českými emigranty 

založeny ve Vídni a dokonce i ve Spojených státech amerických. Členy spolku byly i takové 

elitní osobnosti, jako Čeněk Zíbrt a Karel Baxa.  

                                                           186 České modernizační úsilí bylo koncem 19. století prezentováno podle evropského vzoru oblíbenými velkými 

výstavami, které utužovaly národní sebevědomí české společnosti. Nejslavnější akce tohoto druhu – Jubilejní 

zemská výstava v Praze roku 1891 se ostatně výrazně projevila i v průmyslovém Kolíně. Na výstavu, které 

propůjčil protektorát sám císař František Josef II., byl dokonce z Kolína v červnu roku 1891 vypraven zvláštní 

studentský vlak, jímž se na ní dopravilo asi 400 studentů z Kolínska a zhruba stejné množství dalších 

návštěvníků. Kolín se na přechodnou dobu stal také důležitým společenským centrem, protože díky jeho 

dopravní poloze přes něj projížděli návštěvníci výstavy ze Slezska, Moravy, ale i Poláci, Rusíni, Krajinci 

(Slovinci), Bulhaři a dokonce němečtí poslanci na Říšské radě z Hohenwartova klubu, kteří byli na nádraží vítáni 

hudbou a členy městské rady. K tomuto viz: VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 12. 
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Baráčníci jsou kolínským unikátem a to unikátem velmi úspěšným a trvalým. Za jejich 
úspěchem lze zřejmě najít více faktorů. Ten hlavní byl zřejmě vůbec způsob zformování 

českého národního uvědomění, založený na povznesení chudších zemědělských vrstev. 
Venkovské kořeny národa byly umocněny českým hospodářským a sociálním vzestupem ve 
2. polovině 19. století. Tento vzestup byl při absenci bohatých podnikatelů a šlechty spojen 

s modernizací zemědělství, růstem průmyslových oborů se zemědělstvím spojených 

a emancipací rolníků. Tento oblíbený aspekt se stal neoddělitelnou součástí českého 

národního mýtu a v Kolíně, centru úrodného středního Polabí, byl obzvláště akcentován. 
Proto zas tak nepřekvapí, že Baráčníci vznikli právě zde a šířili se nejdříve v Polabí. Baráčníci 
byli navíc svým charakterem a aktivitami atraktivní i pro nižší sociální vrstvy, které tam 

získaly zajímavou alternativu k tehdejším měšťanským spolkům.
187 

 V roce 1877 pak v Kolíně vzniká opět německými aktivitami inspirovaný okrašlovací 

spolek188 (přesněji Jednota pro zakládání sadů a okrašlování města) v reakci na žalostný stav 
městské zeleně a celkově na životní prostředí v rychle rostoucím městě. Jeho vznik má 

výraznou církevní stopu, neboť ho inicioval pozdější kolínský děkan J. N. Svoboda. V čele 

spolku stál po dlouhou dobu jeho předseda a pokladník Antonín Cyvín, v 90. letech 19. století 

dokonce kolínský purkmistr, jehož symbolický kapitál přispěl k akceptování myšlenek spolku 

městskými elitami i veřejností.
189 Prakticky ihned po svém vzniku spolek iniciuje založení 

stromové školky „Kantorka“ za židovským hřbitovem na Pražském předměstí a prosazuje 

zřizování městské zeleně po celém městě. Zároveň se snažil o úpravu Dolního ostrova nebo 

Borků a u představitelů města prosazoval jejich přeměnu na park. Koncem století také 

např. členové spolku vysadili akácie u klášterní zahrady při hlavní třídě na Kutnou Horu. 
Postupně byla se spolkem konzultována prakticky každá významnější infrastrukturní stavba, 

protože k ní dával spolek dobrozdání a vypracoval pro ni plán ozdobné zeleně.
190 Celkově lze 

konstatovat, že se spolek výrazně podílel na novém urbanistickém výrazu moderního Kolína 

a přispíval k jeho vyšší atraktivitě. 
 

                                                           187 Baráčníci jsou aktivní dodnes. Viz např. http://baracnici.sweb.cz/. 188 Jednalo se o hnutí Heimatschutz. V Čechách vznikaly od 60. let 19. století a první vznikl zřejmě roku 1861 v Kutné Hoře. V blízkosti Kolína vznikl v Červených Pečkách už roku 1864. MATOUŠEK, V., Čechy krásné, 

Čechy mé, s. 196.  189 Srov. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s.150-151, 479. Potůčkova kronika je 

nejcennějším zdrojem informací v letech 1886 až 1900 a je tedy hlavním pramenem, o který jsem se v problematice kolínské spolkové činnosti v těchto letech opíral.  190 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 6. 1908, s. 402-403. 
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Co se týče spolků politických, na druhý pokus (kvůli nedokonalým stanovám, spolek 

měl totiž ve stanovách v rozporu se zákonem povolen nábor cizinců, žen, či neplnoletých 
osob) byly pražským místodržitelstvím přijaty dne 10. prosince 1885 stanovy Občanského 

klubu v Kolíně. Tento spolek měl mimořádně blízko k mladočechům. Stanovy pak byly 
změněny ještě jednou, v roce 1899, ty však byly interní. Účelem klubu bylo šířit a zlepšovat 

vědomosti o právech a povinnostech občanů, hájení a podpora zájmů praktického života a to 

především u obchodníků a malých živnostníků v Kolíně. Na chůzích se řešily příslušné volby, 

ale také politické a hospodářské problémy nebo užívání českého jazyka. 13. června 1886 však 

narazil na problém, když byla okresním hejtmanem zakázána přednáška zemského poslance 

Karla Tůmy na téma Rakousko-Uherského vyrovnání. Je zajímavé, že v Městci Králové 

a v Českém Brodě se stejná přednáška konala bez problémů. Nicméně spolek se dále 

rozrůstal, počátkem roku 1886 měl 84 členů a k dubnu 1892 už 175, přičemž zájem o členství 

měly významné osobnosti města i celého okresu. Do těchto kruhů patřil např. J. L. Bayer nebo 

Čeněk Křička. V roce 1896 nastal rozkol, neboť po zvolení mydláře Antonína Sojky na post 

klubového starosty a primáře a zemského poslance za radikální mladočechy Josefa Šíla na 

post místopředsedy, se dosavadní starosta Antonín Fifka
191 rozhodl opustit s dalšími 26 lidmi. 

Fungování klubu, který již plně ovládali místní radikálové, však nebylo narušeno a brzy 

přibylo dalších 46 členů. Za popularitou spolku lze nejspíše vidět i schopnost získávat 

důležité osobnosti pro své schůze, za všechny lze připomenout např. Aloise Rašína a jeho 

projev o situaci v monarchii v prosinci roku 1897.192 
V roce 1887 se pak ustanovil Klub národní strany svobodomyslné pro kolínský, 

kouřimský a poděbradský okres. Tento klub měl v regionu celkem úspěch a měl za cíl 

rozvoj svobodomyslných myšlenek po okolí. Jeho další fungování je nerozlučně spjato se 

situací místních mladočechů. 
K 5. únoru roku 1890 pak oficiálně vznikl Politický spolek polabský, který měl 

v úmyslu posílit vědomí národních práv a svobod politických českého národa na 

samosprávném základě.  Členové tohoto spolku se přihlásili veřejně k Národní straně a jejich 

                                                           191 Antonín Fifka (1854-1912) byl rodákem z Benešova, kde také absolvoval střední školu. Na pražské univerzitě 

pak vystudoval farmaceutiku a roku 1885 přesídlil do Kolína, kde vedl prestižní lékárnu „U zlatého lva“. Kromě 

svého oboru byl činný především v místní politice, kde byl aktivním členem mladočechů a dlouholetým 

funkcionářem Občanského klubu, po rozkolu pak Politického klubu. V roce 1892 se dostal do městského 

zastupitelstva. Podílel se na vedení Sokola, kde se rovněž stal jednou z postav rozkolu mezi staročechy a mladočechy, když se stal starostou odštěpenecké Jednoty „Fügner“. Během zakladatelské horečky kolem 

přelomu 19. a 20. století se v rámci skupiny okolo Čeňka Křičky podílel na zakládání místní Továrny na vozy, 

Továrny na kávové náhražky i továrny na rafinování petroleje. Roku 1902 se rozhodl prodat lékárnu a přesunout 

se do Královských Vinohrad v pražské aglomeraci, kde také po deseti letech zemřel. Kolínské listy, roč. XIV, 

č. 1, 4. 1. 1913. 192 VESELÝ, T. – SRB, V., Činnost politických spolků a stran v Kolíně, s. 20-22. 
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cílem bylo prosazení důstojného zastoupení Čechů na zemském sněmu, v Říšské radě 

i v obchodních a živnostenských komorách. V čele spolku byl starosta a dva místostarostové, 

dále pak spolkový výbor. Zahrnoval kolínský, kutnohorský, čáslavský, pardubický, 

novobydžovský, poděbradský, českobrodský, karlínský, vinohradský, benešovský 

a královéhradecký okres. Na ustanovující schůzi 12. ledna 1890 byl zvolen starostou spolku 

ředitel kolínského cukrovaru Alois Kroutil. 28. ledna tohoto orku bylo zaregistrováno 123 

členů a o osm měsíců později již 352. Jak již bylo řečeno v kapitole o politických dějinách 

Kolína, po porážce ve volbách roku 1892 uspořádal spolek dne 12. června 1892 v Zámecké 

restauraci schůzi, která měla ukázat, že staročeši nejsou zlomeni. Schůze se účastnila řada 

českých i moravských poslanců, Dr. Žáček z Moravy i kníže Bedřich Schwarzenberk. Schůze 

byla kvůli snaze o znemožnění ze strany mladočechů přeložena do Grand Hotelu, protestoval 

i MUDr. Josef Šíl, ale tam obstrukce pokračovaly i ve formě pískotu z píšťalek. Pořádek 

zjednal až přivolaný strážník, po jehož zásahu mladočeši odešli za zpěvu písně „Hej, 

Slované“. V roce 1897 byla svolána důležitá schůze na 10. ledna a vystoupil na ní F. L. 

Rieger, který zde měl přednášku o úkolech českého národa a s další přednáškou, mapující 

politickou situaci, vystoupil opět Bedřich Schwarzenberk. Tento spolek měl napjaté vztahy 

s pražským místodržitelstvím, v jejichž důsledku byl spolek několikrát blízko zrušení. K tomu 
však nakonec nedošlo.

193 
Koncem století se na samém počátku druhé industrializační vlny v Kolíně znovu 

přihlásilo o slovo dělnické hnutí. Jako první byl ještě v roce 1882 v Kolíně založen 

Všeobecný vzdělávací a zábavný spolek, který však existoval jen půl roku a pak se změnil 

na spolek zábavní. Po obnovených projevech dělnického hnutí, jehož nejviditelnějším 

projevem byla masová manifestace roku 1890, vznikla o dva roky později Dělnická beseda 
v čele s Antonínem Kašpárkem, významným dělnickým aktivistou. Zaměřovala se ale 
především na osvětu a podporu dělnictva. V politice se nijak neangažovala.194 Ta byla 
pěstována až v rámci politického spolku Budoucnost, který byl stále v dělnickém rámci 

založen o čtyři roky později rovněž Antonínem Kašpárkem.
195 Dnes jej lze interpretovat jako 

významný předěl v emancipaci kolínských dělníků. Budoucnost vznikla 4. října 1896 na 

ustanovující schůzi, které se zúčastnilo 164 lidí. 22. října jí pak povolilo i místní okresní 

hejtmanství. Úvodní slovo s argumenty pro vznik spolku přednesl Antonín Ras z Vinohrad 
a přihlášku podalo celkem 87 členů. Každý pak zaplatil 10 krejcarů zápisného a 5 krejcarů 

                                                           193 Srov. Tamtéž, s. 13-14, 22-23. 194 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 135. 195 Tamtéž. 
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měsíčního příspěvku. Předsedou byl zvolen Jan Spitcer a  hostinský z restaurace U Karla IV. 
propůjčil spolku sál za příspěvky na uhlí a světlo. Jako čtivo byly odebírány časopisy Sociální 

demokrat, Právo lidu a Právo. Po dalších čtyřech letech měl spolek už 364 členů a postupně se 
vyvinul v základ kolínské pobočky Sociálně demokratické strany. Spolek byl velmi aktivní 

především okolo voleb roku 1897, v době rozšiřování všeobecného a rovného hlasovacího 

práva.
196 
Kromě dělníků si svojí možnost vyjádření vybrali také drobní podnikatelé, drážní 

pracovníci apod. Ti v rámci, oficiálně založené až o rok později, České strany národně 

sociální založili roku 1896 vzdělávací besedu Pokrok a o tři roky později také v jejím rámci 

Politický klub.197 Ten se zabýval hlavně politickými právy a národnostním sebeurčením 

občanů. Zároveň se zajímal o problematiku vzdělávání občanů, zvyšování jejich blahobytu 

a rozvoj hospodářství. Členové klubu se tvrdě vymezovali vůči staročechům i radikálům 

v městském zastupitelstvu. Předsedou klubu byl Antonín Fifka, bývalý starosta Občanského 

klubu. 
 

 Další významnou formou občanského spolčování v Kolíně bylo muzejnictví. 
Zakládání novodobých muzeí, navazujících na šlechtické sbírky, bylo spojeno s rozvojem 

historismu v období romantismu. Historismus, zaměřený spíše na dějiny národa než země, byl 
mezi Čechy kvůli neexistenci vlastního svrchovaného státu, vyšších vrstev a česko-
německému soupeření obzvláště silný.

198 V regionálních podmínkách bylo muzejní 

spolčování a zakládání nových muzejních institucí intenzivní především po zkušenosti z již 
zmiňovaných dvou velkých výstav - Jubilejní zemské výstavy v Praze roku 1891 
a Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895. Pomáhalo tak udržovat, rozvíjet 

a prezentovat identitu regionu. Čistě pragmatickou stránkou věci pak byla nutnost trvalého 

umístění sbírkových předmětů, na těchto akcích vystavovaných.  
V letech 1894 až 1895 tak vznikla i v Kolíně Muzejní jednota, jejímž hlavním cílem 

byl vznik kolínského muzea. To se v roce 1895 skutečně povedlo. Původně byla v muzejní 

jednotě poměrně silná tendence členské základy k tomu, aby muzeum shromažďovalo vše, co 

by upomínalo na bující kolínský průmysl. Je to celkem zajímavý případ reflexe významu 

industrializace města v době, kdy zde začínala tzv. druhá průmyslová revoluce. Taktéž 

v tomto přístupu sleduji sentiment měšťanů za kladně hodnocenými počátky průmyslu od 
                                                           196 JELÍNEK, Z. – HELFERT, Z., Kolínsko, s. 200. 197 Tamtéž, s. 201. 198 Viz např. RAK, J. Bývali Čechové, s. 85-95. 
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60. let 19. století do roku 1873, spojený s tehdejší vládnoucí generací staročechů. Nicméně 

zachování industriálního kulturního dědictví doba zatím příliš nepřála a většina členů Muzejní 

jednoty se nakonec postavila proti. A tak mělo nově založené muzeum, na jehož vzniku se 
podíleli například kronikář František Potůček, zastupitel František Leger nebo JUDr. Antonín 

Vyván, podobu „muzea starožitností“. Samotné muzeum nejprve působilo v budově radnice, 

od roku 1913 se pak přesunulo do budovy bývalé farní školy u chrámu sv. Bartoloměje.
199 

Lze konstatovat, že místní muzeum nikdy nedosáhlo takového všeobecného věhlasu jako 

zdejší Sokol nebo Baráčníci a spojovalo hlavně regionální historické nadšence. Mělo však 

nesporně velký význam pro kulturní život Kolínska, zachování jeho kulturního dědictví 
a historické poznání.200 
 

V rámci komplexnosti a jako důkaz mimořádné spolkové aktivity v Kolíně zde ještě 

předkládám úplný seznam českých spolků, zaznamenaných Františkem Potůčkem roku 
1896: Zpěvácký spolek Dobroslav, Hospodářská průmyslová jednota, Spolek vojenských 

vysloužilců, Řemeslnická beseda, Podporující spolek v nemoc pomocníků Krejčovských, 

Podporující spolek kolínských řezníků, Spolek dobrovolných hasičů, Okrášlovací spolek, 

Tělocvičná jednota Sokol, Akademický spolek, Občanská čtenářská beseda, Jednota pro 
opravu chrámu sv. Bartoloměje, Župní jednota hasičská, Pomocný spolek červeného kříže, 

Vzájemně se podporující spolek dělníků kovem pracující, Místní odbor ústřední matice 

školské, Vzdělávací zábavní spolek, Spolek divadelních ochotníků Tyl a Kolár, Spolek pro 

postavení divadla v Kolíně, Spolek poddůstojníků, Národní jednota pošumavská, Národní 

jednota severočeská, Šachovní klub, Občanský klub, Krejcarový spolek, Politický spolek 

Polabský, Politický spolek Svatovít, Dělnická beseda, Místní odbor dám Ústřední matice, 

Štěstěna (dále pak losovací spolek “Budoucnost” a “Naděje”), Typografická beseda, 

Českožidovská beseda, Jednota muzejní, Klub českých velocipedistů, Pomoc v čas, Kroužek 

českožidovských obchodních příručích, Místní odbor českoslovanské besedy.201  

                                                           199 O převedení bývalé školy na muzeum rozhodlo zastupitelstvo v roce 1913 a stalo se tak o rok později. SOkA 
Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  24. 4. 1913, s. 190; 25. 5. 1914, s. 278. 200 JOUZA, L., Vznik muzejní jednoty v Kolíně. In: Práce muzea v Kolíně, řada společenskovědní VI, Kolín 1996, s. 5-64. 201 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 505 – 506. 
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9. Moderní hospodářské elity 
 

9.1 Charakteristika kolínských hospodářských elit 
 
Z hlediska sociální historie je modernizační proces spojen se zásadní transformací 

sociální struktury, tedy přechodu od společnosti stavovské ke společnosti třídní 
(tzv. dekorporatizace). Dosavadní sociální stratifikaci tak postupně přestával určovat rodinný 

původ v kombinaci s právně garantovanými privilegii a na jeho místo se propracovávala třídní 

pozice v modernizujícím se ekonomickém systému. Začalo přeskupování společnosti 

a transformací rovněž prošli i příslušníci elit. Je nezbytné uvést, že v důsledku zaměření této 

práce budu zpracovávat především kolínské elity hospodářské, které měly na modernizaci 

města vliv naprosto zásadní.202 Jednotlivé obory působnosti popisovaných elit však přirozeně 

zasahovaly do veřejné sféry a prolínaly se zde tedy elity moci a majetku. Snaha o analyzování 

sociálního podhoubí, ze kterého jednotliví podnikatelé pocházeli a které formovalo jejich 

schopnost adaptace, naráží v případě Kolína na dobře známý problém s nedostatkem 
vhodných pramenů a přípravných prací. Vzhledem k tomu také tato práce neobsahuje kapitolu 

o sociální struktuře obyvatelstva, z nichž by pro potřeby hospodářských dějin bylo záhodno 

zpracovat především problematiku jejich třídních pozic a zvyšování životní úrovně. Jakkoliv 
je ze sekundárních pramenů zřejmé, že původně bídné poměry širokých vrstev se během 

industrializace nevídaně zlepšily, že i do nuzných příbytků pomalu pronikala nabídka 

levnějšího spotřebního zboží a že uvnitř těchto tříd byl zásadní rozdíl mezi kvalifikovanými 

a nekvalifikovanými pracovníky,203 je badání v tomto směru zatím odkázáno pouze na 

analýzu informací o jednotlivých významných osobnostech, elitách a zasazení jejich biografie 

do celkového kontextu.  
 
Doba, kterou tato práce sleduje, je pro národnostně česká města přelomová prakticky 

ve všech sférách hospodářského a společenského života a to platí pro vedoucí hospodářské 

vrstvy dvojnásob. Od poloviny 19. století se tak v Kolíně postupně vytvářela nová 

hospodářská elita, která byla odlišná od předchozí elity měšťanské, spočívající ještě v tradici 
                                                           202 Srov. KUBŮ, E. – ŠOUŠA, J., České (Československé) finanční elity v evropském kontextu. Komparace 

domácích a evropských finančních elity – cesta k poznání jejich původu, zrání, mentality, místa v národní společnosti a na mezinárodní scéně. In: ŠTAIF, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy 

bádání, Praha 2007, s. 49; JINDRA, Z. – JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vzestup českých zemí, s. 134. 203 Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 133-134. 
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agrární společnosti.204 Je zde však patrná jasná kontinuita a lze konstatovat, že ačkoliv 

prvních několik menších podniků bylo založeno židovskými podnikateli, počátek 
industrializace Kolína je především dílem národnostně českého obyvatelstva kolínského 

regionu, které bylo neodmyslitelně spjato se zemědělským zázemím. Tím Kolín potvrzuje 

všeobecné schéma národnostně českého hospodářského vzestupu
205 a ukazuje ho 

v zajímavých podrobnostech. Tradiční hospodářská elita se tu vyznačovala nízkou aktivitou 

a malými investicemi do výroby, které jsou už zmíněny v kapitole o předpokladech 

kolínského vývoje.  
Základním zdrojem příjmů a tím i hospodářského a sociálního statusu měšťanstva bylo 

vlastnictví domu, samotná řemeslná výroba nebyla nijak významná. Nejvýznamnějším 

zdrojem příjmů ve městě a tedy hlavní způsob vzestupu byl pro místní tradiční měšťanstvo 

kolínský pivovar a větší zdroje pak samozřejmě poskytovalo úrodné kolínské zemědělské 

zázemí. Avšak jeho bohatství nebylo kolínskými měšťany příliš využito v obchodu se 
zemědělskými plodinami. Vysokou aktivitou překvapivě nehýřila ani výrazná židovská 

menšina, která kolínský obchod ovládala. To se v druhé polovině 19. století začalo po 

politických a společenských posunech měnit a místní elity začaly svébytně reagovat na 

modernizační impulzy, přicházející převážně z německojazyčného kulturního prostředí. 
Tehdy už vystupují do popředí relativně moderní a kreativní podnikatelé, které můžeme dle 

teorie Josefa Aloise Schumpetera nazvat inovátory, či „divými duchy“.
206 Tito noví 

podnikatelé pak změnili Kolín ve významné průmyslové centrum. 
 
Hned na začátku je nutné konstatovat, že pro Kolín je charakteristická absence 

významnější hospodářské aktivity tradiční šlechty, která se navíc omezuje na vstupy do 

akciových společností v 60. letech 19. století, především při zakládání Akciového cukrovaru 
(Theodor svobodný pán Hrubý z Jelení z Červených Peček, hrabě Harrach na Konárovicích). 
Z těch několika významných vstupů šlechtických kruhů do podnikání stojí za zmínku 

především účast Jana Pavla Szalatnaye, příslušníka tradiční evangelické šlechty uherského 

                                                           204 Kolínskou elitu chápu jako určitou skupinu vlivných lidí, kteří získali vysoký společenský status díky svému 

společenskému postavení, vzdělání, majetku, původu, a nebo různou kombinací těchto faktorů. Příslušníci této 

elity často ve svých rukou spojovali funkce politické, spolkové, hospodářské i jiné (např. ve zdravotnictví, v církevní hierarchii nebo ve školství). Mezi jejími příslušníky je charakteristická silná vzájemná interakce. 
Kolínská elita, která se ve svých základech vznikla během industrializace, měla velký význam pro fungování a další vývoj města. A to i v době po vzniku Československa. K problematice elit srov. KUBŮ, E. – ŠOUŠA, J. 

(ed.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008. 205 JINDRA, Z. – JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vzestup českých zemí, s. 33-56. 206 K Schumpeterově pojetí podnikatelů např. viz: SCHUMPETER, J. A., The Creative Response in Economic History. In: Journal of Economic History, s. 149-159. 
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původu, na založení Úvěrní banky. Nutno dodat, že rod Szalatnay byl prostřednictvím Jana 
Pavla a jeho bratrance Justuse Emanuela, známého velimského evangelického duchovního, 
regionálně velmi významným.

207 Absence většího zastoupení tradiční šlechty během 

industrializace Kolína však neznamená, že se šlechta v kolínském regionu vyhýbala 

modernímu podnikání. Byla však zaměřena na venkov a menší města. Kromě významných 

aktivit Jana II. z Lichtenštejna (cukrovary v Českém Brodě či v Pečkách) lze uvést i úspěch 

šternberského pivovaru v Zásmukách nebo podnikatelskou činnost majitelů panství Červené 
Pečky, pánů Hrubých z Jelení (pivovar, sladovna, továrna na cihlářské a šamotové zboží). 
Přetrvávající atraktivitu šlechtického stavu pak potvrdily některé nobilitace hospodářsky 

úspěšných jedinců mezi novými podnikateli, jako byl František Horský z Horskýsfeldu (který 

pak dosadil svého německého zetě barona Jindřicha Berlepše do vedení Lučebních závodů) 
nebo pořizování jeho vnějších atributů, jako v případě rodin Radimských či Mandelíků. 
Přítomnost šlechty ve vedení podniků také až do konce sledovaného období stále ještě 

pomáhala dobrému jménu příslušného podniku a pomáhala tzv. otevírat ty správné dveře.
208  

Moderní podnikatelské elity se v Kolíně dají rozdělit do čtyř základních kategorií. Do 

první kategorie patřili mimořádně zdatní jedinci rolnického původu (František Horský, 

J. A. Prokůpek, JUDr. František Havelec, Josef Formánek, František Hoblík). Je to generace, 
která již chápala mimořádné možnosti plynoucí z vlastního vzdělání a ve svém vzestupu 
využívala promyšlené odkládání spotřeby ve prospěch budoucích zisků, tedy jakousi 
rolnickou obdobu Weberovy protestantské etiky. Zmíněná skupina je do jisté míry českým 

specifikem, neboť se její příslušníci stali vedoucí složkou české modernizace. Základem jejich 

úspěchu je zřejmě kombinace několika faktorů, v první řadě pragmatického zemědělského 

způsobu uvažování české křesťanské populace a snaze o vyrovnání vyspělejšímu 

německojazyčnému obyvatelstvu. Při absenci vlastního samostatného státu, jeho elit a při 

převážně agrárním charakteru českého obyvatelstva se národnostně emancipační úsilí 

napřímilo k dosažení německých vzorů nikoli ve spotřebě, jak tomu bylo ve východoevropské 

periferii, ale v prestiži a vzdělání.
209  

                                                           207 Ve Velimi se podíleli na založení místní železniční zastávky v roce 1867, cukrovaru v roce 1869 a především 

proslulé čokoládovny ve stejném roce. Tu vlastnili až do roku 1892, kdy jí prodali židovské rodině Glaserů. JOUZA, L., JOUZOVÁ, M., Podnikání ve sladkostech s trpkým koncem. Velimská továrna na cukrovinky, 

čokoládu a kávové náhražky a rodina Glaserů. In: HAMÁČKOVÁ, M., LHOTOVÁ, M., (ed.), Židé v Čechách 2, Praha 2009, s. 20-49.  208 K roli tradiční šlechty v soudobém podnikání viz: MATĚJČEK, J., MACHAČOVÁ, J., Nástin sociálního 

vývoje českých zemí, s. 290-318. 209 Srov. WANDYCZ, P. S., Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti – cena svobody, Praha 1998, s. 139. 
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Druhou skupinou jsou zdatní jedinci české národnosti měšťanského původu, kteří se 

rekrutovali jak z obyvatel Kolína, tak i přistěhovalců z jiných měst, včetně Prahy (Čeněk 

Hevera a Karel Winter z Kolína, J. L. Bayer původem z Prahy). Jejich přidanou hodnotou byl 

především silnější kulturní kapitál, vycházející z městského prostředí s vyšším množstvím 
možností. Na pomezí městského a vesnického původu je pak Karel Wiesner, empirický 

odborník a inovátor, jehož původně chudá venkovská rodina se několikrát přestěhovala do 

větších sídel. 
Třetí kategorií, pro Kolín příznačnou, jsou etablované mlynářské rodiny 

s ekonomickým a především symbolickým kapitálem.
210 V něm se kloubil ekonomický 

kapitál z relativně vysokých výnosů polabského zemědělství, sociální kapitál v rámci jejich 

statusu, rozvětvených rodin i účastí v lokálních samosprávách a k tomu též kapitál kulturní, 

neboť si tyto vrstvy nejdéle od poloviny 19. století uvědomovaly sílu (zatím hlavně 

právnického) vzdělání. Byly to v první řadě kolínské rodiny Palečků, Karabáčků (později 

Formánků), Radimských a také Pernerů z Týnce nad Labem. Jedině takto vážené a hmotně 

zajištěné rodiny přesvědčily ostatní nedůvěřivé obyvatele regionálního města o důležitosti 

modernizačních podniků. Tyto rodiny také podporovaly akumulaci roztroušených finančních 

prostředků, které pocházely především ze zemědělských přebytků úrodného Polabí. 

A především díky nim vznikaly nové kolínské finanční ústavy (Občanská záložna, Úvěrní 

banka), akciové společnosti propojené se zemědělským okolím a celý provázaný moderní 

hospodářský systém jako základ národnostně českého vzestupu v regionu. Svojí mentalitou do 

jisté míry kombinují obě předchozí kategorie.  
Poslední skupinou je kategorie bohatých židovských rodin s nadregionální mobilitou 

a silným sociálním a ekonomickým kapitálem (Mandelíkové, Weissbergerové, později 
Kafkové a Feldmannové, v kolínském regionu působili též Hellerové). Židovské rodiny měly 

samozřejmě významný podíl na kolínském hospodářství, přičemž byly dominantní především 

v obchodní činnosti. Nicméně jejich účast na moderním podnikání je menší, než bychom u tak 

výrazné židovské menšiny, jakou disponoval Kolín, čekali. Na úplném začátku továrního 

podnikání sice najdeme vedle německých investorů i několik podnikavých židů, avšak jejich 
podniky neměly větší význam.

211 A během 60. let byli obě skupiny mohutně přečísleni 

                                                           210 Pro jejich hlubší charakteristiku jsem pak zvolil terminologii Pierra Bourdieua. Viz např.: BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste, přel. Richard Nice, Cambridge 1984. 211 Německý kapitál stál a znalosti stály za vznikem prvního lihovaru za Kolínem při silnici na Kutnou Horu, 
který jistě pracoval už roku 1860. V případě židů šlo především o zakladatele a vlastníky olejárny uprostřed staré 

zástavby na Kutnohorském předměstí. První byl Mojžíš Müller, který založil první závod v roce 1843, 
přebudovaný na již moderní provoz Ignácem Selikovským okolo roku 1857 a později převzatý nepříliš 

úspěšným podnikatelem Pavlem Fischerem, mimo jiné otce literáta a vědce Otokara Fischera. Dalším 
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českým podnikatelským úsilím, které vedly výše zmíněné rodiny doplněné o další schopné 

jedince. Potenciál, který měly židovské rodiny v moderním průmyslovém podnikání, 

potvrzovali hlavně Mandelíkové a až koncem století také Feldmannové. Jejich význam pak 

přesáhl kolínský region. Nutno však opět zdůraznit, že místní židé se po zrovnoprávnění 

velmi rychle začlenili do národnostně českého prostředí, což bylo často provázeno 

i náboženskými konverzemi. 
 

 
Obr. 8: Příslušníci kolínské elity jako zakladatelé akciového cukrovaru z roku 1864, zleva: Josef Formánek 

(mlynář a pozdější purkmistr), J. Röhrs (technik cukrovaru), Jan Lindner (tehdejší děkan), Václav Perner 

(statkář), Karel Knirš (c. k. poštmistr a tehdejší purkmistr), Matěj Souček (obchodník a radní), Josef Sixta (obchodník a radní), Josef Kašpar (správce), JUDr. Václav Radimský (mlynář, pozdější purkmistr a poslanec) Zdroj: SOkA Kolín  
Hlavními tvářemi této nové aktivní generace byli JUDr. František Havelec 

a JUDr. Václav Radimský, kteří požívali značného společenského uznání i díky tehdy vysoce 

hodnocenému právnímu vzdělání, které dotyčné přímo předurčovalo k veřejnému působení. 
K nim je nutné připočítat už méně společensky uznávané, ale o to v praxi potřebnější 

                                                                                                                                                                                     
významným židovským podnikatelem byl Josef Weissberger, který v Kolíně roku 1865 založil nedaleko nádraží 

lihovar. Více viz kapitola o jednotlivých kolínských podnicích. Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost 

podnikání, s. 67-69, 81. 
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technické odborníky, jako byl Karel Latzel st., nebo Čeněk Hevera.
212 Právě slezský Němec 

Karel Latzel st. je pak názorným příkladem modernizačního fenoménu přenosu inovací 

z kulturně vyspělejších oblastí do těch méně vyspělých (avšak nutně kompatibilních). Do 
národnostně českého Kolína přišel se skupinou dalších rakousko-německých podnikatelů 
(Edvard Zenzický, Hermann Pohl), přiženil se tu do vážené českojazyčné měšťanské rodiny 

stavitelů a podnikatelů Palečků a stál u zrodu kolínského chemického průmyslu.
213  

Tito stoupenci modernizace Kolína byli sdruženi v politický klub staročechů, scházeli 

se v hostinci U města Reichenberka a aktivně podporovali spolkový i hospodářský život. 

Vymezovali se proti konzervativcům užívajícím při úřadování německý jazyk, 

reprezentovaným purkmistrem Karlem Kniršem. Do čela města se dostali v roce 1868 a pod 
purkmistrem Josefem Formánkem v něm zůstali do roku 1890, v širším rámci staročechů pak 

až do roku 1902. Zároveň své hospodářské a společenské předpoklady zúročili nejen 

v městských orgánech, ale také v orgánech okresních, zemských, nebo dokonce Říšských. 

Současně získali vysoký sociální status rodiny Radimských a také Mandelíků, které se 

zformovaly kolem veleúspěšné Úvěrní banky a svou novou pozici stvrdili vlastnictvím 
alodiálních velkostatků se sídly zámeckého typu. Tyto dvě rodiny se asi nejvíce přiblížily 

k příslušnosti do okruhu metropolitních elity. Vliv ostatních zakladatelů Úvěrní banky a jejich 

rodin totiž po přenesení jejího sídla do Prahy poklesl.
214  

Ve výčtu prvních podnikatelů by však neměla opomenuta role již zmíněného Františka 

Horského, noblitovaného rytíře z Horskýsfeldu. Tento neúnavný propagátor modernizačních 

postupů v zemědělství i průmyslu byl hospodářskou elitou významnou pro celou 

Habsburskou monarchii. Byl též určitou spojnicí mezi šlechtickým velkostatkem, jako 
inovačním prostředím

215 v zemědělství a potravinářském průmyslu 1. poloviny 19. století 

a moderními občanskými podnikateli. A od roku 1862, kdy zakoupil kolínský velkostatek, 

zanechal nesmazatelnou stopu i v Kolíně a jeho bezprostředním okolí. Jeho rodina, z níž 

nejvýraznější byl vnuk Adolf Richter, pak pokračovala v podnikatelských aktivitách a udržela 

si významné regionální postavení. 
 
Až do 90. let sledujeme i díky hospodářské stagnaci v okruhu elit stabilizovanou 

situaci, kterou výrazněji „okysličil“ snad jen příchod tiskaře J. L. Bayera z Prahy, který si 

                                                           212 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 67-68, 81. 213 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 251. 214 K tomuto tématu srov. JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním na příkladu 

Úvěrní banky v Kolíně / Pražské úvěrní banky. In: KUBŮ, E. – ŠOUŠA, J. (ed.), Finanční elity v českých zemích 

(Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 110-148. 215 Centrum inovací dané hospodářskou a sociální funkcí šlechty a též její mezinárodní mobilitou. 
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s sebou přinesl metropolitní technologické know-how obohacené o zahraniční inovace. V 90. 
letech 19. století se pak zformovala v rámci nové zakladatelské vlny podniků tzv. druhé 

průmyslové revoluce další výrazná generace hospodářských elit. Jejich nejvýraznějším 

zástupcem je architekt Čeněk Křička. Ten patřil spolu s městským inženýrem Antonínem 

Hlaváčkem, židovskými rodinami Mandelíků a Feldmannů a některými potomky předchozí 

zakladatelské generace (např. Karel Latzel ml., ing. Vojtěch Formánek, JUDr. Ladislav 

Radimský, částečně sem lze zařadit syna J. L. Bayera Josefa)216 k hlavním hybatelům 

modernizačního vývoje Kolína na přelomu 19. a 20. století. V této době se rovněž zvyšuje 

prestiž vzdělaných technických odborníků a s tím i jejich počet a vliv. Jde například 

o techniky Lučebních závodů Antonína Pavce a Jana Jettmara a ještě roku 1913 se stal novým 

ředitelem továrny Kolinea uznávaný odborník Jan Novotný, který předtím působil jako ředitel 

firmy Zora v Olomouci. Mezi tyto odborníky ostatně můžeme zařadit právě i architekta Čeňka 

Křičku a inženýra Antonína Hlaváčka. Mnozí odborníci začali sami podnikat, např. Alois 
Hanuš, Václav Sedláček nebo Bohumil Štěřík. Samostatnými osobnostmi jsou pak kolínští 

rodáci a empirici Arnošt Tumlíř a bratři Josef a Prokop Červinkové, kteří se dokázali 

adaptovat na nové trendy a právě od konce 19. století zažívali své nejlepší podnikatelské 

období. 
V souvislosti s výše zmíněným také lze konstatovat, že příslušníci nové generace elity 

se vykazují výrazně vyšší prostorovou mobilitou, a to nejen mezi Kolínem, jeho okolím 

a Prahou, ale rovněž také s dalšími obcemi v českých zemích. Např. Alois Hanuš pocházel 

z Mladé Boleslavi, Antonín Hlaváček pocházel z Příkaz u Doudleb v okrese Kostelec nad 
Orlicí a Čeněk Křička z Libice nad Cidlinou.217 Nutno též dodat, že dále rostl důraz na 

vzdělání, které už často probíhalo na prestižních zahraničních školách (např. syn Josefa 

Formánka Vojtěch studoval v Curychu, bratři Mandelíkové v Braunschweigu a Halle). 
Záhodno již bylo i získat zahraniční zkušenosti.

218 Jejich spolková aktivita pak stále zůstávala 

samozřejmostí, výraznější činnost v politické straně se však zdá být spíše úsilím jednotlivců. 
V dalších generacích se s nárůstem zdrojů a tím i možností někteří potomci vydělovali 
z hospodářské oblasti a mířili do nekomerčních oborů, například do umění. K tomu jim taktéž 

pomáhal ekonomický a symbolický kapitál jejich rodiny. Typickým představitelem tohoto 
trendu je významný impresionistický malíř Václav Radimský. Měnily se také vzory chování. 

                                                           216 Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 93, 87, 132. 217 Podle Jany Machačové a Jiřího Matějčka jde o jakýsi „protipohyb“ vůči masovému stěhování do měst a regionálních metropolí. Inteligence se z těchto měst vydávala do menších obcí, čímž spolu s rozmachem tisku a napodobováním probíhala kulturní difuze. MACHAČOVÁ, J. – MATĚJČEK, J., Město a městská společnost v českých zemích v 19. století, s. 38. 218 Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 134-134. 
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Nastal pozvolný ústup od tradičních konzervativních hodnot s agrárními kořeny k hodnotám 

vycházejícím ze zmíněného zvýšeného množství zdrojů a možností v době industriální. Lze 
také vidět odklon od autoritářství a rigidního přístupu v rodině k liberálnějším vztahům. 

 
Lze konstatovat, že i takto modifikovaná elita s již mezinárodní mobilitou zůstala 

v zásadě regionální a relativní blízkost Prahy často způsobila odchod schopnějších jedinců do 

hlavního města království. Stalo se tak v případě architekta a politika Čeňka Křičky, 

židovských bratrů Julia a Ignaze Petschekových, ale také úspěšných podnikatelů Karla Wintra 

a jeho společníka Jana Chudoby. Do Prahy se nakonec vrátil i tiskař J. L. Bayer a v Kolíně 

nezůstal ani velký chemický odborník kolínské Lučební továrny ing. Josef Jettmar, který přes 

působení v Hradci Králové a Vídni rovněž skončil v české metropoli. Tento trend ilustruje též 

mnohokrát zmiňovaná Úvěrní banka, která se jako jediná kolínská společnost s opravdu 
nezpochybnitelným významem pro celou habsburskou říši přestěhovala do Prahy na přelomu 

století. Výjimku tvořily především rodiny Mandelíků a Radimských, které se díky Úvěrní 

bance a politickému úspěchu dostali mezi nadregionální elity a přitom v regionu působily 
i nadále. Tyto dvě rodiny potvrdili svůj status již před rokem 1914 nákupem velkostatku 
a sídla zámeckého, takže mohly po vzniku samostatného Československa plynule přejít mezi 

elity metropolitní. Případ asi nejvýznamnějšího kolínského iniciátora modernizace na přelomu 

století, Čeňka Křičky, který po bouřlivém odchodu z Kolína udělal v Praze skvělou kariéru, 

pak mimo to částečně podporuje tezi Karla Maiera o regionálně silně podmíněném přístupu 

menších měst k metropolitním inovacím.
219 Vybrané představitele kolínské hospodářské elity 

pak následně chronologicky představím v samostatném biografickém přehledu.  
 
 

9.2 Významní představitelé hospodářských elit v Kolíně 
 

Jako první představím rodinu Palečků, kterou ve sledovaném reprezentuje období její 

nejdůležitější člen František Paleček (1800-1870). Tento syn z poděbradské mlynářské 

rodiny, který se původně jen vyučil pletařině, se v průběhu času natolik vypracoval, že se stal 

majitelem stavitelství a výrazným Kolínským mecenášem. Za všechny lze zmínit například 

                                                           219 MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 294-296. 
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velký podíl na zřízení Kolínské hlavní školy s nižší reálkou v roce 1860. O dva roky později 

zřídil parní pilu naproti Dolejšímu ostrovu se závodem tesařským a truhlářským.
220  

Do jeho rodiny se sňatkovou mobilitou dostal Karel Latzel st. (1833 - 1925), který si 

vzal Františkovu dceru. Byl to národností Němec, pocházel ze slezského Krnovska a do 
Kolína přišel jako představitel německojazyčné podnikatelské skupiny. V rámci aktivit této 

skupiny je pak považován za zakladatele kolínského lihovarnického průmyslu. Postupně se 

díky postavení a majetkovým poměrům prosadil do kolínského veřejného života a vedl nejen 

první kolínskou továrnu na výrobu lihu a drasla na Polepce, ale také zasedal ve správní radě 

akciového lihovaru, stál u zrodu kolínské Úvěrní banky a dokonce byl zvolen do obecního 

zastupitelstva. Zaujal také post viceprezidenta kolínské továrny na vozy.
221 V Kolíně požíval 

velké vážnosti a začlenil se mezi národnostně českou společnost.
222 Byl výtečný střelec 

a náruživý myslivec. Jeho syn Karel Latzel ml. dále působil v kolínském hospodářském životě 

a stal se např. viceprezidentem kolínské továrny na vozy, členem kolegia cenzorů kolínské 

filiálky Rakousko-Uherské banky i kolínské Petrolky.
223 

 
František Horský (1801-1877) byl postavou kolínského hospodářského rozvoje s asi 

největším nadregionálním přesahem a zároveň přestavitelem moderního společenského 

vzestupu po ose „úředník na velkostatku – podnikatel“. Narodil se v Bílině do rodiny 
panského úředníka, studoval na hospodářském ústavu v Českém Krumlově a poté dlouho 

úspěšně pracoval pro knížete Jana Adolfa ze Schwarzenberka. V 61 letech (rok 1862) se 
rozhodl pro práci ve vlastní režii a za 460 000 zl. si koupil kolínské panství rodiny Veithovy, 

které měl tehdy v poručenství c.k. setník Skřečevský, polského původu. Do té doby bylo 

panství poměrně nerozvinuté, prim v něm hrály především lesy, louky a rybníkářství. Na 

panství bylo navíc asi 410 000 zl. dluhů a Horský si kvůli nedostatku financí musel vzít velký 

úvěr. Nicméně z nelichotivé situace se brzy dostal. Obnovoval pole, vystavěl čtyři nové dvory 

(Karolín ležící u dnešní Volárny, Františkov u Ovčár, Eleonorov u Býchor a Hájku u Polní 

Chrčice) a pátý v Císařovi, vysoušel močály, stavěl svoje vlastní silnice, polní cesty 

a trativody a vypovídal předchozími majiteli uzavřené nevýhodné nájemní smlouvy. Zátopy 

na Cidlině zmírnil Sánskou hrází a v Býchorech si postavil novogotický zámek se zahradou. 

V ovocnářství dbal osázení ovocných stromků a založením veliké vinice u Lžovic na místní 

                                                           220 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 251. 221 Hlas demokracie, roč. VI (XXIII), č. 34, 22. 8. 1925; Srov. JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním, s. 125. 222 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s 55. Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 67 
– 68. 223 JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním, s. 130. 
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labské stráni tak podle kronikáře Vávry „proměnil pustinu v pravý ráj“. Jen vinice ho stála 

100 000 zl.224  
Stavěl také nové hájovny, pily a koupil dvory Žďáry u Kadaně i Velemyšleves 

a Blažinu u Žatce. Z Karolína do Velkého Oseka zařídil vlastní železniční vlečku. Byl jedním 

z největších českých propagátorů střídavého osevního postupu a inovací v zemědělství. 

V rámci střídavého hospodářství zaváděl i hlubokou orbu, a protože zdědil pole velmi 

vyčerpaná, byl si velmi dobře vědom významu hnojení. Nařídil tedy pravidelně hnojit 
chlévskou mrvou a také umělými hnojivy, jež sám propagoval a stal se také významným 

impulzem k založení kolínské Lučební továrny v roce 1871.225 O rok dříve již do soustavy 

svého panství zakomponoval i vlastní cukrovar, do kterého dodával cukrovku. Neopomenul 
ani na propojení svého pivovaru s panstvím, kdy mu dodával vlastní ječmen a chmel. Stal se 

jedním z nejvýraznějších propagátorů střídavého osevního postupu v zemědělství. Od roku 

1867 se pyšnil šlechtickým přídomkem „rytíř z Horskýsfeldu“, který mu osobně udělil 

Kolínem tehdy projíždějící císař František Josef I. Dále lze také dodat, že konal horlivou 

osvětovou činnost mezi českými zemědělci a vynalezl mimo jiné i řádkové rozsivadlo.
226 Jako 

uznávaný odborník byl zván jako i do zahraničí a na jeho panství také mířili mnozí zahraniční 

pozorovatelé. Panství povznesl do té míry, že mu prý bylo za něj nabízeno roku 1872 celých 2 

000 000 zl. plus jakési osobní výhody. Nicméně Horský měl kolínské panství až příliš rád, 

než aby se ho zbavil, takže tomuto pokušení odolal. Zemřel o pět let později v úctyhodném 

věku 76 let, přičemž po něm zůstalo mimo jiné 1 064 ha polí, luk, zahrad a vinic, 959 ha lesa, 

cukrovar, významný akciový podíl v místní továrně na lučebniny a takřka světový věhlas.  
Po jeho smrti se stal administrátorem (a dědicem největší části majetku) celého panství 

a podnikání Horského vnuk Adolf Richter (1847-1924), který je pomohl zachovat i během 

hospodářské a následné agrární krize. Stal se respektovaným cukrovarnickým odborníkem 

a rovněž čelným staročeským politikem.
227 Nicméně nejvíce se do dějin Kolínska zapsal, 

když mezi Horského cukrovarem a velkostatky v Býchorech, Ovčárech a Jestřábí Lhotě 

zbudoval roku 1894 proslulou řepařskou drážku. 

                                                           224 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 439. 225 Tamtéž, s. 439-440. 226 SKALA, L., František Horský a české zemědělství, Praha 1991. 227 Hlas demokracie, roč. V (XXII), č. 36, 6. 9. 1924.  
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Obr. 9: Rytíř František Horský z Horskýsfeldu s vlastnoručním podpisem Reprodukce z: Franz Ritter Horsky von Horskysfeld, Meine resultate, Kolin 1873, 
titulní strana.  

Josef Weissberger (1824-1872) byl židovského původu a je také jedním 

z nejúspěšnějších židů sledovaného období. Josef Weissberger se z chudých poměrů 

v židovském ghettu vypracoval na zámožného kolínského občana. Roku 1865 stál u zrodu 

Závodu na zpracování lihu. Po uvolnění společenských poměrů ve vztahu k židovstvu využil 

nových možností a začal úspěšně působit v komunální politice. V roce 1867 byl poprvé 

zvolen do městského výboru
228 a posléze znovu při volbách roku 1870. Josef Vávra k jeho 

úmrtí a pohřbu dodává, že „Co bohatec býval vždy štědrý k lidu chudému, křesťanům i svým 

spoluvěrcům židům, a založil nadání 2000 zl. pro dobro chudých dítek školních; také se nikdy 

netajil smýšlením svým českým, a provázelo jej městské zastupitelstvo, kněžstvo, školní 

mládež, spolky městské i tělocvičná jednota Sokol s praporem a hudbou.“.
229 Rodina 

Weissbergerů byla poměrně rozvětvená, jeho bratr Jindřich vlastnil velkostatek a Jacob 
Weissberger byl členem zastupitelstva úvěrního spolku.

230 
Karabáčkové byli bohatí a společensky uznávaní polabští mlynáři, kteří vlastnili 

Podzámecký mlýn, zemědělskou usedlost i dům na náměstí. Vincenc Karabáček byl mezi lety 

                                                           228 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 262. 229 Tamtéž, str. 269. 230 JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním., s. 116. 
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1852 a 1855 kolínským purkmistrem a na tomto místě získal regionální věhlas. Do jeho 

rodiny se přiženil Josef Formánek (1831-1895), rolník z nedalekých Štítar, který měl 

technické vzdělání a do Kolína se přestěhoval už jako polní hospodář. Sňatkovým propojením 

s Karabáčky získal jejich společenský status a symbolický kapitál, který zúročil mimo jiné 

dlouholetým navázáním na působení svého tchána ve funkci kolínského purkmistra. Josef 

Formánek tuto funkci vykonával za staročechy v letech 1868 až 1890. Do dějin města se 

zapsal svojí podporou modernizace města.
231 Podílel se na zřízení kolínského gymnázia, jeho 

převedení do vlastnictví státu a rozvoji obecního školství. Podporoval též výstavbu technické 

infrastruktury v historickém jádru, vznik nových závodů a finančních ústavů. Měl výrazný 

podíl na založení Občanské záložny, Úvěrní banky, Lučební továrny, akciového cukrovaru, 

akciové plynárny i akciového obchodu v střížním a železném zboží. Po svém švagrovi 

Antonínovi Karabáčkovi zdědil roku 1872 podzámecký mlýn, který zrekonstruoval.232 Jan 
Šafránek k němu později napsal: „Průběhem let nabyl jsem přesvědčení, že za poměrů v městě 

panujících nikdo nebyl jako starosta možný vyjímaje Formánka. Jeho mírná, klidná, avšak 

důsledná povaha, jeho osobní beznáročnost, vzácná trpělivost a nestrannost učinily jej 

k správě obecní nad jiné způsobilým. Proto se těšil všeobecné vážnosti a úctě.“.
233 Po smrti 

Josefa Formánka převzal rodinný majetek jeho syn ing. Vojtěch Formánek, který se stal 

v letech 1898 až 1902 kolínským purkmistrem, prezidentem správní rady kolínského 

akciového cukrovaru, členem správní rady Českého úvěrního ústavu i prezidentem České 

společnosti pro petrolejářský průmysl.
234  

 
Pernerové byli rozvětvená mlynářská rodina, do jejíž pardubické větve patřil i slavný 

železniční stavitel ing. Jan Perner, který měl ostatně výrazný podíl na tom, že nová železnice 

procházela právě Kolínem. Zároveň měl také velký podíl na tom, že Pernerové z Pardubic 
a Týnce nad Labem získali velký majetek právě během výstavby této železnice. Václav 

Perner (1817-1887) pocházel z Pardubické větve a vlastnil jeden z kolínských statků.
235 

V Kolíně se rovněž aktivně podílel na zakládání nových a úspěšných podniků v 60. letech 
19. století. Byl jedním z iniciátorů vzniku kolínské občanské záložny, akciové plynárny 

i akciového cukrovaru. Jeho bratranec Ferdinand (1840-1914) se pak stal jedním 

ze zakladatelů Úvěrní banky.  
                                                           231 Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 417. 232 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 78 – 79. 233 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s 26. 234 JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním., s. 130-131. 235 Srov. VRZÁTKO, F., Český národovec inženýr Jan Perner a počátkové československého a ruského 

železnictví, Praha 1922, s. 11-13. 
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Obr. 10: Jan Antonín Prokůpek 
Reprodukce z: NOŽIČKA, J., Jan Antonín Prokůpek, Praha 1939, titulní strana.  

Jan Antonín Prokůpek (1832-1915), rolník z Kutlířů, byl velmi ovlivněn postavou 

Františka Horského a jeho zemědělskými reformami. Studoval na kolínské hlavní škole, avšak 

po smrti otce musel převzít rodinný statek. V letech 1861 až 1862 a 1887 až 1889 působil 

jako starosta Kutlířů, dále byl také členem okresního zastupitelstva a posléze byl, počínaje 

rokem 1889, šest let zemským poslancem. Je významným představitelem modernizace 

zemědělství v kolínském regionu, protože svůj statek dokázal velmi úspěšně racionalizovat, 
komercionalizovat a v rámci toho provázat s nastupujícím potravinářským a chemickým 

průmyslem nedalekého Kolína. Získal tak vyšší finanční a symbolický kapitál, takže mohl 

vstupovat do velkých kolínských podnikatelských aktivit. Stal se především akcionářem 

a dokonce předsedou Lučební továrny, ale ještě předtím v roce 1864 koupil za 1200 zl. akcie 
kolínského akciového cukrovaru, kde se stal členem správního výboru. Právě toto spojení 

povzneslo jeho statek zavedením pěstování cukrové řepy pro potřeby cukrovaru.  
Výnos cukrovky byl na jeho cca 33 ha statku po Horského způsobu náležitě 

rozšiřován, např. soustavným hnojením, zaváděním střídavého zemědělského systému, 
hlubokou orbou, řádkovým a mělkým setím aj. J. A. Prokůpek na základě svých zkušeností 

a v reakci na Horského hospodářskou osvětu sestavil vlastní osmistranný osevní postup, 

v jehož důsledku mohl pěstovat více řepy a pícnin, chovat více dobytku a přitom kvalitněji 

hnojit půdu. Jeho statek se stal od roku 1865 vysoce ziskovým, na čemž mnoho nezměnila 
dokonce ani hospodářská krize ze sedmdesátých let 19. století. Vlastní hospodářkou činnost 
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také literárně zaznamenával. Byl též nadšeným propagátorem modernizace v zemědělství, 

psal odborné články a udržoval kontakty s některými předními národohospodáři, 

např. propagátorem svépomocných spolků a vydavatelem časopisu Posel z Prahy Františkem 

Šimáčkem.
236 

 Rodina Radimských získala v roce 1851 Podskalský mlýn na Zálabí a stala se vlivnou 

a bohatou kolínskou rodinou. Roku 1864 se stal majitelem mlýna po svém otci Janovi 

JUDr. Václav Radimský (1839-1907), přední postava kolínských staročechů a jedna 
z nejdůležitějších osobností města. Jeho význam dalece přesahoval kolínský region. 
Radimský, rodák z polabských Čelákovic, o rok dříve vystudoval práva na pražské univerzitě 

a brzy se zapojil do městského politického života. Purkmistrem se stal už v roce 1867, ale 

v úřadu strávil jen rok a později kvůli rodinným problémům odešel. Ovšem v dalších letech se 

stal členem okresního zastupitelstva v letech 1889 až 1893 dokonce okresním starostou. 

V letech 1880 až 1895 se dokonce stal poslancem na Českém zemském sněmu a v roce 1885 

se stal po zakoupení alodiálního statku Pašinka velkostatkářem.
237 Statek zakoupil se svým 

bratrem Janem (1840-1903), zemským i říšským poslancem a velkým mecenášem. Václav 

Radimský měl výrazný podíl na založení Občanské záložny, Lučební továrny, akciového 

cukrovaru, akciové plynárny i akciového obchodu v střížním a železném zboží. 

Nejvýznamnější hospodářskou stopu za sebou zanechal při zakládání Úvěrní banky, jejímž 

byl předsedou správní rady až do své smrti.  U spoluobčanů pak mimo jiné zanechal výraznou 

charitativní stopu, především díky založení a podpoře okresního sirotčince.
238 V roce 1862 se 

podílel na vzniku Sokola v Kolíně, v roce 1878 spoluzakládal kolínský Literární spolek 
a o rok později se podílel na vzniku časopisu Koruna česká. Pracoval i v komitétu pro národní 

divadlo a účastnil se i položení jeho základního kamene. Měl tři syny, z nichž dva také 

absolvovali prestižní právnické vzdělání, a třetí se stal významným umělcem. 239 
 

Prvním byl JUDr. Ladislav Radimský (1871-1922), který po otci zdědil mimořádné 

podnikatelské a politické schopnosti i jeho činorodost. Převzal rodinný mlýn a zasedal ve 
správních radách Lučební továrny, Pražské úvěrní banky, Lučebních závodů, Kolínské 

cikorky, Továrny na vozy i v akciové společnosti pro výrobu usní a koženého zboží v Novém 

                                                           236 NOŽIČKA, J., Jan Antonín Prokůpek, Praha 1939. 237
Velkostatek Pašinka zahrnoval i starobylou tvrz, později barokně rozšířenou. Radimští jí modernizovali a přeměnili na své sídlo a centrum velkostatku. JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám 

metropolitním, s. 125. 238 Labské proudy, roč. XII, 30. 1. 1907, 239 JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním, s. 131-133. 
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Bydžově nebo firmy Ferra v Praze. Tím jeho podnikatelské úsilí neskončilo. Založil továrnu 

na konzervy Bohemia nebo Primu, Ferinu v Kolíně. Co se týče politiky, tíhl k slábnoucím 

staročechům. Od roku 1909 byl členem okresního výboru a po čtyřech letech se stal na šest let 

jeho starostou. Mezi roky 1911 a 1919 působil v kolínské městské radě a také v poslední 

volební periodě českého zemského sněmu před ukončením jeho činnosti. Jeho postavení 

nadregionální elity potvrdilo povolání do velkostatkářské kurie panské sněmovny Říšské rady. 

Výčet jeho dalšího působení je široký. Byl členem předsednictva zemědělské rady, předsedou 

ústředního spolku mlynářů, podílel se na vzniku Elektrárenského svazu středolabských okresů 

(ESSO), jehož byl prvním předsedou, dále předsedou a podporovatelem Ústřední matice 

školské v Kolíně a podporovatelem řady dalších spolků.
240 Dalším byl malíř Václav 

Radimský (1867-1946), proslulý impresionista, působící nejen v českých zemích, ale též ve 

Francii. Václav Radimský je ostatně nejproslulejším malířem Kolínska. Třetím synem pak byl 
diplomat JUDr. Vladimír Radimský. S nimi však věhlas rodiny Radimských neskončila, na 

rodinnou tradici navazoval např. spisovatel JUDr. Ladislav Radimský (1897-1970), právník, 

diplomat a spisovatel píšící pod jménem Petr Den.241 
 

 

Obr. 11: Malíř Václav Radimský Zdroj: Zlatá Praha (II), roč. XVI., č. 18/1899, s. 216. 
 

Josef Leopold Bayer (1836-1909) byl rodilý Pražák z nemajetných poměrů. Studoval 
obchodní školu a také se vyučil typografem, kteréžto znalosti si doplňoval na několika 

                                                           240 Hlas demokracie, roč. III (XX), č. 15, 8. 4. 1922. 241 JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním, s. 131-133. 
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zahraničních stážích. Poté pracoval nejdříve u kolínské firmy Sudek a Hoblík a nakonec roku 
1880 začal sám podnikat po převzetí tiskárny Josefa Ferdinanda Gregora. Rozšířil knihtisk 

a zdejší litografii obohatil olinkování papírů vázaného do knih. Svými inovacemi brzy získal 

velký věhlas a byl dokonce zvolen nejdříve do pardubického, posléze kolínského 

zastupitelstva. Stal se také členem výboru zdejší občanské záložny. Není bez zajímavosti, že 

byl též prý oblíben u svých dělníků. V roce 1896 předal nyní již tiskařskou továrnu svému 
synovi Josefovi, který byl již od svých 24 let dosažených v roce 1884 jeho zástupcem.

242 
I jeho syn se účastnil politického, spolkového a hospodářského života v Kolíně. J. L. Bayer 

přesídlil do Prahy, přičemž si ponechal jen velkoobchod s papírem a obchod s osmosovým 

papírem. Bayerova tiskárna se díky němu stala jedním z nejproslulejších kolínských 

podniků.243  
 

 
Obr. 12: Čeněk Hevera 
Reprodukce z: JOUZA A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 81.  

Čeněk Hevera (1836-1896) je velmi zajímavým příkladem člověka, který se dostal do 

nejvyšších pozic pouze vlastními schopnostmi. Ty prokázal už v mládí, protože brzy ztratil 

oba rodiče a musel se starat o tři mladší bratry. Vzdělání měl pouze z kolínské Hlavní školy, 

ovšem byl velmi přičinlivý, takže se přes práci na kolínském velkostatku dostal k práci 

úředníka na kolínském a přibyslavském soudu. Následně postoupil v hierarchii a roku 1865 
získal místo tajemníka okresního zastupitelstva v Kolíně, kde byl o pět let později zvolen do 

                                                           242 Labské proudy, roč. XIV., č. 32, 14. 8. 1909. 243 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 86-87. 
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městské rady. Kromě toho působil jak ve správní radě kolínské akciové továrny na vyrábění 

umělých hnojiv a lučebnin, ale také v Hospodářsko – průmyslové jednotě, Úvěrní bance, 

Hospodářské záložně, Akciovém obchodě v střížním a železném zboží apod. Jeho působení 

lze zaznamenat od výstupů na tzv. „táborech lidu“, přes působení na zemském (1874-1889) 
a Říšském (1875-1889) sněmu až ke spolkovému životu a vydávání odborných publikací.244 
Knižně vydal např. knihu o celní ochraně českého zemědělství a průmyslu, o lesnictví nebo, 

rakousko-uherském hospodářství nebo švýcarském politickém a školském systému. Ve svém 

politickém působení se jako člen staročechů zaměřil především na hospodářské záležitosti. 

Jeho věhlas potvrzuje rovněž jmenování čestným občanem několika českých měst.
245 

 

 
Obr. 13: JUDr. František Havelec Reprodukce z: JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 124.  

JUDr. František Havelec (1837-1879) pocházel z rolnické rodiny ze Zadní Zborovice 

nedaleko Strakonic. Absolvoval vzdělání v Praze, kde získal roku 1861 doktorát práv. O rok 

později pak začal dělat advokacii v Kolíně. V téže době se stal spoluzakladatelem kolínského 

Sokola a stal se jeho místostarostou. A již k roku 1865 se podílel na vzniku Občanské záložny 

v Kolíně. O rok později převzal kancelář po JUDr. Chrudimském a roku 1870 si založil 

vlastní advokátní praxi. Zde se vypracoval ve velmi váženého občana a často psal články 

o politice. Hlásil se ke staročechům a vedl si aktivně v politickém a hospodářském životě. Od 

roku 1870 stál jako předseda správní rady v čele Kolínské úvěrové banky a významné pozice 

si udržoval i v Lučební továrně, která byla s Úvěrní bankou finančně propojena. Jeho věhlas 

                                                           244 Tamtéž, s. 81. 245 Světozor, roč. 30, č. 12, , 31. 1. 1896, s. 144.  
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dosáhl vrcholu, když se stal zemským poslancem za města Kolín, Kouřim a Poděbrady 

v letech 1872 až 1879. O rok později dokonce začal zastupovat městskou skupinu kolínskou 

na Říšském sněmu ve Vídni. Ten rok se stal také členem společnosti Národního muzea. Dva 

roky před svou předčasnou smrtí stihl založit Podporovací spolek gymnaziálních žáků a po 

dvou letech ještě díky němu spatřil světlo světa Literární spolek v Kolíně.
246  

 
Mezi uvedené kategorie příliš nezapadá Karel Wiesner (1845-1921), pocházejícímu 

z  chudé jihočeské venkovské rodiny. Byl bratrem úspěšného Františka Wiesnera (1832-
1880), podnikatele ve strojírenství a cukrovarnictví v Chrudimi, u kterého také získal odborné 

zkušenosti.247 Vyrůstal v Dolních Beřkovicích u Mělníka a po získání prvních pracovních 

zkušeností u bratra Františka se koncem 60. let osamostatnil a založil v Kolíně nejdříve větší 

dílnu na výrobu zařízení pro potravinářský průmysl a na začátku 80. let pak založil továrnu na 

stroje. Jeho specifikem je, že ačkoliv nebyl příliš oslnivý manažer a jeho továrna tak zůstala 

daleko za hlavními hráči na trhu, stal se významným vynálezcem. Nad řadou jeho 

patentovaných zlepšení ční především zdokonalená pračka na řepu, zásadní inovace 

cukrovarnictví na přelomu 19. a 20. století. Prosazení těchto vynálezů nebylo snadné, 

v nekrologu Karla Wiesnera v Hlasu demokracie se mimo jiné dočteme, že „Počátky jeho byly 

těžké. Nejednou se šťastně nastoupené dráhy byl stržen nepřízní osudu. To ho však nesklátilo. 

Opětovně vzchopil se a nezdolnou prací svou a šťastným vynálezem domohl se konečně 

odměny za své strádání hospodářské.“.
248 Byl rovněž aktivním politikem a členem Sokola, 

kde pracoval i ve výboru, v letech 1879 až 1891 působil v Řemeslnické besedě a od roku 

1886 byl zvolen do výboru Občanského klubu v Kolíně. Také se zapojil do komunální 

politiky a stal se členem obecního zastupitelstva, ale kvůli sporům s ředitelem spolkového 
cukrovaru v Kolíně získal domovské právo přes mnohé intervence ze Sokola či kolegů ze 

zastupitelstva až roku 1892. Karel Wiesner rozuměl síle propagace a často objížděl oblíbené 

výstavy v regionu i Praze a investoval do reklamy či tisku různých brožurek. V jeho 
nekrologu se dočteme, že „Jako továrník mohl s oprávněnou hrdostí pohlížeti na výsledky 

svého přičinění, hospodárnosti a neúmorné práce.“.
249 Na konci svého působení však měl 

problémy s předáním firmy vhodnému zástupci, až jí nakonec ve druhém desetiletí 20. století 

postupně předal sedmi synům a manželce. Ti však mezi sebou měli neshody a rovněž 

                                                           246 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 124-125. 247 Ke Karlu Wiesnerovi a jeho potomkům viz: JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., Wiesnerové a průmysl 

cukrovarnický. In: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století, Prameny a studie 47, Praha 2011, 149-158. 248 Hlas demokracie, roč. II (XIX), č. 18, 19. 2. 1921. 249 Tamtéž. 
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nedisponovali vhodnými manažerskými schopnosti, takže firma zanikla na konci 

meziválečného období.
250  

 
Další významný rod, spjatý nerozlučně s Kolínem je rodina Mandelíků. Mandelíkové 

byla rodina židovských obchodníků s obilím, která propracovala mezi nejúspěšnější 

příslušníky židovské komunity v Kolíně. Její asi nejvýraznější představitel v období do roku 

1914 byl Bernard Mandelík (1844-1910), který výrazně zvýšil rodinný majetek a stal se 

velkoobchodníkem, velkostatkářem a také velkoprůmyslníkem. Je nejvýraznějším příkladem 

a také největším vzorem pro splývání kolínských židů do české společnosti. Byl členem 

správní rady v kolínské Petrolce i místní dráze Kolín-Čerčany-Kácov-Praha. Aktivně se 

věnoval českému národnímu hnutí i veřejnému životu a byl členem okresního zastupitelstva 

i okresního výboru. V roce 1890 získal Bernard Mandelík alodiální velkostatek Ratboř 

i s místním cukrovarem (roku 1902 koupil i cukrovar v Bečvárech), stal se majitelem zdejšího 

barokního zámku a propachtoval si další čtyři alodiální velkostatky.
251 Tento zámek pak 

přestavěl v roce 1911 proslulý architekt Jan Kotěra a zároveň byl poblíž vystavěn zámek 

nový.
252 Bernard Mandelík měl čtyři syny, kteří dále rozšiřovali majetek rodiny. Jeho syn 

Robert (1875 - 1946) vystudoval chemické oddělení pražského vysokého učení technického, 

studoval cukrovarnictví i v německém Braunschweigu a byl určen k vedení rodinného 

cukrovaru. Brzy se zapojil do česko-židovského hnutí a v Kolíně působil i ve výboru Česko-
židovské národní besedy nebo v Sokolu.

253 Další syn Bernarda Mandelíka Ervín (1883-1971) 
získal titul inženýra na slavném zemědělském ústavu university v Halle. Vedl pak rodinné 

velkostatky.254 
 

                                                           250 JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., Wiesnerové a průmysl cukrovarnický, s. 155-158. 251 JANČÍK, D., Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním, s. 125. 252 Tento nový zámek je často považován za poslední zámek v Čechách. Nicméně jeho zařazení mezi zámky 

bývá sporné. 253 K důležitým židovským rodinám spjatých s Kolínem patří i rodina Petschků. Petschkové prosluli jako 

majitelé uhelných dolů, ale byli i štědří mecenáši. V Kolíně se narodil např. Ignaz Petschek (1857-1934), který 

se později přesunul do Ústí nad Labem a tady zbohatl na obchodu s uhlím. Rodinné impériu Petschků se zdárně 

rozvíjelo hlavně v meziválečném období, kdy jejich syndikát kontroloval asi polovinu hnědouhelného průmyslu v Evropě. MYŠKA, M. A KOL., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. 

století, Ostrava 2003, s. 337. Např. srov. FEDOROVIČ, T. - KAISER, V. Historie židovské komunity v Ústí nad 

Labem. Ústí nad Labem 2005. 254 K rodině Mandelíků i jejich propojení s proslulým architektem Janem Kotěrou srov. ZUBÍKOVÁ, K. - JOUZA, L.: Rodina Mandelíků a architekt Jan Kotěra. In: Židé v Kolíně a okolí, s. 99-117. 
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Obr. 14: Architekt Čeněk Křička Reprodukce z: JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 93.  

Čeněk Křička (1858-1948) byl architekt, politik, postava velkých rozporů a přitom 

mimořádná osobnost kolínských dějin. Pocházel ze selské evangelické rodiny. Jako rodák 

z Libice nad Cidlinou navštěvoval nejdříve tamější elementární školu, kterou vyměnil za 

reálku v Kolíně. Na té byl roku 1872 oceněn jako nejlepší kreslíř a zřejmě zde se, podle Petra 
Sládečka, seznámil s místním známým evangelickým farářem Čeňkem Duškem, se kterým ho 

pak pojilo dlouholeté přátelství.
255 Roku 1877 se zapsal na české technice v Praze. Zde byl 

ovlivněn proslulým architektem Josefem Schulzem,256 od kterého získal lásku k antické 

římské architektuře a její moderní ozvěně v novorenesanci a také manýrismu. V rámci studií 

dokonce zajel studovat architekturu do Itálie. Oblíbil si také secesi, ale celkově by spíše měl 

být charakterizován jako příznivce eklekticismu. Nicméně jeho stavebním počinům nelze 

upřít velkou snahu o originalitu. Po zdárném dostudování si již roku 1886 otevřel v Kolíně 

architektonickou kancelář. Mezi jeho první architektonické projekty patřily školy, zároveň už 

se tehdy začal zajímat o Zálabí, které považoval za budoucí kolínské Holešovice. Nakupoval 

zde pozemky a později si zde postavil dokonce vilu.  
Jeho ambice byly potvrzeny svatbou s Kateřinou Sixtovou ve Velimi, která patřila do 

širší rodiny v čele s Josefem Sixtou. Sixta byl váženým kolínským měšťanem, v té době už 

více jak dekádu působící v místní občanské záložně. Byl to navíc evangelík, který působil 

jako kurátor kolínského evangelického sboru. Spolu s Čeňkem Duškem tak vznikla silná 

                                                           255 SLÁDEČEK, P., Čeněk Křička – Gründer a lidumil, Dějiny a současnost, č. 8/2014, s. 42-44. 256 Josef Schulz (1840-1917) byl jiné autorem budovy Národního muzea a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Byl též spoluautor Rudolfina a po Josefu Zítkovi rekonstruoval požárem poničenou budovu Národního divadla. 
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evangelická skupina. Křičkovo politické působení se datuje od roku 1890 a ihned se také 

energicky pustil do zdejších bojů mezi staročechy a mladočechy. Přidal se k mladočechům 

a stal se jejich hlavní postavou (ovšem později přestoupil k „realistům”). Po svém vstupu do 

polického života neúnavně podporoval modernizaci města, prosazoval velké projekty 

výstavby technické infrastruktury, zřízení regulačního a polohopisného plánu města, založení 

městské technické kanceláře i úpravu a kanalizování toku Labe. Byl také hlavním 

představitelem nové zakladatelské vlny kolínských podniků, velkou zásluhu měl na založení 

továrny na kávové náhražky, továrny na vozy nebo kolínské petrolky. Projektoval mnohé 

městské stavby, ale často byl velkým terčem útoků, např. časopisu Labské proudy,
257 které mu 

vyčítaly např. machinace s pozemky na Zálabském a Pražském předměstí, asertivitu nebo 
odpudivý vzhled a funkčnost jeho staveb.258 Od roku 1896 byl ve městské radě a postoupil 

dokonce roku 1902 na post purkmistra (označení starosta se v Kolíně datuje až od roku 

1906).259 Zde ovšem v rychle gradujících politických třenicích vydržel jen dva roky a pak 

raději odstoupil z funkce.260 Demisi vyhlásil za velkého pozdvižení ve městě i na radnici 

a Labské proudy k tomu napsaly: „Schůzi obec. zastupitelstva zahájil purkmistr Křička. 

Loučil se se svými „nevěrnými věrnými“ a po té vynadal nestydatě radikálům. Tito, jakmile 

začal Křička mluviti, zdvihli se ze zasedacích míst a opustili zasedací síň. Řeč Křičkova byla 

plna jízlivostí a urážek. Možno říci: jak žil, tak umřel. Poslední slovo jeho bylo: sprosťáctví. 

Nečekali jsme od něho nic jiného. Vždyť známe dobře pana Krupičku.“.
261  

Ve stejném roce (rok 1904) odjel do Ameriky, kde v Chicagu sledoval moderní trendy 
v urbanismu a architektuře, včetně zdejších mrakodrapů apod. Po složení funkce purkmistra 

odešel z Kolína a žil v Pařížské ulici v Praze, tedy v jedné z nejlepších adres české metropole. 
V hlavním městě také nezahálel a stal se zde členem Rady pro odbor technický, předsedou 

Městské spořitelny a dokonce předsedou Československé národní demokracie na Starém 

                                                           257 Na půdě zastupitelstva už např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 28.6. 1898, s. 313. Od začátku jeho působení v městské radě je „hrdinou“ skoro každého vydání Labských proudů. Po jeho zvolení purkrmistrem je z každého 

článku cítit velká nenávist. Nedlouho před Křičkovou rezignací uvedl časopis na titulní stránce výzvu: 

„Přesvědčeni jsouce, že nebude pokoje a klidu nutného ku hmotnému i kulturnímu rozvoji staroslavné obce naší, 

dokud na primatorském stolci její seděti bude purkmistr p. Č. Křička – vyzýváme tohoto pána, aby úřadu svého 

se vzdal. Že zprávu o jeho odstoupení uvítá veškeré občanstvo bez rozdílu polit. stran s povděkem, může býti 

bezpečen. Má každý režimu jeho až po krk dost!“. Labské proudy, roč. IX., č. 11, 11.3. 1904, s. 1. 258 Labské proudy IV, č. 45, 10. 11. 1899. Ale byl mu vyčítán i pomalý postup přístavby radnice apod. SOkA 
Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 26. 10. 1898, s. 324. 259 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 10. 10. 1906, s. 217-218. 260 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 16. 3. 1904, s. 484-486. 261 Labské proudy, roč. IX., č. 12, 19.3. 1904. 
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městě.
 262 V hlavním městě tak potvrdil své schopnosti, které mu asi i díky některým osobním 

vlastnostem nebylo dovoleno dlouhodobě prosazovat v regionálním Kolíně. Přesto však 

zanechal v dějinách města na přelomu 19. a 20. století nesmazatelnou stopu, ve které 

pokračoval i jím dosazený ing. Antonín Hlaváček, přednosta kolínského technického 

oddělení. A tuto stopu si ukážeme v dalších kapitolách. 
 

Sigmund Feldmann263 (1855-1917), spolu s rodinou Mandelíků asi nejdůležitější 

židovský podnikatel v Kolíně, patřil do židovské rodiny s kořeny v širším regionálním zázemí 

Kolína.
264 Jeho otec a zakladatel rodinné firmy Leopold Feldmann (1822-1886) se narodil 

v Oplanech na Českobrodsku a po svatbě s řeznickou dcerou Rosálií Kleinovou z Kovanic 
u Nymburka žil nejprve v Dolních Kralovicích u Ledče nad Sázavou. Někdy okolo roku 1856 
se celá rodina přestěhovala do Kolína, který zřejmě sliboval výrazně zajímavější 

podnikatelské příležitosti. Zde založil a na několika místech v centru provozoval obuvnickou 
dílnu, která se pomalu, ale jistě rozvíjela. O rostoucí prosperitě svědčí, že roku 1869 vykázal 

dva pomocníky a jednoho učedníka, v roce 1880 už čtyři dělníky a jednoho učně. Vlastnil 

také dům v židovském ghettu, v 70. letech začal provozovat i obchod na rohu Husovy ulice 

a Karlova náměstí a nakonec si roku 1881 zařídil prodejní slad v Praze, v Celetné ulici. Když 

po jeho smrti Sigmund přebíral firmu, nastalo období ještě mnohem dynamičtějšího 

rozvoje.265  
Sigmund byl člověk praxe. Byl to vyučený obuvník, ve firmě pomáhal od svých 12 let 

a zkušenosti sbíral i u jiných obuvníků. Roku 1891 se v Praze oženil a poté následovala zlatá 

éra jeho firmy. Dosud podnik vedl oficiálně jako živnost, ale roku 1893 už požádal o její 

zapsání do obchodního rejstříku pro firmy jednotlivců. Se společníkem a švagrem Danielem 

Schulhofem, významným činovníkem kolínské Židovské náboženské obce, přesunul výrobu 

mimo ghetto na Pražské předměstí, kde ve Štítarské ulici vybudovali nový provoz a Sigmund 
svou rodinu dokonce nastěhoval do vedlejšího obytného domu. Sigmund pak po delším 

soudním sporu vystoupil roku 1902 z kolínského živnostenského společenstva a oficiálně 

prohlásil, že svou firmu povede po továrnicku. To se ukázalo šťastné, firma začala mít po 

                                                           262 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 72. Srov. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. s. 346. 263 V různých pramenech se můžeme setkat také s počeštěnou verzí jeho jména „Zikmund“. V obchodních 

materiálech je však výlučně uváděn jako „Sigmund“.  264 K rodině Feldmannů konkrétně viz: JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., „Kolínská obuv je nejlepší“ – osudy 
továrny na obuv Zikmunda Feldmanna v Kolíně a jejích majitelů. In: HAMÁČKOVÁ, V. – HANKOVÁ, M., (ed.), Židé v Čechách 3. Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2010 v Tachově, Praha 2011, s. 137-163.  265 SOkA Kolín, knihovna, KUBÍČEK, J., Továrna na obuv S. Feldmann Kolín, rukopis, asi 1951, s. 1-2. 
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rychlé expanzi i mezinárodní úspěch, úspěšně se účastnila oblíbených výstav, modernizovala 

se a počet pracovníků se na začátku nového století dostal přes 200. Na Karlově náměstí, na 

čp. 8 pak firma provozovala až do svého konce obchod. Jeho továrna si stále vedla výborně, 

ale tehdejší umístění už neumožňovalo další rozvoj. Proto Feldmann začal po podle vzoru 
komplexu firmy F. L. Popper z Chrudimi stavět velkou tovární budovu v ulici na Havlíčkově 

ulici a v těsném sousedství naplánoval stavbu sedmi dělnických domků (postaveny byly 

nakonec jen čtyři).
266 

Sigmund se příliš nezapojoval do společenského života v Kolíně, byl spíše oborově 

zaměřený. Svému oboru ale dobře rozuměl, neustále modernizoval výrobu a vhodně 

investoval. Zajímavostí je jeho velký cit pro reklamu. Často inzeroval v novinách 

a v podnikání např. hojně používal státní symboly habsburské monarchie v čele s císařským 

orlem. S oblibou podporoval legendu, že mu za zaslání ševcovských perek k 50. narozeninám 

dovolil císař Františka Josefa I. využívat císařského orla a pojmenování „c. k. výsadní“. To 

však nebyla pravda, jelikož mu perka vrátil. Po celou dobu pak používal u názvu podobné 

označení „c. k. privilegovaný“.
267 Jeho syn Josef pak posunul reklamní um ještě o kousek dál, 

když po první světové válce spolupracoval se Zdeňkem Rykrem, skvělým kolínským malířem 

a grafikem, který mimo jiné stojí za logem firmy Orion.  
Sigmund Feldmann zemřel náhle roku 1917 a firmu po něm zdědil syn Josef a také zeť 

a ředitel firmy v jednom Otto Reich. Josef, představitel třetí generace této podnikatelské 

rodiny, měl již výrazně lepší teoretické vzdělání, otec ho dal na nižší reálné gymnázium 

v Kolíně a vzdělání pak dokončil na německé obchodní akademii v Praze. Byl rovněž 

mnohem činorodější ve spolkovém životě, stejně jako Otto Reich. Slavná továrna na obuv pak 
pod jejich vedením ještě pokračovala v rozvoji ve 20. letech 20. století, nicméně definitivně 

zanikla za Velké hospodářské krize. 
 

                                                           266 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 11. 1911, s. 39. 267 SOkA Kolín, knihovna, KUBÍČEK, J., Továrna na obuv S. Feldmann Kolín, rukopis, asi 1951, s. 2. 
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10. Hospodářský rozvoj v době industrializace 
 

10.1 Industrializace Kolína a vývoj podnikání 
 
Naprosto zásadní složkou modernizace české společnosti je industrializace. Právě díky 

ní měla společnost zdroje a možnosti k vlastní transformaci. Jejím příchodem zažila 

společnost asi nejvýznamnější změnu od tzv. neolitické revoluce, tedy od počátků agrarizace 

společnosti. Při výzkumu modernizace českého města je nutné industrializaci věnovat velký 

prostor nejen pro společenské a hospodářské změny, které v nich vyvolala. Z výzkumu Karla 
Maiera totiž víme, že industrializace přinesla do mnohých měst těžko řiditelný rozvoj, na 

který městské elity spíše jen opožděně a z donucení reagovaly.268 Bádání o ní je na Západě 

v popředí zájmu už nejpozději od poloviny 20. století. Nejprve byla brána za spíše samostatný 

proces, v současnosti pak badatelé vychází především z názorů amerického ekonoma 

a historika Davida S. Landese (1924-2013). Landes industrializaci považoval za mohutný 

a komplexní proces, který se stal jádrem velké množiny změn, zvaných modernizace.
269  

 
Moderní badatelé tak v různé intenzitě tíhnou především ke komplexnímu zpracování 

tohoto procesu v kontextu dalších dějinných fenoménů. Z těchto pozic také současné bádání 

komentuje Milan Myška, přičemž konstatuje, že dějiny industrializace českých zemí dosud 

nebyly komplexně popsány.
270 Kromě malého společenského kontextu dosavadních výsledků 

bádání a terminologických problémů (např. vnímání protoindustrializace, průmyslové 

revoluce aj.) upozorňuje na prostorovou složku bádání. Industrializace se v prostoru totiž 

projevuje mimořádně nerovnoměrně a řada badatelů tedy upozorňuje, že pro ucelené poznání 
procesu se nelze omezit na analýzu v rámci státu, ale mimo nadnárodních souvislostí tohoto 

fenoménu je klíčovým prvkem studium regionů.
271 Následující řádky tak popisují postupnou 

industrializaci Kolína s přihlédnutím k jeho regionálním souvislostem.  
                                                           268 Srov. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst. 269 LANDES, D., S., The Unbound Prometheus. Technological Changes and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge 1969. 270 Dosavadní pokusy popisuje jako navzájem nepříliš komunikující dějiny průmyslu, podnikání a podnikatelů. 
MYŠKA, M., Region a industrializace: Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918), Ostrava 2014, s. 7-8. 271 Vztah industrializace a prostoru byl analyzován již v 60. letech 20. století a od 70. let se stal významnou 

součástí bádání o tomto tématu. Vycházel z předpokladů o zkoumání ekonomických procesů v regionech, 

formulovaných už roku 1890 proslulým britským ekonomem Alfredem Marschalem, u historiků pak rozvíjených 
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Charakteristických znaků industrializace je celá řada. Avšak zřejmě nejvýznamnější 

jsou soustavný hospodářský růst, změny ve výrobě směřující k výrobě hromadné, růst 

významu průmyslu a zavádění výrobně-technických a výrobně-organizačních inovací, 

zvyšujících produktivitu a kvalitu práce. Je též nutné zdůraznit, že industrializace je soustavný 

a teoreticky neukončený proces, který je nadřazený časově omezeným průmyslovým 

revolucím. Co se týče datace, v českých zemích začala industrializace272 zřejmě v letech 1825 
až 1830 a její první fáze, symbolizovaná párou, byla dokončena na přelomu 70. a 80. let. 
V převážně německojazyčném pohraničí bylo sice zakládajícím odvětvím nastupujícího 

průmyslu textilnictví (především zpracování bavlny), tedy podobně jako ve Velké Británii, ale 
v českém vnitrozemí probíhal tento proces odlišně. Průmyslové počátky národnostně českého 

prostředí jsou totiž nerozlučně spjaty se zemědělstvím, které v této době rovněž procházelo 

zásadními změnami.  
Vědecký a technický pokrok, stejně jako nově zaváděný střídavý hospodářský systém, 

se začaly od počátku 19. století prosazovat už ve šlechtických velkostatcích. Změna 

vlastnických vztahů a komercionalizace zemědělství po roce 1848, pak doplnily vhodné 

podmínky pro vznik národnostně českého průmyslu, spjatého nejprve pevně se svým 

agrárním zázemím. Byl navíc motivován zvýšenou poptávkou po potravinách v neúrodném 

pohraničí s rostoucí zaměstnaností v průmyslu. Polabí, úrodný a dopravně výhodný region 
s početným a nadprůměrně rychle rostoucím obyvatelstvem, tak hrálo v nastupující éře 

zásadní roli.273 Pokud použiji typologii základních ekonomických oblastí v českých zemích 

Ludmily Kárníkové, Polabí patřilo do typu C. To byly úrodné zemědělské regiony s rychle 
rostoucím potravinářským průmyslem, kam kromě Polabí a moravských nížin patřilo dolní 

Pojizeří, dolní Poohří a Povltaví. Celkově šlo asi o šestinu rozlohy českých zemí.
274  

Základním znakem industrializace tohoto typu ekonomické oblasti bylo, že 
intenzivnější zemědělská výroba umožnila koncentraci roztříštěného českého agrárního 

kapitálu v úvěrních svépomocných družstvech (záložny, raiffeisenky, kampeličky) 
i vzájemnou efektivní spolupráci v družstvech zaměřených na nákup, prodej a zpracování 
                                                                                                                                                                                     francouzskou historickou školou Annales od 20. let 20. století. Mezi nejvýznamnější hospodářské historiky, kteří 

tento fenomén zkoumali, byl Angličan Sidney Pollard.  272 K problematice širšího procesu industrializace a průmyslové revoluce jako její specifické a časově omezené 

součásti, např. srov. JAKUBEC, I. – JINDRA, Z. A KOL., Dějiny hospodářství českých zemí, s. 9-10; 
JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 8-9. 273 Viz KÁRNÍKOVÁ, L., Dějiny obyvatelstva v českých zemích. Srov. JAKUBEC, I. – JINDRA, Z. A KOL., 
Dějiny hospodářství českých zemí, s. 83. Mnohem rychleji však rostly velké průmyslové regiony. 274 K dalším třem ekonomickým oblastem patřil typ A, tedy původní textilní oblasti zahrnující asi třetinu českých 

zemí, další šestinu zahrnovaly nové průmyslové oblasti a v posledním typu C byly neúrodné a neprůmyslové 

oblasti, dohromady asi třetina území českých zemí. Srov. tamtéž. 
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zemědělských produktů.
275 Kapitál, akumulovaný ve svépomocných družstvech, byl pak 

základním kamenem národnostně českého bankovnictví a s ním pevně propojeného 

průmyslu.
276 Vznik především potravinářského průmyslu byl pak podpořen nejen logickým 

provázáním s agrárním okolím, ale také faktem, že to v zemědělských oblastech s původně 

slabým a roztříštěným českým kapitálem byla jednodušší cesta industrializace. Znamenal totiž 

i menší investiční náročnost, než u velkých německých (rakouskoněmeckých, 

říšskoněmeckých a židovskoněmeckých) podniků. Byla to dobrá volba, neboť potravinářský 

průmysl měl pro české hospodářství význam vpravdě zakládající. To on byl impulzem pro 
další česká průmyslová odvětví, která pak na něj organicky navazovala. Kolínským 

specifikem pak je to, že spolu s potravinářským průmyslem byl mezi prvními podniky také 

chemický průmysl, který byl s ním a regionálním zemědělským zázemím organicky 
propojený. První podniky, které v Kolíně vznikly, byly vlastně do jisté míry kombinací 

obojího (olejny, lihovary s výrobou drasla). Z důvodu hendikepu roztříštěného kapitálu tu pak 
byly během první zakladatelské vlny častěji zakládány i akciové společnosti.277  

Na začátku české fáze průmyslové revoluce měl tedy Kolín klady v zásadě na své 

straně. Procházely jím důležité pozemní komunikace, ležel na největší řece protékající 

Českými zeměmi, takže měl pro průmysl i velké zdroje vody, jeho hospodářské zázemí tvořila 

úrodná půda lidnaté Polabské nížiny a byl národnostně víceméně homogenní, včetně městské 

elity. Tato homogenita snižovala zásadní rozpory v hospodářské oblasti, nicméně od konce 
19. století možná spíše snižovala soudržnost a tím i motivaci k většímu rozvoji. Je také nutné 

zdůraznit, že hospodářský rozvoj města byl umocněn několika vlivnými a schopnými pionýry 

českého průmyslu, které popisuji v kapitole o kolínské hospodářské elitě.  
 
Jako první vlaštovka nové doby industriální zde vznikl v poslední čtvrtině 18. století 

už zmíněný osamocený závod na předení bavlny.278 Ten však nenašel pokračovatele a zanikl 
v roce 1834. Další podniky pak pozvolna vznikaly až v 50. letech 19. století jako větší dílny. 

                                                           275 Ty pak mohly poskytovat poměrně výhodné úvěry. VENCOVSKÝ, F. A KOL., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, s. 148. 276 Tamtéž. 277 Akciové společnosti vznikaly na základě zeměpanského privilegia už před rokem 1848, roku 1852 stanovil 

pravidla spolkový patent, který stanovil, že pro založení akciové společnosti je nutné zvláštní správní povolení. 

Dalšími nařízeními (např. akciový regulativ z roku 1899 atd.) a včleněním do obchodního zákoníku z roku 1862, 
který upravoval vznik a existenci různých druhů obchodních společností, vznikl základ jejich širokému využití. 

Akciové společnosti hrály důležitou roli v českém hospodářství již od 60. let 19. století, nicméně největší zakladatelská vlna proběhla v 90. letech. JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 22-23. 278 Zdroje, využité pro tento obecný přehled hospodářského vývoje v Kolíně, jsou uvedeny v následující kapitole s přehledem jednotlivých podniků. 
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Blahodárný vliv na rozvoj podnikání měly rakouské liberální reformy, které po krachu 

revoluce z roku 1848 prosazovali představitelé tzv. Bachova neoabsolutismu. Důležitým 
mezníkem bylo zrušení poddanství formou vykupování se od vrchnosti prostřednictvím státu, 
čímž se i u bývalých poddaných uvolnil prostor pro komercionalizaci zemědělství. Na druhou 
stranu výkup trval dlouho a trvalo řadu let, než se rolníci plošně do nového ekonomického 

systému zapojili. Kromě uvolnění ekonomické síly venkova proběhly i další hospodářské 

reformy. Liberalizace zasáhla zahraniční obchod, bylo totiž zavedeno jednotné celní pásmo 

v celé monarchii a nakonec byly v březnu roku 1850 založeny na území celého státu obchodní 

a živnostenské komory, které měly jako samosprávné instituce hájit a podporovat 

podnikatelské zájmy místo cechů.  
Změny se však prosazovaly jen pozvolna. Nově vzniklá samosprávná živnostenská 

společenstva (grémia), která vycházela ze zásady povinného členství a ochraňovala zájmy 

živnostníků, zatím spíše připomínala staré cechy. Jejich spíše pomalý rozvoj byl urychlen 
novelou roku 1868, po které získávaly čím dál větší hospodářský a v návaznosti na to 

i politický vliv. Pro Kolín byla příslušná komora v Praze. Rozvoji podnikatelského prostředí 
výrazně napomohl i nový živnostenský řád z roku 1859, který nahradil předchozí, již 

nedostačující právní úpravu. O tři roky později byl právní řád doplněn obchodním zákoníkem, 

který obsahoval i nařízení o volné konkurenci. Ta byla jedním ze základních pilířů 

ekonomického liberalismu, určoval vývoj v monarchii až do 80. let 19. století. Rozvoj 
liberalizace právního prostředí se zrychlil během politického uvolnění 60. let při současném 

potvrzení občanských práv dvěma rakouskými ústavami (Únorová/Schmerlingova – 26. února 
1861 a Prosincová – 21. prosince 1867) a po dalších reformách, prosazovaných tehdy 

v monarchii německými liberály.  
Kromě vhodného právního prostředí a společenského klimatu bylo pro hospodářský 

rozvoj samozřejmě zásadní, že od roku 1845 Kolínem procházela železnice spojující Prahu 
s Vídní. Nicméně první skutečné továrny s parními stroji vznikaly až ke konci 50. let. Je tedy 
zřejmé, že nová a málo rozvinutá železniční trať nejdříve neměla bezprostřední dopad na 
rozvoj továrního podnikání a výhody, které poskytovala průmyslu, se projevily až s odstupem 
času. Vliv ovšem měla na přenesení hlavního obchodního ruchu Kolína z městského jádra 

k prostoru kolem nádraží. V opožděném začátku tovární výroby hrál roli i nedostatek úvěru, 
čemuž nepomohla ani místní silná židovská komunita, která měla jinak ve finančnictví hlavní 

slovo až do založení Občanské záložny v roce 1865. Právě založení úspěšné Občanské 

záložny bylo kolínským projevem mohutného záloženského hnutí, kterým od konce 50. let 19. 

století do roku 1873 Češi získávali roztříštěný a nedostatkový kapitál. Je třeba rovněž dodat, 
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že záloženské hnutí bylo součástí již zmíněného českého fenoménu svépomocných družstev. 

Další družstva, zaměřená na nákup, prodej nebo zpracování zemědělských produktů, však 

častěji vznikala až koncem 19. století.
 279 Tehdy se také rozšířily na Kolínsku tzv. kampeličky, 

které nabízely především poskytování úvěrů s nízkým úrokem malým rolníkům nebo společné 

nákupy zemědělců.280 
Uvedené zavádění trojhonného zemědělství a komercionalizace celého agrárního 

sektoru na Kolínsku má kořeny v pěstování řepky olejky již před polovinou 19. století. Nejen 

že zavádění řepky postupně odstraňovalo ladem ležící úhor, ale rovněž odstartovalo 
vzájemnou provázanost s nově vznikajícím průmyslem. V Kolíně byla od roku 1843 nejprve 

zpracována v jednoduchém závodu Mojžíše Müllera, který byl v roce 1857 přebudován na 

pravděpodobně první moderní továrnu ve městě (Selikovského továrna na lisování 

a rafinování řepkového oleje, o rok později koupena bratry Fischerovými). Krátce poté 

působila ve městě i menší, tzv. Rudolfova olejna. Skromné počátky kolínského průmyslu jsou 

tedy dílem především židovských podnikatelů, kteří ovšem nebyli nijak zvlášť úspěšní. Ve 
stejnou dobu však do Kolína přišla německojazyčná skupina slezských podnikatelů kolem 

Karla Latzela st., která buduje továrnu na líh a draslo „na Polepce“, přičemž provoz je 
potvrzený nejprve v roce 1860. Tento lihovar byl již velmi úspěšný a pomáhal definovat další 

hospodářský rozvoj města a zaměření jeho průmyslu, včetně úzkého propojení výroby 

potravinářské a chemické. Lze tedy říci, že úplné začátky industrializace Kolína jsou spjaty 

s příchodem a vhodným aplikováním („transplantací“) německojazyčného know-how. 
Následně, v 60. letech a na začátku 70. let 19. století, město zažilo první velkou 

zakladatelskou vlnu průmyslových podniků, které v přímé návaznosti na železnici vznikaly 

většinou v prostoru mezi dráhou a silnicí ve směru na Kutnou Horu. Tato vlna byla spojena 
jak s potravinářským, tak i chemickým průmyslem (nejvýznamnější byly lihovary, akciový 

a Horského cukrovar a ve svém oboru průkopnická Akciová továrna na výrobu umělých 

hnojiv a lučebnin). Je nutné dodat, že především založení akciového cukrovaru (Společná 

továrna na cukr v Kolíně) roku 1864 se v Kolíně stalo iniciačním podnikem pro národnostně 

český průmysl tolik významného cukrovarnictví a rozvoje potravinářského průmyslu ve městě 

vůbec. Jeho založení byla ostatně významná společenská událost, v rámci které se spojili 

                                                           279 Rolníci z Kolínska a místní podnikatelé se zájmy v agrární oblasti totiž založili roku 1894 hospodářské 

sdružení, známé jako Hospodářské družstvo skladištní. Samotné Hospodářské družstvo skladištní započalo své 

působení s kapitálem 2200 zl., přičemž za jeho vznikem stál J. A. Prokůpkem, který také družstvo nejprve vedl. 

Družstvo založilo první spolkový sklad v kolínské Dolní ulici a do války stihli ještě zakoupit pro potřeby spolku 

jeden obytný dům. SOkA Kolín, knihovna, Hospodářské družstvo skladištní. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, sbírka rukopisů, nestr. 280 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 124. 
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nejvýznamnější občané města. A co je důležité, počínaje akciovým cukrovarem již byly nové 

podniky ve znamení mohutně se rozvíjejícího českého kapitálu. Zakladatelská vlna 
vyvrcholila během tzv. gründerzeitu po skončení Prusko-Rakouské války roku 1866, který 

probíhal v celé monarchii mezi lety 1867 až 1873. Byl navíc zvýrazněn i soudobou řepnou 

konjunkturou, která byla svázána s rychle se modernizujícím cukrovarnictvím. Také do 
pivovarnictví a mlynářství vstoupily parní stroje. Celkově nejdůležitějším oborem v Kolíně se 

tak během první vlny industrializace stalo potravinářství, ten chemický byl zatím druhý. 

Chemický průmysl na dominantní potravinářský průmysl navazoval zpracováním jeho odpadů 

i produkcí hnojiv. Toto propojení průmyslu a zemědělství bylo garantováno mimo jiné 

personálním zastoupením dodavatelů agrárních surovin ve firemních orgánech. Skromněji 
zastoupeno bylo v Kolíně i strojírenství (Brandt a Lhuillier, železářský závod Prokopa 

a Josefa Červinkových, první provoz Karla Wiesnera), které se zde zformovalo především 

kvůli poptávce po strojním vybavení a jeho údržbě, nastartované rychlým rozvojem obou 
předchozích oborů. V tomto prvním zakladatelském období vznikla rovněž tiskárna Josefa 
Sudka a Františka Hoblíka, která byla předzvěstí pro Kolín typického typografického 

průmyslu. 
Kromě továren a menších závodů byly v rámci industrializace zakládány i další nové 

provozy. Roku 1869 vznikla pro potřeby města akciová plynárna, jejíž hlavní roli při 

poskytování energií otřásl až dosti opožděný nástup elektřiny tři roky před začátkem války. 
K roku 1870 se pak datuje vznik finančního ústavu skutečně nadregionálního významu – 
Úvěrní banky, úspěšné díky efektivnímu využití řepařského boomu. Neúspěchem ale skončil 

ambiciózní Akciový obchod v střižním a železném zboží, založený jako konkurence místním 

zavedeným židovským obchodníkům roku 1869. Pozice židovských obchodníků naopak dále 

potvrdilo založení Závodu se zbožím galanterním a módním v roce 1875. Skutečný průlom se 
povedl až obchodního domu J. Novák z roku 1893, jehož český majitel původem z Prahy 
úspěšně vsadil na tehdy módní protižidovskou notu. Hlavní představitelé zakladatelské 

generace kolínského hospodářského rozvoje jsou již několikrát zmínění JUDr. František 

Havelec, JUDr. Václav Radimský, Josef Formánek, Karel Latzel st. nebo rytíř František 

Horský. Velmi zásadním aspektem pak bylo to, že mezi roky 1867 a 1875 se Kolín stal 

atraktivní železniční křižovatkou, když byl napojen na železniční systém Rakouské 

severozápadní dráhy. Tento fakt měl spolu s rozvojem sítě dosavadní železnice (původně 

Severní státní dráha, od roku 1855 Rakouská společnost státní dráhy) v hospodářské oblasti 

velký multiplikační efekt. 
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V Kolíně se tehdy dařilo také zakládání akciových společností, které rovněž 
představovaly jednu z možností, jak akumulovat dostatek podnikatelského kapitálu. 
V českých zemích však byly akciové společnosti silně zasažené následujícím krizovým 

obdobím, po nichž byla forma akciového podnikání do velké míry opouštěna, což zase 

zpomalovalo český hospodářský rozvoj. Akciové společnosti pak byly ve větší míře 

zakládány znovu až od konce 19. století.
281 V Kolíně však výsledky nebyly tak zlé, neboť 

následující krizové období přetrvala Společná továrna na cukr, Akciová továrna na výrobu 

umělých hnojiv a lučebnin a po fúzi místních lihovarů vzniklá Akciová společnost kolínské 

továrny na výrobu a čištění lihu a drasla. Těžce zasažen byl naopak akciový parní mlýn 

a Akciový obchod ve střižním a železném zboží. Nezpochybnitelné však je, že tu 

v následujících letech hospodářské stagnace již akciové společnosti nevznikaly. 
 
K industrializující se společnosti patřilo, že ekonomika začala být cyklicky zasahována 

hospodářskými krizemi nového druhu, přičemž ta z roku 1873 znamenala zlom v hospodářské 

politice státu, směrem k častější státní regulaci a tzv. novému merkantilismu.282 Tento směr 

byl potvrzen mimo jiné roku 1883 při vydání novely Živnostenského řádu (významně 

novelizován roku 1907). Od krize roku 1873 do začátku 90. let se hospodářský útlum 

v Kolíně logicky projevil malou intenzitou zakládání nových podniků, takže s dvěma 

výjimkami (tiskařský závod J. L. Bayer, nová strojírna Karla Wiesnera) zde vznikaly jen malé 
podniky. Od konce 70. let se projevila i krize agrární, která zasáhla hlavně obilnářství, ale 

byla nejprve mírněna pokračující řepnou konjunkturou. Naplno propukla v polovině 80. let, 
kdy se přidala krize i v pěstování cukrové řepy a ve svých důsledcích vedla ke zrychlenému 

stěhování obyvatel venkova do měst, které mělo na Kolín velký dopad. Zemědělská krize, 

která byla provázena pomalým zaváděním technických novinek, ale i racionalizací výroby, 

skončila až na počátku 20. století. Celkově lze léta hospodářské krize a stagnace 
charakterizovat jako bolestivý přerod hospodářství i společnosti do nové fáze vývoje.  

 
Od 80. let 19. století se totiž začala až do 20. až 30. let 20. století prosazovat další vlna 

industrializace, tedy tzv. druhá průmyslová revoluce. Následoval jí proces zavádění nových 

způsobů výroby, nových materiálů, intenzivnější mechanizace, dělby práce i vyšší význam 

                                                           281 Pro hospodářský vývoj český zemí v rozmezí let 1850-1914 srov. JAKUBEC, I. – JINDRA, Z. A KOL., 
Dějiny hospodářství českých zemí. 282 Tento termín zavedl Jürgen Habermas. Ekonomické krize probíhaly v letech 1857, 1866, 1873-1896, 1900, 1907 a 1912-1913. Srovnej: PŮLPÁN, K., Nástin českých  a československých hospodářských dějin do roku 

1990, 2 díly, Praha 1993; GERŠLOVÁ, J. – SEKANINA, M.: Lexikon našich hospodářských dějiny 19.-20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003. 
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řídících a odborných pracovníků (manažerská revoluce), specializace, zefektivnění 

a centralizace výroby i financí atd. Během této doby posílila i kartelizace průmyslu. V Kolíně 

tato druhá průmyslová revoluce probíhala s menším zpožděním a projevila se jako druhá 

zakladatelská horečka průmyslových závodů. Můžeme jí datovat zhruba od roku 1894, takže 

se kryje s nástupem hospodářského cyklu let 1894 až 1900 a je nerozlučně spojena se jménem 

Čeňka Křičky. Právě progresivní elity s Křičkou v čele jsou zřejmě hlavním důvodem toho, že 

se Kolín, na rozdíl od mnoha jiných středních a malých měst, snažil nesoustředit slepě na 

jeden průmyslový obor a vznikaly tak i moderní továrny s odlišným zaměřením. Dařilo se 

rovněž vhodně rozvíjet potravinářský a chemický průmysl. Lze za tím hledat i rozmach 
kolínského odborného školství a výhodnou polohu v uzlovém bodu dopravy. Vznikaly ostatně 

zase většinou v přímé návaznosti na železnici, přičemž kromě průmyslového areálu ve směru 

na Kutnou Horu byly čím dál častěji zakládány na rychle se rozvíjejícím „Křičkově“ Zálabí. 

Je však nutné konstatovat, že z nově založených podniků sice několik zaznamenalo slušný 

úspěch, ale významu těch z první vlny zakladatelského období už nedosáhly. 
Během této vlny tak vznikly specializované podniky potravinářské (továrna na Kávové 

náhražky, Kolinea), progresivní chemické továrny (Česká akciová společnost pro rafinování 

petroleje, Akciová společnost pro zpracování draselných louhů), nové strojírenské závody 

(Továrna na vozy, Trojan a Nágl) nebo Hanušova tiskárna. Regionální význam také v této 

době přesáhl už dříve založený obuvnický závod Sigmunda Feldmanna. Díky inženýru 
Křižíkovi vznikla roku 1911 s určitým zpožděním i první kolínská elektrárna. Výsledkem 

nové fáze industrializace Kolína bylo, že těžká chemie (která tu měla dobré podmínky i díky 

dostatku vody z Labe) vystřídala v žebříčku nejdůležitějšího průmyslového odvětví do té 

doby vedoucí potravinářský průmysl.
283 Byla to ostatně součást širšího procesu zvyšování 

podílu technologicky progresivních odvětví a těžkého průmyslu na úkor průmyslu 

spotřebního. Dynamicky se rozvíjel též kolínský regionální finanční trh. Jeho význam byl 

stvrzen založením pobočky Rakousko-Uherské banky roku 1887, nicméně nejdůležitějším 

počinem bylo v této době založení Spořitelny města Kolína v roce 1894, tehdy už šestého 

finančního ústavu ve městě, jehož konkurenční výhodou byly garance vkladů majetkem 

města. Počet finančních ústavů se do konce sledovaného období zvýšil až na devět. Bylo 
potvrzeno též atraktivní postavení Kolína jako železničního uzlu, když sem přibyla v letech 
1899 až 1901 dráha Kolín – Čerčany. Již v roce 1895 pak byla zprovozněna úzkokolejná trať 

až do Jestřábí Lhoty a vše doplňovalo množství továrních vleček.   
                                                           283 Srov. PAVEC, A., Hospodářský význam Kolína. In: Město Kolín, s. 25. s. 35-36. 



116 
 

 
Přesto je nutné konstatovat, že v Kolíně šlo stále jen o podniky menší velikosti. Pokud 

použijeme charakteristiku Franze Mathise, který pro zařazení do z rozvojového hlediska 

zásadní kategorie „big business“ stanovuje podmínku více než 1000 zaměstnanců, pak 

v Kolíně žádnou takovou společnost pravděpodobně nenajdeme. Nejblíže se tomu přiblížila 

zřejmě Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin (Lučební továrna nebo lidově 

tzv. „Lučebka“), avšak přesnější informace k ní a ani k mnoha dalším podnikům zatím nejsou 
k dispozici. Nicméně lze dovodit, že kromě akciové společnosti vlastnící Lučební továrnu, 
která se po fúzi s dalšími chemičkami v monarchii snad mohla k tisícovce zaměstnanců 

vzdáleně přiblížit, měly ostatní největší kolínské podniky, tedy trojice chemických závodů, 

oba cukrovary (během kampaně), Kolinea, Bayerova tiskárna, Feldmannova továrna na obuv 
nebo Kolínská továrna na kávové náhražky, většinou přes stovku, maximálně několik stovek 

zaměstnanců.284 Patřily tedy do kategorie velkých podniků nad 100 zaměstnanců, ale bez 
schopnosti být samostatným multiplikátorem rozvoje města. Neméně složité je také určit 
jejich příslušnost k „velkozávodům“, pokud použijeme často udávanou hranici 300 

zaměstnanců. Kromě nedostatku vhodných pramenů je také nutné mít na zřeteli, že jde 
o údaje proměnlivé v čase. Např. Kolinea se 300 zaměstnancům přiblížila až před vypuknutím 

první světové války, ale symbolickou hranici zřejmě nepřekročila.
285  

Celkově se dá předpokládat, že absence podniku typu „big business“, který už může 

být určitým růstovým pólem s inovativním prostředím, patří spolu s blízkostí Prahy, 
omezenou rolí správního centra, limitovanými možnostmi okolního zázemí a velkou 
vzdáleností ložisek nerostných surovin patří mezi hlavní důvody určitého nevyužití růstového 

potenciálu Kolína od konce 19. století.286 Jak již bylo řečeno, Kolín se stal největším městem 

východní části středních Čech, ale jeho růst nejpozději od 90. let už nedosahoval úrovně 

úspěšnějších středních měst v okolí této oblasti. Tedy Pardubic, Hradce Králové a Mladé 

Boleslavi, nemluvě o západní části středních Čech v čele s Kladnem. 287
Tato města svůj „big 

business“ měly: Pardubice rafinerii minerálních olejů Fanto a asi i strojírnu Hübner & Opitz, 
                                                           284 Např. kolínský akciový cukrovar měl základní kapitál téměř třetinový oproti Pečecké rafinerii cukru, která 

skutečně v době kampaně vykazovala více než tisíc zaměstnanců.  285 Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 105. 286 Proslulé farmaceutické oddělení při Lučební továrně, díky kterému získala primát mezi vitaminovými 

přípravky a rovíjela zde produkci biokleinových vín, kyseliny salicylové a jejich derivátů a později i výrobu 

Acylpirinu a Acylcoffinu, však vzniklo až roku 1920. Díky tomuto oddělení již lze v meziválečném období 

Lučební továrnu za určité inovativní prostředí považovat. Srov. tamtéž, s. 111.  287 Z dalších středních měst, které jsou v tomto textu často zmiňovány, lze mimo plzeňskou Škodu zmínit, že 

více než tisíc zaměstnanců měly na přelomu 19. a 20. století např. i Koh-i-noor L. & C. Hardmuth proslavená 

výrobou tužek a Tabáková továrna v Českých Budějovicích. Srov. MAIER, K., Hospodaření a vývoj českých 

měst, s. 122-123, 158-159, 204, 244-245. 
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Hradec Králové strojírny pro potravinářský průmysl, v Mladé Boleslavi se již před rokem 

1914 dostal přes 1000 zaměstnanců Laurin & Klement. Kolín tak během tzv. druhé 
průmyslové revoluce navzdory částečně úspěšné snaze o zakládání nových továren 

v progresivních oborech postupně ztrácel postavení v hierarchii českých měst.  
Zajímavý přehled hospodářského vývoje na konci sledovaného období můžeme 

vysledovat na srovnání kolínských akciových společností na základě výše jejich základního 

jmění. Akciové společnosti tehdy mohutností disponibilních prostředků zásadně převyšovaly 

možnosti naprosté většiny soukromých podnikatelů a jsou proto nejdůležitějším indikátorem 

soudobé hospodářské kondice kolínských podniků.  
 
Společnost Rok 

založení a.s. 
Akciový kapitál k roku 
1899 (zl.)288 1910 (K) 

Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin 1871 400 000 2 800 000 
Česká akciová společnost pro rafinování petroleje 1901 - 1 500 000 
Akciová společnost kolínské továrny na výrobu a čištění 

lihu a drasla 1869 120 000 1 200 000 
Kolínská továrna na kávové náhražky 1898 300 000 1 200 000 
Akciová společnost pro zpracování draselných louhů 1907 - 1 000 000 
Akciová společnost zámecký pivovar 1898 500 000 1 000 000 
Česká společnost pro výrobu olejů 1899 250 000 500 000 
Společná továrna na cukr 1864 300 000 480 000 
Továrna na vozy akciové společnosti 1899 - 300 000 
Plynárna akciové společnosti 1876 80 000 120 000 
Obchod v střižním a železném zboží akciové společnosti 

v Kolíně 1869 25 000 - 
Tab. 4: Kolínské akciové společnosti v letech 1899 a 1910 Zdroj: Batovcův politický kalendář a adresář na rok 1899, roč. 7., Praha 1899, s. 329; Batovcův Almanach – 
politický kalendář a adresář na rok 1910, roč. 18., Praha 1910, s. A6-A27; JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 107.  

Na srovnání stavu k roku 1899 a 1910 je tedy jasně znát vzrůstající vliv chemického 

průmyslu. Ten obsadil roku 1910 první tři příčky a stal se v prvním desetiletí 20. století 

vedoucím oborem průmyslové výroby v Kolíně. Nejdůležitějším kolínským podnikem se stala 
v roce 1910 Lučební továrna, následovaná nově založenou Českou akciovou společností pro 
rafinování petroleje (později zvaná „Petrolka“) a již tradiční Akciovou společností kolínské 

                                                           288 V letech 1892 až 1900 probíhala v Rakousku-Uhersku měnová reforma, v rámci které se ze zlatého (zl.) 

přecházelo na koruny (K), a to v poměru 1 zl. = 2 K. 
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továrny na výrobu a čištění lihu a drasla, jejíž činnost stála na pomezí potravinářského 

a chemického průmyslu. Do té doby vedoucí Zámecký pivovar se propadl až na 5. místo. 

Nicméně i tak si potravinářský průmysl zachoval výrazný podíl na výrobě a hlavním 

kolínským podnikem v tomto oboru se stala Továrna na kávové náhražky. Naopak slabost 

strojírenství, které přes úsilí zakladatelů nedosáhlo v Kolíně opravdu velkého významu, 
dokazuje umístění jediné Továrny na vozy až na 9. místě.  

Tento přehled je samozřejmě neúplný, neboť v něm postrádáme některé úspěšné 

kolínské podniky, které neužívaly akciové formy podnikání. Chybí např. Feldmannova 

továrna na obuv, ačkoliv víme, že dědictví po Sigmundu Feldmannovi, zemřelém v roce 1917, 
dosáhlo necelého milionu K.289 Také chybí tiskárna J. L. Bayera, která byla zakcionována až 

roku 1912, přičemž se základním jměním 800 000 K se dostala na 7. místo. Pro srovnání je 

lze uvést, že v roce 1901 byla průměrná velikost české akciové společnosti 1 milion K, 
u akciových společností ve vlastnictví českých Němců pak přes postupné zmenšování rozdílu 

činila průměrná velikost 5,9 milionu K.290 Průměru u národnostně českých akciových 

společností tak v roce 1901 odpovídaly asi tři kolínské podniky a během příštích let se přidalo 

několik dalších. Na výši průměrné akciové společnosti ve vlastnictví českých Němců však do 
roku 1914 nedosáhl žádný. Mimochodem, Škodovy závody v Plzni, která byla nejen pro 
Kolín vzorovým středním městem, měly roku 1899 základní akciový kapitál ve výši 

25 milionů K. V Pardubicích, k roku 1890 ještě velikostně i charakterem srovnatelných 

s Kolínem, pak od roku 1889 působila chemická továrna Fanto, která měla po zakcionování 

roku 1907 kapitál ve výši 12 milionů K. Tedy více než čtyřnásobný vůči největšímu podniku 

v Kolíně. Lze v tom spatřit jeden z předních důvodů, proč růst Kolína po roce 1890, na rozdíl 

od Pardubic, skomíral.
291 

Kolín si během sledovaného období výrazně upevnil centrální pozici pro své okolí, 

což je vidět na vývoji v jeho užším regionu, tedy v obcích dnešního kolínského okresu. V roce 
1910 bylo v Kolíně celkem 10 100 000 K akciového kapitálu, což byl oproti roku 1899 nárůst 

o 288 %, avšak v ostatních obcích klesl z 3 844 000 K na 3 220 000 K. Ještě roku 1899 měly 

                                                           289 JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., „Kolínská obuv je nejlepší“ – osudy továrny na obuv Zikmunda Feldmanna v Kolíně a jejích majitelů, s. 148. 290 Srov. JINDRA, Z. – JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vzestup českých zemí, s. 51-52. 291 Na tomto místě musím poněkud polemizovat s tvrzením Karla Maiera, že výborné dopravní napojení 

Pardubic, jako železniční křižovatky, bylo „naplno využito“ až za první světové války. Srov. MAIER, K., 

Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 195. Právě vznik mohutné Fantovy rafinerie s vídeňským kapitálem, po 

níž následoval mimořádně rychlý růst města, při kterém Pardubice (bez zásob hlavních průmyslově využitelných 

nerostných surovin v bezprostředním okolí) za sebou nechaly nejen Kolín, ale i původně lidnatější Chrudim a 

dokonce Hradec Králové, indikuje, že pro další vývoj města to byl faktor naprosto zásadní. Díky němu se zřejmě 

stalo plnohodnotným středním městem, jak jej popisuje Jiří Musil. 
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ostatní obce mírně větší množství akciového kapitálu, avšak dynamický hospodářský rozvoj 

Kolína, který se projevil i převzetím Akciové továrny na umělá hnojiva v Pečkách kolínskou 

Lučebkou, byl pro ostatní obce nedostižný. Je však nutné zmínit, že tato čísla podpořilo 

i vyhoření akciového cukrovaru v Ratboři, který posléze převzal zámožný Bernard Mandelík 
do soukromých rukou. Pro srovnání, zdaleka největší regionální akciová společnost mimo 

Kolín byla Pečecká rafinerie cukru s 1 800 000 K akciového kapitálu v roce 1910, po ní 

následovala s velkým odstupem Společná továrna na cukr ve Velimi, která měla akciový 

kapitál ve výši 480 000 K.292 Na těchto číslech tak lze mimo jiné mikrohistoricky sledovat 

prostorově nerovnoměrný průběh industrializace v užším regionu a tendenci centralizace 
výroby, která od konce 19. století výrazně zesílila. 

V souladu s tím je nutné dodat, že bádání o kolínském hospodářství částečně potvrdilo 

tvrzení Karla Maiera o specializaci středních měst na jeden průmyslový obor v důsledku 

jejich menších možností, který pak dle něj v dalších fázích industrializace už spíše jen 
rozvíjely.

293 V první fázi industrializace bylo nejdůležitější průmysl potravinářský a až 

v závěsu s ním provázaný chemický průmysl. V druhé fázi industrializace, od 90. let 

19. století, však vidíme především dynamický rozvoj specializovaného chemického průmyslu, 

který byl už z velké části nezávislý na zpracování zemědělských surovin (např. celá nově 

založená Česká akciová společnost pro rafinování petroleje). Podniky z jiných odvětví však 
nehrály úplně podružnou roli, jelikož tiskárny nebo Feldmannova továrna na obuv získaly 

věhlas i mimo region. 
Pro rámcové zhodnocení míry industrializace kolínské společnosti lze použít 

informace z poválečné doby. K roku 1921 bylo v Kolíně 25 průmyslových závodů. 

Zaměstnáním příslušelo k zemědělství, lesnictví a rybářství 815 obyvatel, k průmyslu 

a živnostem 7858, k obchodu a peněžnictví 1895, k dopravě 1683, k státní a veřejné službě 

1411, k vojsku 52, k samostatným službám domácím 327 a bez označení povolání pak 

2163.294 Z těchto údajů už Kolín vychází jako výrazné, až jednostranně orientované 

průmyslové centrum. 
 
Na konec lze konstatovat, že na hospodářském rozvoji Kolína lze 

ve specifickém mikrohistorickém pohledu sledovat zásadní transformační proces moderních 

českých dějin. Na začátku sledovaného období byli Češi ještě v drtivé většině zemědělským 

                                                           292 Batovcův Almanach – politický kalendář a adresář na rok 1910, roč. 18, Praha 1910, s. A6-A27.  293 Srov. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 291-292. 294 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s. 19. 
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národem s malým podílem na industrializaci. Za hlavními „konkurenty“ v Habsburské 

monarchii i Německém spolku – Němci, zaostávali v mnoha oblastech, včetně té hospodářské. 
Ale před první světovou válkou již byli hospodářsky a v řadě ekonomických ukazatelů 

(např. zaměstnanost v průmyslu) téměř srovnatelní s českými Němci i dalšími vyspělými 

evropskými národy. A to vše přes relativní zaostávání Habsburské monarchie za vyspělejšími 

evropskými státy. V následujících kapitolách dále uvedu konkrétní historii jednotlivých 

sektorů hospodářství v Kolíně, na jejichž analýze jsem spolu s teoretickými informacemi 

z odborných publikací rekonstruoval předchozí text. 
 
 

10.2 Primární sektor  
K roku 1899 se o této hospodářské oblasti Kolína velmi pochvalně zmiňuje Ottův 

slovník naučný: „Kolín jest město velmi živné. V jeho katastru jest 5411 jiter (2600 ha) země, 

ponejvíce rolí a luk, na levé straně labské velmi úrodných hospodářství, velmi pokročilé, dává 

hlavně burák, pšenici, ječmen, zemáky a jeteliny při hojné držbě dobytka. O hospodářství se 

opírá čilý průmysl…“.
295 Proměna agrárního hospodaření v kolínském hospodářském zázemí 

byla nastíněna v předchozím textu a v rámci zaměření této práce na modernizaci samotného 

města tak již nebude podrobněji popisována. Pro tuto problematiku je ostatně k dispozici řada 

odborných prací.296 V kategorii primárního sektoru se proto zaměřím na samotné hospodaření 

města v této oblasti. Přesto, že Kolín nebyl v oblasti bohaté na nerostné suroviny, byl primární 

sektor pro jeho rozpočet významnou položkou. Podílel se na obecním rozpočtu asi jednou 

desetinou. 297 
Kolín měl v rámci primárního sektoru hospodářství celý soubor vlastnictví. Do jeho 

majetku patřilo i hospodářství polní, luční a lesní. Např. v roce 1900 vlastnilo město 2891 m
2 

polí, zahradu o výměře 261 m
2 a 7 luk a pasek. V lesním hospodářství městu patřily - kromě 

porostu v samotném městě (včetně Dolního ostrova) – i lesy na levém břehu Labe. Jednalo se 
o lesy u Třídvor, na Vinicích nebo les Březinka. Další byly Borky na Zálabí, později spolu 

s Brankovickým i tzv. Roztrhaným lesem. Ty patřily do souboru obecních lesů, kde se porost 

                                                           295 Ottův slovník naučný, Čtrnáctý díl, Kartel – Kraj, Praha 1899, s. 554. 296 Např. viz: KUBAČÁK, A., Dějiny zemědělství v českých zemích, Díl 1: Od 10. století do roku 1900, Praha 1994; KUBAČÁK, A., Dějiny zemědělství v českých zemích, II. díl: 1900-1989 , Praha 1995; BALCAROVÁ, J. - KUBŮ, E. - ŠOUŠA, J. (ed.), Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: in memoriam 

hospodářského historika Jaroslava Pátka, Praha 2015. 297 Rozpočet příjmů a vydání obce královského města Kolína na rok 1899-1912, Kolín 1912. 
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postupně rozšiřoval.
298 Zároveň část lesa prodělávala na začátku 20. století parkovou úpravu. 

Na přelomu století, po vzniku Okrašlovacího spolku, se výrazně zvyšuje zájem o využívání 

a rozvoj lesa i o přírodu vůbec. Lze to vysledovat i mezi představiteli města, takže se 

např. v lednu roku 1900 můžeme v zápisech z městského zastupitelstva dočíst, že „Pan Ing. 
Káník žádá větší péči o lesy, zejména aby dříví z lesa prodáváno nebylo, dále aby též 

zakročeno bylo, aby i lesy soukromé nebyly příliš vykacovány.“.
299  

 
Kromě lesního hospodářství zde byl i lom na kámen, který se následně využíval pro 

obecní potřebu.
300 Ostatně skalnaté úbočí, které lemuje tok řeky Labe u Kolína, skrývalo pro 

tuto činnost značné předpoklady.
301 Produkce kolínského lomu se pak často objevovala 

zadlážděná v kolínských ulicích. Město vlastnilo i práva na dolování písku z Labe a rybolov. 
Tato práva pronajímala soukromníků. Dokumentovány jsou i ovocné školky, např. v sadu 
Kantorka na Pražském předměstí za Obecním chudobincem (dnes Nad Zastávkou, čp. 64).  

Roku 1908 nastaly v tomto hospodářství změny, když byla jejich správa 

systematizována a nakonec předána pod patronaci městského inženýra Antonína Hlaváčka. 

Ten později do dotazníku LUSK napsal, že mu bylo předáno do správy „městské 

hospodářství: lom kamene, dobývání písku z řeky Labe, luka a lesy, čištění města a odvoz 

odpadků z domů soukromých i úředníky hospodářskými.“ Při této reorganizaci se změnil 

i název technického oddělení, kterému dělal Hlaváček přednostu a oficiální název tak byl díky 

rozšíření pravomocí upraven na „oddělení technického na oddělení “technické 

a hospodářské”, jehož jsem byl usnesením obecního zastupitelstva ze dne 31. října 1908.“.
302  

Nicméně, co se týče ekonomického významu, primární sektor hospodářství neměl na celkové 

příjmy Kolína vyloženě zásadní ekonomický vliv. Např. ze schválených příjmů na rok 1900 

se jednalo jen o 9886 K a 6 h z celkových příjmů obce Kolín, které tehdy činily celkem 
96 610 K a 97 h, tedy něco málo přes 10 %. 
 
                                                           298 Např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva ze 7.12. 1910, s. 206. Ale tendence k zakupování pozemků, které se později zalesnily, se 
projevily už dříve. Např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, 
Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9.11. 1904, s. 547. 299 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 6.1. 1900, s. 122. 300 Např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5.3. 1887, s. 278. 301 Během Kolínské historie se kámen těžil po obou stranách břehu Labe v Kolíně a okolí a také např. ve 

Štítarech nebo v údolí Polepského potoku. Srov. RUS, I., Moje Město Kolín, Od lužního lesa k městskému 

parku, Kolín 2007. 302 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 
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10.3 Sekundární sektor 
 
10.3.1 Úvod do vývoje sekundárního sektoru 
 

Tato kapitola obsahuje přehled vývoje významných podniků v Kolíně a dokumentuje 
tak postupné zprůmyslňování města a diverzifikaci hospodářských subjektů. Jednotlivé 

podniky jsou z důvodu přehledností řazeny podle průmyslového odvětví. Neobejde se to však 

bez komplikací, neboť především u některých prvních podniků se prolíná výroba 

potravinářská a chemická. Z tohoto důvodu a rovněž kvůli výrazné provázanosti 

potravinářského a chemického průmyslu spolu s jejich společným napojením na polabské 

zemědělské zázemí (což mělo velký význam pro počátky kolínského průmyslu) jsou tyty 
obory uvedeny společně. Dalším problémem pak je, že u řady dalších provozů není jisté, jestli 

je lze řadit do průmyslových závodů, někdy jsou to totiž jen větší dílny. Pro komplexnost však 

tyto dílny v přehledu uvádím. Do třetice bylo problematické i jejich oficiální zařazení. 

Např. Feldmannova továrna na obuv byla vedena jako živnost i v době, kdy šlo už ve 

skutečnosti o tovární provoz a pracovaly v ní desítky zaměstnanců. Podotýkám, že kvůli 

přehlednosti a sevřenosti zařazuji do tohoto přehledu především významnější podniky. 
Následující řádky tedy nejsou dokonalým výčtem všech podnikatelských subjektů v Kolíně, 
nicméně poskytují alespoň základní přehled o předkládaném tématu.  

 
 

10.3.2 Potravinářský a chemický průmysl   
Jak již bylo řečeno, od 2. poloviny 50. let 19. století začaly vznikat první moderní 

průmyslové závody na území města Kolína. Je to vlna podniků, která se díky úrodnému 

zemědělskému zázemí středního Polabí zabývala hlavně související potravinářskou 
a chemickou výrobou. Tyto obory měly pro průmysl v Kolíně vpravdě iniciační charakter 
a právě na ně se pak napojily další průmyslové obory nebo finanční sektor. Velmi důležitý byl 
pro celé Kolínsko rozvoj průmyslového využití Řepky olejky, neboť zvýšení odběru 

zemědělce motivovalo k jejímu pěstování právě v úhoru a tím i opouštění trojpolního systému 

(ozim, jař, úhor). Postupně se tak prosazoval nový střídavý systém, kdy se na jednom místě 

měnily plodiny s rozdílnými požadavky na půdní živiny.
303 Začaly se tak více pěstovat 

                                                           303 Srov. KUBAČÁK, A., Dějiny zemědělství v českých zemích, II. díl. 
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plodiny, využitelné jako suroviny v začínající industrializaci regionu. Jedním z důsledků 

tohoto procesu byla i zvyšující se provázanost zemědělského zázemí a kolínského průmyslu, 

které se dále vystupňovalo v souvislosti se zpracováním cukrové řepy. 
 
Jako „první vlaštovka“ se objevil roku 1843 závod na lisování řepkového oleje 

založený Mojžíšem Müllerem v místě zvaném „Na Pršíně“ (dnes ulice Zahradní čp. 46). 
V roce 1852 tento závod s obytnými a hospodářskými budovami i zahradou byl v roce 1852 
koupen za 5500 zl. od Ráchel Müllerové dalším židem, Ignácem Selikovským. jejímž 

zakladatelem je Ignác Selikovský. Od jejího manžela Eliáše Selikovského pak kopil strojní 

vybavení, např. lis na olej, rafinovací aparát mlýna na olej a další nářadí.
304 Selikovský začal 

závod modernizovat zavedením parního stroje (k němu máme první zmínku pro rok 1857) 

a zároveň ho opatřil vysokým komínem. Ačkoliv jsou reálné poměry v tomto podniku nejisté, 

můžeme od té doby zřejmě mluvit o první skutečné továrně v Kolíně, kterou známe jako 

Továrnu na lisování a rafinování řepkového oleje s výrobou pokrutin.305 Továrně se však 

nedařilo, Selikovský se zadlužil a na odvrácení konkurzu si musel půjčit u svého tchána, 

Josefa Schönfelda, nájemce pivovaru ze Semil. Špatný stav podniku se však výrazněji 

nezlepšil. Od Ignáce Selikovského ho tedy v roce 1861 za 25 000 zl. koupili další příslušníci 

židovské komunity Jakub a Adam Fischerovi, kteří jí spravovali společně s Jakubovým synem 

Pavlem (1852-1898). Pavel po Jakubově smrti roku 1874 továrnu převzal, nicméně v jejím 

čele vydržel jen 7 let, kdy zadlužený provoz převzala Union banka. Závod tuto změnu 

majitele dlouho nepřežil. Pavel Fischer se ovšem přes výrazný neúspěch dalšího podnikání 

nevzdal a roku 1885 zakládá v “Třídvorské ulici“ (čp. 239) na Zálabí nový závod na výrobu 

řepkového oleje, pokrutin a superfosfátu.
306 

Tato Továrna na oleje a umělá hnojiva si ovšem pod jeho vedením nevedla o mnoho 

lépe a brzy po své účasti na Jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891 se dostala do takřka 

neřešitelných finančních problémů. Nezopakovala tak úspěch Lučební továrny a po krátkém 

intermezzu v rukách dalšího majitele v letech 1896 až 1898 se i tato továrna dostala do rukou 

                                                           304 Ignác Selikovský se narodil roku 1817 do židovské rodiny v nedalekých Lošánkách. Jeho otec Andreas si vzal 

za ženu Alžbětu, rozenou Pikovou. Ignác se oženil s dcerou nájemce pivovaru v Semilech Josefa Schönfelda 

Emou. Poté přesídlil do Kolína. JOUZOVÁ, M., Pavel Fischer, jedna z postav spolkového života Kolína 19. století. In: Židé v Kolíně a okolí, Práce muzea v Kolíně – řada společenskovědní IX., s. 42-43. 305 Pokrutiny jsou pevné zbytky po lisování olejnin. K továrně také viz: VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 250. Srov. JOUZA., L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 66. 306 K rodině Fischerů i jejich podnikatelskému a spolkovému úsilí podrobně srov. JOUZOVÁ, M., Pavel Fischer, jedna z postav spolkového života Kolína, s. 41-59. 
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banky, tentokráte Pražské úvěrní. Ta z ní v roce 1899 vytvořila akciovou společnost.
307 Toho 

se už neúspěšný podnikatel Pavel Fischer nedočkal, neboť o rok dříve skonal v Praze.308 
 

 
Obr. 15: Fischerova olejna z roku 1877 
Zdroj: SOkA Kolín.  

Jako skromnější konkurence v tomto odvětví, vznikla v roce 1856 Rudolfova olejna, 
která svojí činnost vyvíjela až do roku 1888. Sídlila v ulici „Na Valech“ (čp. 38).309  

 
Na rozvoj pěstování a zpracování řepky olejky navazovala řepná konjunktura. 

Zpracování řepy se nezaměřovalo jen na výrobu cukru, ale také na zpracování melasy (ovšem 

užívaly se i brambory a v Uhrách kukuřice), důležitá surovina pro výrobu lihu. V 2. polovině 

50. let vzniklo konsorcium slezských německojazyčných podnikatelů, jehož účelem bylo 

založení továrny na výrobu lihu s vedlejší výrobou drasla a satyru. Pro Kolín 

nejdůležitějším členem tohoto uskupení se stal Krnovský rodák Karel Latzel st. (1833-1925), 
který je považován za zakladatele kolínského lihovarnického průmyslu a tím i tím 

                                                           307 KRONUS, J., 150 let, s. 57. 308 JOUZA., L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 66. 309 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 251. 
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i postupného zformování Kolína jako jednoho z center chemického průmyslu v českých 

zemích. Lihovar řízený Latzelem určitě stál už v roce 1860 u Kutnohorské silnice (dnes 

Havlíčkova) při říčce Polepce. Vzhledem ke vzdálenosti od železnice to ale nebylo příliš 

výhodné místo.
310 Latzelův lihovar vyráběl líh a draslo z melasy dokud se v roce 1869 sloučil 

se závodem na rafinování lihu, u jehož počátků byl místní měšťan Josef Weissberger (stál 

od roku 1865 naproti nádraží v ulici Pod Hroby na západ od kostela Všech svatých).
311 Jejich 

spojením byla vytvořena akciová Společnost na vyrábění lihu a drasla.312  
 

 
Obr. 16: Kolínské akciové továrny na vyrábění a čištění lihu a drasla 
Zdroj: SOkA Kolín.  

Pod hlavičkou majitelů obou předchozích továren a dále komisionáře ve Vídni Josefa 

Hermanna a pražského židovského obchodníka Seligmana Elbogena vznikal u nádraží (dnes 
je celý areál v Havlíčkově ulici čp. 605) závod nový, dokončený roku 1872. Kolínské 

akciové továrny na vyrábění a čištění lihu a drasla, které v 80. letech 19. století 

zaměstnávaly asi 120 dělníků a vlastnily 5 parních strojů s výkonem 26 koňských sil, čtyři 

                                                           310 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 68. 311 Disponoval rezervoáry o velikosti 10 000 věder. JOUZA, L., A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 68. 312 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 122. 
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aparáty na pálení melasy a dva další na rafinování lihu,
313 brzy úplně nahradily oba bývalé 

podniky. To bylo v souladu s celkovým vývojem lihovarnictví v Českých zemích. V rámci 

centralizace výroby do větších provozů totiž klesal počet lihovarů, ačkoliv samotná produkce 

lihu dále stoupala.
314 Kolínský lihovar se stal pod Latzelovým vedením velmi významným 

podnikem a po určitých problémech za hospodářské krize a stagnace zažila na přelomu 

19. a 20. století mimořádně dynamické období svého rozvoje, když se do roku 1910 dostala 
po zvýšení akciového kapitálu na 1 200 000 K (ze 120 000 zl./240 000 K před rokem 1897), 

čímž zaujala třetí místo ve velikosti kolínských akciových společností a na čtvrté místo 

v celém užším regionu. Co se týče stavebního vývoje, pod dohledem kolínského stavitele 

a architekta byla roku 1889 k hlavní budově přistavěna bednářská dílna, v roce 1898 pak bylo 

zvýšeno skladiště a nakonec roku 1908 přibylo skladiště lihu a laboratoř.
315 

 
V celkovém kontextu rozvoje, bylo logickým tahem i zřízení Továrny na výrobu 

umělých hnojiv a lučebnin akciové společnosti.316 Kolem poloviny 19. století bylo jako 

hnojivo užíváno vedle chlévské mrvy také přírodní guano a Chilský ledek. Ovšem postupně 

se začaly prosazovat i umělá hnojiva, nejdříve superfosfáty a v 70. letech fosforečná 

hnojiva.317 U založení Lučební továrny byl již zmiňovaný František Horský. Ten celou akci 
inspiroval a také řídil. Podařilo se mu přesvědčit mnoho významných osobností ke vstupu do 

podniku a koupi akcií. Do správní rady byl zvolen jako její předseda Horského německý zeť 

Jindřich baron Berlepš, který svým šlechtickým původem dodával společnosti lesk 
a solidnost. Jako místopředseda byl zvolen kolínský okresní tajemník Čeněk Hevera a dále 

pak statkář Václav Perner, statkář Jan Antonín Prokůpek, kolínský právník JUDr. František 

Havelec, minulý purkmistr a poštmistr Karel Knirš a tehdejší purkmistr a mlynář Josef 

Formánek.
318 František Horský měl i bez vysoké funkce na chodu továrny velký vliv, vlastnil 

virilní hlas a samozřejmě i místo ve správní radě. Po jeho smrti převzal funkci hospodářského 

poradce J. A. Prokůpek. Technických ředitelem společnosti se stal nejdříve Karel John, který 

ovšem neměl požadované praktické znalosti a takže ho roku 1872 nahradil zkušenější 

Belgičan Delplace. Toho ve funkci nahradil v letech 1873 až 1877 účetní velimského 

                                                           313 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 69. 314 JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 42-43.  315 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 69. 316 K vývoji společnosti srovnej: ŤOPEK, F., 100 let průkopnické práce a úspěchů 1871-1971, Kolín 1971. 317 JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 25-26. 318 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 272. 
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cukrovaru Bárta, až se nakonec dlouholetým technickým ředitelem továrny stal Antonín 

Pavec.319 O rok později přišel do závodu i významný inženýr chemie Josef Jettmar.
320  

Samotná továrna byla postavena na odlehlém místě kolínského Pražského předměstí, 

zvaného „Na Bělidlech“ (čp. 57) a byla řízena stavitelem Čeňkem Starým.
321 Po schválení 

stanov a upsání akcií na základní jmění ve výši 400 000 zl. začal závod postupně vyrábět od 

konce roku 1871.322 Kapacita vyráběného superfosfátu měla být 60 000 centů a vyráběna byla 

i kyselina sírová. Nejdříve se kyselina sírová musela nakupovat u soukromníků, ale už v roce 
1872 vznikly k jejich výrobě olověné nádrže. Začátky byly poměrně obtížné, protože umělá 

hnojiva neměla tradici a tak se odbyt rozvíjel jen pomalu. Roku 1875 dokonce akcionáři 

uvažovali o prodeji továrny Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. Firma 
proto nasadila do novin (obzvláště do Koruny České) reklamní kampaň a rolníkům se v rámci 

propagace velmi levně zapůjčovaly rozmetadla na hnojiva. Tato opatření nakonec splnila svůj 

účel a továrna se zdárně začala stabilně rozvíjet a do roku 1880 byly provozy na výrobu 

superfosfátu rozšířeny. Zároveň tu ing. Pavec zavedl i výrobu a prodej hnojiv 

kombinovaných, zelené a modré skalice.  
Lučební továrna patřila od počátku největším kolínským podnikům, ale na přelomu 

19. století pro ní nastalo období mimořádného rozvoje, díky kterému se stala zdaleka 

nejvýznamnějším kolínským podnikem. Do roku 1910 se akciový kapitál společnosti, která 

předtím roku 1898 ovládla i pečeckou chemičku (Chemická továrna na umělá hnojiva, 

spódium, kostní klih a kyselinu sírovou) s filiálkou v Neu Erlau u Vídně a továrnu na hnojiva 

lučebniny z Českých Budějovic, zvýšil na 2 800 000 K. Přesný počet zaměstnanců ve 
sledovaném období zatím není znám, ale lze jej odhadovat na stovky.

323 Pod Pavcovým 

                                                           319 Dr. h. c. Antonín Pavec (1851-1927) dokončil roku 1873 vysokou technickou školu v Praze a poté byl přijat 

jako chemik do kolínské „Lučebky“. V roce 1877 byl jmenován jejím ředitelem, působil také jako obecní 

zastupitel a městský radní. Z továrny odešel až roku 1920, kdy byl ale za zásluhy jmenován předsedou správní 

rady. Díky své odbornosti pomáhal zakládat řadu továren i mimo České země (např. v Rusku či Haliči), vydával 

obchodní publikace, spoluzakládal Českou chemickou společnost pro vědu a průmysl, byl zvolen za člena 

Národohospodářského odboru České akademie pro vědy slovesnost a umění, po vzniku Československa se stal 

předsedou Sdružení čsl. průmyslníků chemiků a také byl členem Národohospodářského ústavu při České 

akademie věd. Hlas demokracie, roč. VI (XXIV), č. 15, 10. 4. 1926. Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 83.  320 Ing. Josef Jettmar (1855-1922) přišel do Lučební továrny v roce 1878 (do roku 1889 zde působil jako adujnkt). V Kolíně byl aktivním členem Hospodářsko-průmyslové jednoty i Literárního spolku (sám psal 

množství článků a knih odborných a zábavným) atd. I po opuštění Kolína se věnoval oboru, když působil v chemičkách v Českých Budějovicích, ve Slaném, Hradci Králové a dokonce i v Ogruni u Vídně. V letech 1913-1914 vyučoval na pokračovací rukavičkářské škole v Praze, od roku 1914 se stal i redaktorem 
Koželužských listů a po vzniku Československa v letech 1919-1920 i Českého Koželuha. Tamtéž. 321 Tamtéž, s. 81. 322 SOkA Kolín, knihovna, Historie založení závodu Lučebního. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, složka 

rukopisů, nestr. 323 Počtu tisíc zaměstnanců Lučební továrna dosáhla až v roce 1959, po řadě investičních vln do rozvíjení 

závodu. ŤOPEK, F., 100 let průkopnické práce a úspěchů, s. 113. 
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vedením byla výroba průběžně modernizována, přičemž zavedení výroby kyseliny borité či 

léčivého preparátu Biokleinu pak položilo základy pozdějšímu vzniku farmaceutického 

oddělení a specializaci na léčiva. Soužití Kolínských obyvatel s chemickou továrnou ovšem 

nebylo úplně jednoduché a z jednání zastupitelstva se můžeme dozvědět, že „…obtěžuje 

město při západním větru“.
324  

 

 
Obr. 17: Kolínská Lučební továrna v roce 1908 
Zdroj: SOkA Kolín.  

Jako jeden z prvních podniků na pomezí chemického a potravinářského zaměření 

vznikla dle Josefa Vávry i Goldschmiedovského firma na vyváření kostí a tuků, uvedená 

k roku 1860. Později však již o ní není žádná další zmínka.325 
Na Kutnohorském předměstí, dnes v místech křížení ulic “U křižovatky” 

a ”V Opletkách”, pak vznikla roku 1864 podle projektu stavitele Jana Klecanského 

Ballingova továrna na výrobu škrobu, sirupu a hroznového cukru. Jan Balling, významná 

osobnost kolínského hospodářského a společenského dění, rozšířil původní nevelkou továrnu 

a nový závod se zaměřil na průmyslové zpracování brambor.326 Mnoho informací však o této 

továrně není k dispozici. Nicméně je známo, že v rámci zvýšení konkurenceschopnosti byla 
roku 1881 továrna modernizována zakoupením parních strojů. Příliš jí to ale nepomohlo 

a fungovala jen do roku 1884. Poté zanikla.
327  

                                                           324 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z. 16.1. 1892, s. 61. 325 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. Srov. KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 1. 326 PEJŠA, J., Kolín a Prusko-Rakouská válka roku 1866, s. 77. 327 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 255. 
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Obr. 18: Ballingova továrnička na výrobu škrobu, sirupu a hroznového cukru (vyobrazený nákres je z roku 1880) Zdroj: SOkA Kolín.  

Kromě toho procházelo modernizací i tradiční pivovarnictví, v předindustriálním 

období nejvýznamnější způsob podnikání ve městě. Kolem poloviny 19. století probíhal právě 

přechod od tradiční empirické výroby k moderním průmyslovým pivovarům, založených na 

produkci spodně kvašeného piva při využití nejnovějších vědeckých postupů.328 
 

 

Obr. 19: Akciový zámecký pivovar v Kolíně na propagačním materiálu Zdroj: SOkA Kolín  
                                                           328 Pivovarnictví mělo v Rakousko-Uhersku velmi silné postavení a hodnota vývozu dosahovala v roce 1913 
prakticky 20 % světového podílu. JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 58.   
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V Kolíně působil už od konce středověku Měšťanský pivovar, který vznikl v budově 

radnice okolo roku 1494. Kolem roku 1660 koupila obec dům v dnešní Zámecké ulici (na 
místě bývalého Měšťanského pivovaru dnes stojí Městský společenský dům, čp. 80) a na jeho 
místě a místě přilehlých obecních kotců vystavěla nový obecní Měšťanský pivovar. Zpočátku 

se zde jednotliví měšťané střídali ve vaření piva, ovšem brzy začali zaměstnávat 

profesionálního sládka. Časem (nejspíše od druhé poloviny 18. století) začali měšťanský 

pivovar přímo sládkům pronajímat. V roce 1864 byl vybudován nový sklep.329 V roce 
1899 poslední nájemci, bratři František a Josef Raschové, pivovar od právovárečných 

měšťanů odkoupili; v té době se vystavoval max. 6 800 hektolitrů piva. V roce 1911 se 
pivovar sloučil se Zámeckým pivovarem a ukončil výrobu. Stalo se tak v souladu s dobovým 
trendem koncentrace výroby, protože ve sledovaném období postupně rychle klesal počet 

pivovarů, ačkoliv se celková produkce intenzivně zvyšovala.
330 

 
Zámecký pivovar byl v areálu Kolínského zámku založen už v roce 1531 a až do 

roku 1829, kdy ho koupil Jakub Veith, byla téměř nepřetržitě jeho majitelem královská 

komora. Za panství asi nejvýznamnějšího představitele kolínského hospodářského rozvoje – 
Františka Horského – který ho získal od Veithových dědiců v roce 1862, byl výrazně 

přebudován na podnik továrního typu. V roce 1863 byl pivovar rozšířen o lednice a parní stroj 

o síle 8 koňských sil. O dva roky později přibyla spilka, nový komín a začala tak postupně 
částečná přestavba celého objektu.

331  Roku 1873 pivovar získal nové ječné půdy a sklepy 

vedle Kovářské ulice.
 332 Pivovar byl pevnou součástí Horského hospodářského komplexu. 

Z jeho panství na pivovar proudil vlastní ječmen a část chmele. Při vaření ležáku však 

používal kvalitní chmel žatecký. Mláto a sladový květ bylo zase dopravováno z pivovaru na 
statek, kde je zkrmoval dobytek.  I když byl zbytek velkostatku v roce 1896, prodaný dědici 
Františka Horského Filipu Arnoštu z Hohenlohe-Schüllingfürst, což byl majitel 
poděbradského zámku, stal se zámecký pivovar samostatnou firmou Zámecký pivovar 

v Kolíně Adolf Richter a spol., vlastněný vnukem Františka Horského.
333 

Další vývoj zámeckého pivovaru před první světovou válkou byl rovněž dynamický. 

V roce 1898 byl převeden na akciovou společnost s tehdy nejvyšším akciovým kapitálem 

                                                           329 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 132. 330 JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 42. 331 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 70. Srov. SKALA, L., František Horský a české 
zemědělství, Praha 1991. 332 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 4. 5. 1873, s.19. 333 Pivovar v Kolíně [online]. Pivovary.info [cit. 28. 1. 2017]. Dostupné z:  http://pivovary.info/historie/k/kolin.htm. 
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v Kolíně (1 000 000 K), přičemž následně probíhala další modernizace a nakonec 
i navyšování základního jmění, což byla událost, která v roce 1911 těsně předcházela sloučení 

s měšťanským pivovarem v témže roce. Co se týče výstavu piva, v roce 1873 je uvedeno 
15 552 hektolitrů, v letech 1882 až 1883 dokonce 30 752.334 Poté výstav klesal a v roce 1897 
vyprodukoval 20 600 hektolitrů piva, což ho v celostátním srovnání řadilo pouze mezi menší 

pivovary.335  
 

Jednou z nejdůležitějších oblastí rozvíjejícího se průmyslu bylo zpracování cukrové 

řepy, které zanechalo nesmazatelnou stopu v počátcích národnostně českého hospodářského 

vzestupu.336 Cukrová řepa v nížinách ubírala osevní plochy do té doby převážně pěstovanému 

obilí. Příklon k jejímu pěstování dokonal přechod ke střídavému zemědělskému systému, 

přičemž se stala jednou z nejdůležitějších okopanin. Hlavní boom pěstování řepy cukrovky 

nastal v 60. a na začátku 70. let 19. století. Ale finanční krize 1873 a hlavně následná řepná 

krize v 80. letech odvětví těžce zasáhla. Ovšem stát podal pomocnou ruku, odvětví podpořil 

a na konci 80. let krize skončila (nicméně se ještě vrátila v letech 1894 až 1895). 
Dynamickému rozvoji cukrovarnictví pomohl i fakt, že v českých zemích vzniklo několik 

důležitých inovací, např. saturace Hugo Jelínka (1863) Robertova difuze (1864/65), aj. Brzy 
již asi 60 % produkce řepného cukru směřovalo na export do zahraničí. V 60. a 70. letech 
bylo Kolínsko hlavní cukrovarskou oblastí, ale ke konci století se za zvyšující koncentrace 

a kartelizace posunulo těžiště řepařského průmyslu na západ Polabské nížiny, blíže 

k překladištím v Ústí nad Labem.
337 

Jako první cukrovar ve městě byl slavnostně vysvěcen 2. října 1864 u nádraží na 

východní straně kostela Všech svatých akciový cukrovar pražským stavitelem Václavem 

Šalandou a za přispění statkáře a mlynáře Václava Perner, pukrmistra Karla Knirše a vlivného 

podnikatelského uskupení (patřil do něj mnozí majetní statkáři a podnikatelé z okolí, jako 
např. Jan Antonín Prokůpek, hrabě Harrach na Konárovicích a Theodor svobodný pán Hrubý 

z Jelení z Červených Peček).
338 Tehdejší purkmistr Karel Knirš díky svému vlivu přemluvil 

                                                           334 PEJŠA, J. – STAREC, M., Historické pivovary Kolínska, Praha 2011, s. 50. 335 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 106. Pivovar skončil v 80. letech 20. století a dnes je 
část bývalých pivovarských budov již zbořena, což je nenapravitelná škoda na Kolínském historickém jádru. 336 První jednoduché cukrovary v českých zemích vznikaly už na začátku 19. století. Postupně rakousko-uherské 

cukrovarnictví nabývalo na významu, modernizovalo výrobní prostředky, až roku 1913 dosáhlo téměř 10 % 

hodnoty vývozu Rakouska-Uherska a celých 16,7 % podílu na světovém obchodu s cukrem. JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 58. 337 Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 74-75; k počátkům cukrovarnického průmyslu: 

DUDEK, F., Vývoj cukrovarnického průmyslu v českých zemích do roku 1872, Praha 1872.   338 SCHNEIDER, J., Schneider, Zakladatelé kolínského průmyslu. In: Ročenka města Kolína a okresu I, Kolín 1941, s. 129–131; JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 72-73. 
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městskou radu, aby k tomuto podniku poskytla vlastní městské pozemky.
339 Továrna byla 

osazena Daňkovými parními stroji a její uvedení do provozu se stalo velkou společenskou 

událostí.
340 Cukrovar se dále úspěšně rozvíjel a rozšiřoval svojí výrobu.

341 Nejdříve se tu 

lisovala cukerná šťáva a od roku 1872 se zavedlo vyluhování řízků pomocí difůze. 

V 80. letech cukrovar vlastnil 10 parostrojů s výkonem 105 koňských sil, 9 difuzérů 

s kapacitou 68 hl. a 7350 forem na cukr.342 Přes veškeré další problémy během krizových let 

a složitého vývoje v průmyslu zpracování cukrové řepy, závod po celé toto období vydržel 

v chodu.343 Dlouholetým ředitelem a posléze předsedou správní rady byl Alois Kroutil, čelný 

komunální politik strany staročechů v Kolíně.
344 

 
Stranou tohoto rozvoje nezůstal ani František Horský, který na Zálabí, v místech 

dnešní elektrárny, založil vlastní cukrovar s rafinérií cukru, dokončený roku 1870, který byl 

součástí jeho vlastního hospodářského systému (viz „Moderní hospodářská elita“), jenž 

provozoval na svém panství. I tento cukrovar těžil z rozvoje cukrovarnictví a ani nastávající 

krize (od roku 1872) ho nepřinutila zrušit výrobu.
345 V 80. letech je v tomto podniku 

zaznamenáno devět parních strojů o 102 koňských silách, děvět difuzérů, každý se 78 
hektolitry, 9 tisíc forem a stroj na kostkový cukr. Horského panství dodávalo většinu 

cukrovky a zpětně přijímalo ke krmným účelům řízky. Spodium a kaly pak byly užívány ke 

hnojení. A stejně jako cukrovar předchozí, i on vydržel po celé toto mapované období.
346 

                                                           339 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 254-255. 340 Dokonce vznikla pamětní listina, která byla vložena do pouzdra a umístěna do základního kamene cukrovaru 
se zakládací listinou a fotografií jeho zakladatelů kterou zde uvádím. V zakládací listině jsou kromě předsedy 

Karla Knirše a místopředsedy Jana Lindnera zmínění ve funkci členů správní rady: „Václav Perner, Matěj 

Souček, Antonín Maresch, Josef Formánek, Antonín …, Josef Syxta, Václav Patcelt, Fr. Paleček, Fr. Leger, Ad. 

Hendrich, Leopold Honejsek, Jos. M. Pohořelý, Vilém Adam, Jan Javůrek, Fr. Hruška, Jan Jirsa, Václav Holý, 

Jan Prokůpek, Fr. Douša, JUC. Hanč. Jos. Weissberger, JUDr. Václav Radimský.“. JOUZA, L. A KOL., 
Historie a současnost podnikání, s. 73.   341 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 118. 342 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 74. 343 Zaniká až roku 1938. Tamtéž, s. 75. 344 Alois Kroutil se narodil roku 1849 a patřil mezi první generaci staročeských politiků, která roku 1867 

převzala v Kolíně moc. Stal se náměstkem purkmistra a tuto funkci vykonával až do roku 1901. Propagoval 

výlučné zaměření Kolína na budování průmyslu. Měl svérázný charakter a byl znám pro časté užívání ironie. 

Samozřejmě se aktivně účastnil společenského a spolkového života ve městě. Především působil jako předseda 

dobročinného krejcarového spolku, který pomáhal chudině a “strádající mládeži“. Nutno dodat, že jeho 

charitativní činnost byla kladně hodnocena i politickými odpůrci. Měl též dobré vztahy s celostátním vedením 

staročechů. Zemřel 8. dubna roku 1924. Hlas demokracie, roč. V (XXII), č. 18, 12. 4. 1924.  345 JOSEF VÁVRA, Dějiny, oddělení druhé, str. 272. 346 Výroba byla ukončena až v roce 1922, v jeho areálu vznikla v letech 1928 až 1931 nová parní elektrárna ESSO. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 75, 99. 
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Obr. 20: Cukrovar Františka Horského na přelomu na přelomu 19. a 20. století Zdroj: SOkA Kolín.  

Díky úrodnosti Polabí byl Kolín přirozeným centrem mlynářství. Tak jako všude, 
zasáhla modernizace i mlynářství, kde se brzy nové mlýny oprostily od vodního nebo 

větrného pohonu a jejich útroby zaplnily výkonné parní stroje. Respektované mlynářské 

rodiny pak patřily mezi nejvýznamnější představitele kolínského hospodářského, 

společenského, ale i politického života. 
Tradičním kolínským mlýnem byl tzv. Podskalský mlýn na Zálabí, který měl kořeny 

už ve 13. století. Roku 1851 ho od manželů Lustigových koupila rodina Radimských, později 

jedna z nejvýznamnějších rodin Kolínska. V roce 1868 mlýn vyhořel, ale byl zrekonstruován, 

zmodernizován a navíc výrazně rozšířen. Rodina Radimských, která se postupně stala 

nadregionální elitou, jej pak držela (mimo jiné jako statusový symbol) až do konce 

sledovaného období.
347 

Podzámecký mlýn, jehož jméno samo napovídá, na které místě byl postaven (čp. 
546), se původně jmenoval Pod městskou zdí (též Podklášterský, Podhradský) a je doložen 

                                                           347 JOUZA, L., Historie a současnost podnikání, s. 77-78. Roku 1948 byl mlýn znárodněn, avšak po restituci byl 
jedné z větví rodiny Radimských mlýn navrácen. Činnost však již ukončil. 
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poprvé v roce 1285.348 Majitelem byla významná rodina Karabáčkových (Vincenc Karabáček 

byl v letech 1852 až 1855 kolínským purkmistrem), v roce 1872 mlýn přešel do vlastnictví 

jeho švagra, taktéž purkmistra (ten úřad zastával v letech 1868 až 1890) Josefa Formánka, 

další z výrazných postav modernizace města.349 Mlýn, který se od té doby často nazývá 

Formánkův, nebo též Formánkovský, nechal Josef Formánek přestavět v duchu historizujícího 

eklekticismu. 
 

 

Obr. 21: Mlýn rodiny Radimských v roce 1910 
Zdroj: SOkA Kolín  

Významnou podnikatelskou aktivitou bylo v tomto období také postavení Parního 

mlýnu akciové společnosti pekařů a krupařů roku 1865. Byla to součást aktivit, které 

následovaly po vydání nového živnostenského zákona, který zrušil cechovní nařízení 

a podnikatelům v tomto odvětví tak uvolnil ruce. Pekaři a krupaři se tedy osamostatnili na 

mlynářích a začali sami provozovat mlýny. Mlýn byl postaven na pozemku v Rorejcovově 

                                                           348 Formánkovský mlýn [online]. Cesty a památky [cit. 16. 3. 2017]. Dostupné z:  http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/mlyn-formankovsky. 349 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 78-79. 
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ulici (čp. 106)350 stavitelem Vincencem Václavíkem a jako předseda správního výboru byl 

vybrán krupař Josef Patočka. Ve správním výboru mlýna zasedali například i Bernard, Karel 

a Ignác Mandelíkovi.
351 V roce 1871 byl mlýn napojen na vodovodní roury z Labe.352 Ale pro 

neshody ohledně jeho řízení a celkového fungování byl i přes zřízení klempírny (viz 
„Strojírenský průmysl“) po několika letech prodán židovskému podnikateli Rajmondu 
Hellerovi, který mlýn dále rozvíjel.

353 V 80. letech měl mlýn ve svém vybavení tři parní stroje 

o 95 koňských silách.
354  Ovšem ke konci století způsobila zostřená konkurence jeho zánik 

a prodej známému kolínskému tiskaři Josefu Bayerovi, který jím v roce 1899 rozšířil svůj 

sousední tiskařský závod.
355  

Roku 1866 vyhořela původní parní pila (viz „Dřevozpracující průmysl“) Františka 

Palečka a při její rekonstrukci byl závod rozšířen o lázně a Parní mlýn. Po smrti původního 

majitele přešel mlýn do vlastnictví inženýra Jana Chudoby a bývalému učiteli kolínské Hlavní 

školy s nižší reálkou Karla Wintera,
356 kteří mlýn modernizovali a rozšířili působnost 

o velkoobchod s dřevem a stavební činnost. V osmdesátých letech zde byly dva parní stroje 

o 50 koňských silách. Tito dva firmu provozovali až do jejího prodeje roku 1896, poté odjeli 

do Prahy, kde provozovali velkoobchod se dřevem. 357  
Modernizací prošel i tradiční tzv. Pekelský mlýn, který byl na začátku 20. století 

zrekonstruován a byl zde zaveden dokonce elektrický pohon.
358 

 
Nejspíše od roku 1874 se poblíž plynárny na Kutnohorském předměstí (čp. 147) 

objevila Falbrova továrna na výrobu chemikálií, která byla převzata Antonínem Ženíškem 

a bratry Josefem a Arnoštem Tumlířovými
359 roku 1880. Továrna vyrábějící mazadla, éterické 

                                                           350 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23.4. 1865, s. 15. 351 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 79. 352 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22.1. 1871, s. 155. 353 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, str. 255. 354 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 79. 355 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 123. 356 Karel Winter (1842-1915) byl dlouhou dobu členem správní rady kolínské Lučební továrny a v roce 1873 byl 
dokonce zvolen do kolínského zastupitelstva. Významně se účastnil spolkového života ve městě (spoluzakládal 

místní Sokol, v letech 1887 až 1895 byl předsedou zpěváckého spolku Dobroslav a mezi lety 1894-1895 i předsedou Literárního spolku) a na pražském Žižkově byl dokonce zvolen za okresního starostu. JOUZA, L. A 

KOL., Historie a současnost podnikání, s. 79. 357 Tamtéž. 358 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 14. 359 Arnošt Tumlíř (1835-1905) byl kolínským rodákem. Studoval v Hradci Králové a po smrti rodičů se věnoval 

obchodu. Poté se stal účetním cukrovaru v Pečkách, následně v Opatovicích a Liblicích. Roku 1880 začal s bratrem a společníkem úspěšně podnikat, později vedl již firmu sám. Nekrolog o něm mluví jako o milém 

společníkovi a respektovaném podnikateli. Druhou továrnu na Zálabí prý zřídil především proto, že se na 

odpočinku nudil. Byl to nadšený člen Sokola a věnoval se rovněž politickému dění ve městě. Opětovně se snažil 
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oleje a smůlu nejspíše ještě během 80. let 19. století skončila v rukou dosavadního majitele 

Továrny na výrobu lepenky v Královské cestě (čp. 226, založena 1879, později se věnovala 
i izolacím) Františka Bubna, který do ní přestěhoval celý svůj provoz. Firma pak byla 
v provozu po celé toto sledované období. Samotný Arnošt Tumlíř ještě v roce 1891 na Zálabí 

v ulici Na Přesypu (čp. 240) založil Tumlířově továrně k výrobě tuků a mazadel, kterou 
vedl až do své smrti roku 1905. Podnik prý solidně prosperoval a výrobky prodával i do 

zahraničí, především do slovanských zemí na Balkáně. Přes Ferdinanda Schulze se firma roku 
1909 dostala do vlastnictví Ludvíka Nedvěda, který zde začal s výrobou pivovarské smoly.

360 
Na Zálabí následovala rozvoj chemického odvětví Továrna na tuky a speciální oleje, 

která byla umístěna do Veltrubské ulice (čp. 378). Vyráběla i mazací přístroje a prováděla 

kovolitectví. Továrna vznikla nejspíše koncem století. Její vznik byl výsledkem snažení 

Václava Sedláčka, původně zaměstnance firmy bratrů Tumlířů, který si už v roce 1882 založil 

vlastní dílnu na výrobu mazadel na Kouřimském předměstí v prostoru Linhartovy zahrady.361 
Do tohoto segmentu se přidala taktéž na Zálabí (možná čp. 240) Továrna na 

lučebniny Bedřicha Nágla, zabývající se dezinfekčními prostředky (např. výrobou karbolové 

kyseliny, karbolovým práškem a vápnem, chlorovým vápnem, skalicí zelenou atd.).362 
Na Zálabí stála v Brankovické ulici (čp. 277) od roku 1888 také Továrna na výrobu 

minerálních barev a laků Stanislava Vorla, jejíž jméno se o rok později po přijmutí 

společníka změnilo na Vorel a Čech. Pod tímto jménem však podnik do nového století 

nevstoupil, protože ho jako nový majitel převzal ing. Ferdinand Schiller, který zřejmě 

postupně měnil sortiment směrem k výrobě korkového zboží.
363 

 
Roku 1899 pak v Praze vznikla Česká společnost pro výrobu olejů, přičemž základní 

kapitál měla ve výši 250 000 zl. Jako předseda zde působil pražský stavební podnikatel Ruth, 

místopředsedou pak byl kolínský advokát JUDr. Josef Podvinec. V Kolíně ovládla nejdříve 

bývalou Fischerovu továrnu na Zálabí (čp. 239). V této době měla asi 80 zaměstnanců a byla 
zaměřena na zpracování řepkového oleje.364  

Nicméně teprve na počátku 20. století vznikly dvě továrny, které patřily 

k nejdůležitějším provozům v Kolíně a definitivně stvrdily jeho směřování mezi centra 

                                                                                                                                                                                     
kultivovat oblíbené Zálabí a vybudovat zde poštu a lékárnu, což se mu do smrti nepodařilo. Labské proudy, 

roč. X, č. 25, 23. června 1905. 360 SOkA Kolín, knihovna, Arnošt Tumlíř, Chemická továrna v Kolíně. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, 
složka rukopisů, nestr. 361 JOUZA., L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 84. 362 Tamtéž. 363 Tamtéž, s. 84-85. 364 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 107. 
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chemického průmyslu v českých zemích. Podzim roku 1901 se totiž stal startovní čarou pro 

významnou Českou společnost pro rafinování petroleje, když 1. října schválilo c. k. 
místodržitelství v Čechách koncesi a 1. prosince se konala ustanovující valná hromada.

365 
Známá kolínská „Petrolka“ byla založena na poměrně solitérním místě na Zálabí v katastru 
obce Sendražice a na její výstavbu dohlížel známý Čeněk Křička. Mezi koncesionáři lze najít 

majitele místní tiskárny Josefa Bayera, lékárníka Antonína Fifku, ředitele lihovaru v Kolíně 

ing. Karla Latzela ml., kolínského obchodníka Josefa Noska, majitele cukrovaru v Ratboři 

Bernarda Mandelíka, ředitele filiálky Pražské úvěrní banky Otto Vlka, z mimokolínských pak 

továrníka z Roudnice Ferdinanda Kraupnera, továrníka z Mochova Roberta Davida, 
pražského velkoobchodníka Bohuslava Rosenkrance a obchodníka Jana Bejčka, taktéž 

působícího v Praze. Základní kapitál nové společnosti byl 1 000 000 K, brzy se zvýšil na 

1 500 000 K, nicméně pak stagnoval a částka se do konce sledovaného období již nezměnila. 

Firma, která realizovala téměř polovinu své výroby pro zahraniční trh, snižovala náklady na 

nákup surovin nákupem naftových vrtů v Haliči. Mimo několika druhů petroleje vyráběla 

i technický benzín, různé oleje nebo parafin. Brzy po svém založení musela „Petrolka“ pro 
potřeby lepší konkurenceschopnosti přistoupit na kartelovou dohodu s ostatními rafinovacími 

společnostmi z monarchie. To ovšem dosti omezovalo její přirozený rozvoj. I když tato firma 

nebyla žádný kolos,
366 patřila mezi známé a také poměrně ziskové společnosti a dařilo se jí 

vyvážet do několika evropských zemí  
367  

Druhým zásadním podnikem byla Akciová společnost pro zpracování draselných 

louhů v Kolíně z roku 1906. Ta měla svoji původní ideu od německých podnikatelů 

(frankfurtská společnost Degussa – Deutsche Gold und Silberscheidenanstalt). Továrna, 
lidově zvaná „Kaliverka“ (z německého výrazu Kaliwerke A. G.), vznikla v industriální zóně 

na Kutnohorském předměstí v Havlíčkově ulici (čp. 234), kde byla dána do provozu za 

pomoci německých pracovníků. Tvořila především další zpracovatelský úsek pro lihovarnické 

odpadní produkty z melasy, přičemž hlavním předmětem výroby byl kyanid sodný, který šel 

(jakožto důležitý prostředek extrahování zlata a stříbra) převážně do Jižní Afriky.
368 Dále se 

vyráběl kyanid draselný, ferrokyanid, kapalný kyanovodík, síran amonný. Do té dob se 

                                                           365 K této společnosti srov. LEDVINKA, O., (ed.), Chemopetrol, koncernový podnik, Koramo Kolín, 1901–

1976. 75 let výroby mazacích olejů, Kolín 1976. 366 Pro ilustraci velikosti kolínské produkce zmíním, že Petrolka vyrobila v letech 1913 až 1914 necelých 40 000 

q petroleje, nicméně v Pardubicích to bylo skoro 229 000 q., v Bohumíně 160 000 q, v Bratislavě 77 000 q, v Přívozu 53 000 q, v Šumperku a Kralupech nad Vltavou téměř 48 000 q. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 108. 367 Jednalo se hlavně o Německo, dále pak o Švýcarsko, Belgii a Velkou Británii. Tamtéž. Srov. KRONUS, J., 150 let, s. 81. 368 SOkA Kolín, Stručné dějiny kolínských průmyslových závodů, složka rukopisů, nestr. 
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odpadové lihovarnické louhy jen spalovaly, nyní se průmyslově využily a navíc se lihovarům 

vracelo zpět výpalkové uhlí (na výrobu potaše). Zpracovávaly se také zbytky produkce melas 

z cukrovarů (např. z cukrovaru v Pečkách nebo v Dobrovicích). Po svém založení se stala 

s milionem korun akciového kapitálu 5. největším akciovým podnikem v Kolíně.
369 

Další chemický závod, založený roku 1908 Karlem Vondráškem v Kovářské ulici (čp. 
95), se zase vykazoval zajímavým výrobním sortimentem. Jednalo se totiž o Továrnu na 

výrobu umělých květin.370  
Tragický rok 1914 je pak počátkem později proslavené chemické továrny 

a velkoobchodu Jakl a Štěřík, chemické továrny a velkoobchodu minerálními oleji 

v Kolíně. Jako původně komisionářský obchod ji založil Bohumil Štěřík, bývalý zaměstnanec 

Arnošta Tumlíře nebo Františka Bubna 
371  

 
Pokud se vrátíme zpět k potravinářskému průmyslu, který už postupně ztrácel ve 

prospěch průmyslu chemického, zjistíme, že nové podniky vznikaly po první zakladatelské 

vlně až od 2. poloviny 80. let. Předzvěstí další zakladatelské vlny byla už továrna na výrobu 

likérů, octa a sodové vody v areálu bývalé Fischerovy olejny v Zahradní ulici (čp. 46), 
kterou založil Josef Kocvera roku 1886. Majitel firmy se pak ještě změnil v roce 1896 
(František Růžička), respektive 1912 (Otakar Vavruška). Právě Otakar Vavruška firmu 

rozšířil o výrobu limonád, octa, lihovin, prodej vína a k tomu ještě založil velkoobchod 

s potravinami a tuky. V dalším období se pak továrna rozvinula ve významného producenta 

především nealkoholických nápojů.
372 

Následně roku 1890 založil Eman Urbach Výrobnu hroznového cukru v prostorách 

bývalé dílny Josefa France v Havlíčkově ulici (čp. 161, viz „Strojírenský průmysl“), byl tu 
pak i sklad mýdel, svíček a stavebnin.373  

Kolínská továrna na kávové náhražky, kupecký podnik akciový (lidově zvaná 

„Cikorka“), spojená se sušárnou čekanky z roku 1888, je pak jedním z nejvýraznějších 

příspěvků do potravinářského segmentu na přelomu 19. a 20. století. V roce 1894 byla firma 
založena jako společnost s ručením omezeným (kvůli výhodnějším daňovým 

a administrativním podmínkám) podnikateli spojenými s kolínskou Záložnou. O 4 roky 

později byla společnost změněna na akciovou s 600 000 K kapitálu. Továrna na kávové 

                                                           369 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 108-109. 370 Tamtéž, s. 111. 371 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 95. 372 Podnik je dnes všeobecně znám pod názvem Koli (Kolínské limonádovny). JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 88. 373 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 2. 
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náhražky z kolínské Ovčárecké ulice (čp. 305), kterou vyprojektoval architekt Čeněk Křička, 

v Kolíně symbolizovala sílu českého kapitálu v potravinářském průmyslu. V roce 1900 
založila firma v Prostějově filiálku, kterou následovala další expanze po celém území 

monarchie (1909 Lublaň, 1910 Halič, 1912 Vysoké Veselí a Horky).374 Kapitál byl zvýšen až 

na 1 000 000 K a firma se tak před rokem 1914 stala jedním z významných podniků pro 

kávové náhražky v rámci celého Rakousko – Uherska.375 

 
Obr. 22: Kolínská továrna na kávové náhražky, kupecký podnik akciový roku 1912 
Zdroj: SOkA Kolín.  

Kolinea, továrna na cukrovinky a čokoládové zboží, spol. s. r. o. v Kolíně, byl 
dalším velmi silným podnikem, který vznikl v rušném v období na přelomu 19. a 20. století. 

Na jejím počátku byl v roce 1896 Karel Cyvín, který v ulici Na pobřeží (čp. 68) založil menší 

firmu na cukrovinky. Do obchodů firma dodávala kandity i pražé. O deset let později vznikla 

společnost s ručením omezeným a začala nová éra v historii této továrny. Modernizovalo 

a vylepšovalo se vnitřní zařízení, zřídila se výroba karamelů a zvyšoval se počet zaměstnanců 

na konečných téměř 300 před první světovou válkou.
376 V roce 1910 se přidala i moderní 

výroba čokolády a zlepšující se kvalita otevřela pro firmu dveře prakticky po celém území 

                                                           374 Tamtéž, s. 58. Srov. ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 83-84. 375 Koliner Kaffee, Surrogaten-Fabrik, Aktien-Unternehmung der böhmisch-mährischen Kaufmannschaft, Kolin. In: Die Gross-Industrie Österreichs, díl 4, Wien 1910, s. 231; SOkA Kolín, knihovna, Kolínská továrna na 

kávové náhražky. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, složka rukopisů, nestr. 376 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 104-105.   
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podunajské monarchie.
377 Ovšem v samotném Kolíně se na ní objevily i stížnosti, když 

např. zastupitel František Moravec poukazoval „…na nesnesitelný kouř z továrny na 

cukrovinky, kterým zejména školní mládež v blízké škole trpí.“.
378 Rok před koncem 

sledovaného období pak do firmy přišel respektovaný odborník celostátního významu, 
dosavadní ředitel firmy Zora v Olomouci Jan Novotný. Novotný měl zkušenosti také 

z Orionu, kde byl Maršnerovým spolupracovníkem, nebo z firmy Standart ve Vokovicích, kde 

byl ředitelem. V Kolíně pak měl mimořádný význam na poli hospodářském i společenském 

především v meziválečném období.
379 

 

 
Obr. 23: Reklama na Továrnu na kávové náhražky Reprodukce z: Labské proudy, 26. 3. 1904, roč. IX., š. 13, s. 7.  

                                                           377 SOkA Kolín, knihovna, Továrna na cukrovinky a zboží čokoládové spol. s.r.o. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, složka rukopisů, nestr. 378 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31.10. 1908, s. 494. 379 Jan Novotný, člen Národní demokracie, později Národního sjednocení a také významný člen sboru 

českobratrského evangelického, založil roku 1919 „Klub průmyslníků středolabských okresů“. Tato regionální 

skupina byla součástí „Ústředního svazu československých průmyslníků v Praze“.  Nejdříve byl jeho jednatelem 

a organizačním duchem, od roku 1924 pak jeho dlouholetým předsedou. Své organizační schopnosti uplatnil i ve 

státních službách, působil u pracovního soudu v Kolíně, obchodního soudu v Kutné Hoře, byl členem odvolací 

daňové komise u zemského finančního ředitelství v Praze a zástupcem Zemského výboru v kuratoriu Obchodní akademie v Kolíně. 



141 
 

Ještě v roce 1912 také vznikla Rolnická družstevní mlékárna, sídlící na Mariánském 

náměstí, dnes (dnes Náměstí republiky, čp. 37), avšak období jejího významnějšího rozvoje se 

datuje až do meziválečného období.380 
O rok později přibyla do rodiny potravinářských závodů také Akciová továrna droždí 

a líh. Podnik, založený za nádražím při Zengrově ulici (čp. 282).381 Původně se soustředila na 

výrobu droždí z cukrové řepy podle nové Kruisovy metody. Další takový závod byl 

v Českých zemích založen už jen v Plzni, proto byla kolínská továrna dávána za příklad 

úspěchu národního úsilí, které osvobozovalo český národ od závislosti na německých 

dodavatelích droždí.
382 

 
 

10.3.3 Strojírenský průmysl  
Strojírenský průmysl v Kolíně nebyl příliš významný, většinou se soustředil na tvorbu 

příslušenství pro zdejší průmysl potravinářský a chemický. Svou roli v tom zřejmě sehrála 

velká vzdálenost od nalezišť surovin i vyšší investiční náročnost na podnikání ve strojírenství. 

Většina závodů tak byla pouze většími dílnami. Přesto zde vzniklo několik zajímavých 
provozů. 

Jako určitý „předskokan” tohoto odvětví průmyslu, působí založení Železářského 

závodu rodiny Červinkových v roce 1853. Tehdejší zákazníci ho mohli najít v ulici Na 
Valech. Jednalo se o větší dílnu na výrobu různých kovových výrobků, která byla i díky 

svému prvenství dobře zavedená. Pod vedením bratrů Josefa a Prokopa Červinkových se z ní 
od konce 19. století postupně stal regulérní průmyslový podnik. Vyráběly se zde železné 

konstrukce a výrobky plechové, kovářské, drátěné i lisované.
383  Po smrti Josefa Červinky 

v roce 1908 závod vedl až do konce sledovaného období jeho bratr Prokop. Později převedl 

výrobu rozvíjejícího se závodu do příhodnějších industriálních prostor na Kutnohorském 

předměstí.
384 

Další kolínskou dílnu pak založil Jan Možíš v roce 1860, přičemž se specializoval na 

výrobu a opravy šicích strojů.
385 

                                                           380 SOkA Kolín, knihovna, Rolnická družstevní mlékárna. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, složka 

rukopisů, nestr. 381 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 21. 382 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 106. 383 Tamtéž, s. 77. 384 Hlas demokracie, roč. IX (XVII), č. 4, 26. 1. 1927. 385 Tamtéž, s. 1. 
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V souvislosti s mohutným rozvojem cukrovarnictví v širším regionu (v Kolíně byly 

založeny až později) vznikl roku 1860 v Rorejcově ulici (původně čp. 105) závod na výrobu 

plechových forem pro cukrovary, založený brněnskou společností Brand a Lhuillier. Firma 

tu vydržela až do roku 1879, poté její areál zakoupila vedlejší tzv. Bayerova tiskárna. Ve 
vedlejším areálu akciového parního mlýna byla rovněž počátkem 70. let založena 

tzv. klempírna se specializací na výrobu forem na cukr a další potravinářské vybavení, ale 

nevedlo se jí moc dobře a brzy zanikla.
386  

Z provozů, které byly stále v nejlepším případě většími dílnami, výrazně vybočuje 

firma Karla Wiesnera, bratra proslulejšího podnikatele Františka Wiesnera, který vedl mimo 

jiné cukrovar v Chrudimi.  
 

 
Obr. č. 24: Továrna Karla Wiesnera v Kolíně před r. 1907 
Zdroj: SOkA Kolín  

Karel Wiesner založil první strojírenskou dílnu v Kolíně už roku 1868 a během 70. let 

vsadil na regionální reklamu a objíždění dobově oblíbených hospodářských výstav. Roku 

1874 už vcelku úspěšně vystavoval stroj pro hrobkovou setbu a ruční plečku na výstavě 

kultivátorů cukrové řepy v Kolíně, ale podnik přesto ještě ten rok skončil v konkurzu. Karel 
                                                           386 JOUZA, L., Historie a současnost podnikání, s. 77. 
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Wiesner se nevzdal a dále objížděl trhy a výstavy v Praze či Kutné Hoře a jeho firma nadále 

nabízela hospodářské stroje, secí stroje (secí stroje na setbu plnoplochou, secí stroje řádkovací 

na obilí), stroje pro hostinské a pivovary (např. čerpadla a pivní tlakostroje) aj. Oceněním byla 

bronzová státní medaile za stroje, kterou Karel Wiesner získal roku 1879 na hospodářské 

výstavě v Čáslavi.
387 

Hlavní krok k založení skutečné továrny uskutečnil na počátku 80. let, kdy v Rybářské 

ulici (čp. 56) vedle pozdější železniční zastávky naproti Kmochovu ostrovu, Karel Wiesner 
koupil zahradnictví s domkem. Po jeho přestavbě a rozšíření v letech 1881 až 1883 tu vznikla 
asi nejdůležitější kolínská strojírna, Strojírna a slévárna na stroje a zařízení 

cukrovarnické, pivovarnické a průmysl chemický. Areál rozšířil o slévárnu (rok 1889) 

a opět přestavěl v letech 1893 až 1894, roku 1896 přidal nový obytný dům čp. 126 a roku 
1901 přistavěl tovární dílnu.

388 I tato firma měla prospěch z úspěchu českého cukrovarnictví, 
ale hlavním důvodem jejího relativního úspěchu byly schopnosti Karla Wiesnera při 

inovování zařízení. Jeho nejúspěšnějším výrobkem byla pračka na řepu, která byla poprvé 

vyzkoušena v českobrodském cukrovaru roku 1889. S lichtenštejnským cukrovarem 

v Českém Brodě ostatně Karel Wiesner dlouhodobě úzce spolupracoval. Zmíněnou pračku na 

řepu do roku 1895 zavedlo 87 cukrovarů v Rakousku-Uhersku i zahraničí a k roku 1902 sám 

Karel Wiesner uváděl, že pracuje 133 těchto praček, jedna z nich dokonce v Chicagu. Tuto 
pračku vyráběly i spřízněné strojírny, včetně té, kterou vedli potomci jeho bratra Františka 

Wiesnera. Byla považována za důležitou inovaci, která bránila zachycení kamínků, chrástu 

a různých vláken a tím zabránila ucpání stroje či poškozování nožů. Ušetřila také jednu 

pracovní sílu, která na předchozí pračky musela dohlížet. Karel Wiesner jí nabízel v několika 

provedeních a velikostech.  
Kromě ní si však majitel firmy patentoval i jiné produkty, například pískový ceďák 

(filtr), ve kterém se cedila šťáva přes křemitý písek. Tato inovace byla nejdříve vyzkoušena 

opět v Českém Brodě, následně pak byla aplikována např. v cukrovarech ve Svojšicích 

a Dymokurech. Velkou pozornost pak Karel Wiesner věnoval opět propagaci, včetně tisknutí 

brožurek.
389 

Rozvoj továrny limitovalo, že trh již ovládaly velké podniky, založené dříve, 
omezující byla poloha Kolína mimo naleziště surovin a problémem se ukázaly i omezené 

manažerské schopnosti majitele. Přestože nemohla konkurovat skutečně velkým strojírnám, 

                                                           387 JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., Wiesnerové a průmysl cukrovarnický, s. 150.  388 Srov. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900. 389 JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., Wiesnerové a průmysl cukrovarnický, s 151-152. 
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díky úsilí a kreativitě Karla Wiesnera vydržela i následnou hospodářskou recesi v tomto 
odvětví. Roku 1909 prošla továrna modernizací, byl nakoupen nový stroj, nůžky, děrovadla, 

dynama, akumulátory, elektrická vrtačka a další zařízení za celkem 28 380 K. Problémem 

však bylo následovnictví. Roku 1911 udělil dvěma svým synům kolektivní prokuru a právní 

rámec podniku přeměnil na veřejnou obchodní společnost. Rok před první světovou válkou se 
její právní statut mění na společnost s ručením omezeným,390 přičemž do ní vstupuje sedm 

jeho synů a manželka Marie. Tento rok taktéž činí poslední úpravy na strojním zařízení 

továrny.
391  

V Havlíčkově ulici (čp. 161) roku 1881 proběhlo založení strojírenského závodu na 

výrobu kovového zboží. Podnik vedený podnikatelem Josefem Francem a vybavený malým 

parním strojem o výkonu 6 koňských sil se soustředil na výrobu měděného, kovového 

a železného zboží. Brzy ale brzy zanikl a již roku 1990 na jeho místě založil nový podnik 
Eman Urban, který prostory adaptoval na výrobu hroznového cukru.392 

V roce 1881393 je pak také zaznamenána Jechova a Burešova dílna na hospodářské 

stroje.394 
V roce 1882 se v Jungmannově ulici (dnes Politických vězňů, čp. 35) objevila firma 

Josefa Lešáka Výroba všech druhů vah.395 Syn Josefa Lešáka přebral po otci vedení firmy 

a rozšířil jí výstavbou nové výrobní haly.396 
Další z členů významné mlynářské rodiny, Ing. Vojtěch Formánek, dal roku 1883 

vzniknout továrně na stroje a strojní zařízení se slévárnou v Rybářské ulici.
397 Poslední 

firma z menší zakladatelské vlny strojírenských a hutních podniků v Kolíně, založených mezi 

roky 1881 až 1883, sídlila vedle jeho tzv. Podskalského mlýna v Rybářské ulici (čp. 2). 
Další podnik v oboru byl založen až po skončení krize, na počátku druhé zakladatelské 

vlny. Závod na železné zboží bratří Kašparidesů je doložen v Polepské ulici (čp. 292) 
od roku 1894. Firma se zabývala např. výrobou stavebního kování.

398 
                                                           390 JOUZA, L., Historie a současnost podnikání, s. 77. Firma zanikla až po sporech mezi syny Karla Wiesnera a špatných hospodářských výsledcích roku 1936.  391 Společnost po smrti Karla Wiesnera roku 1921 upadala a nakonec ve 30. letech zanikla. JOUZA, L. – 
JOUZOVÁ, M., Wiesnerové a průmysl cukrovarnický, s 154-156. 392 Tamtéž, s. 99. 393 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 2. 394 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 100. 395 SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, inv. č. 73, Rejstřík živností svobodných a řemeslných 1866-1872- 1903, nestr. 396 Firma vydržela až do meziválečného období, kdy se přemístila do Havlíčkovy ulice čp. 426. KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 2. 397 SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, inv. č. 81, Koncese 1869 až 1912, nestr. 398 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, str. 100. 
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Z dalších oborových podniků této vlny je třeba také zmínit dílnu na výrobu 

měděného a jiného zboží bratří Knapů na Kutnohorském předměstí (čp. 192) z roku 1896 
a strojírnu Svoboda a Jangl na Zálabí.

399 
 

Na přelomu století pak přišel na řadu asi nejvýraznější podnik v oboru strojírenském, 

který však svým dalším osudem spíše symbolizoval nedostatečný rozvoj strojírenství 

v Kolíně. Tímto podnikem byla Továrna na vozy akciové společnosti v Kolíně v Ovčárecké 

ulici (čp. 312) na Zálabí z roku 1900. U jejího zrodu stál místní podnikatelský výkvět v čele 

s architektem Čeňkem Křičkou.400 Nejdříve se v ní vyráběly dřevěné selské povozy a další 

výrobky ze dřeva (se dřevem dokonce nejdříve obchodoval) a kovů. Ke Křičkovi nepřátelské 

Labské proudy to ještě před vznikem samotné továrny okomentovaly takto: „V posledních 

dnech ustavila se v Kolíně akciová společnost za předsednictví pana Křičky k zařízení továrny 

na vozy, v domnění, že jim sedne veřejnost opět na lep jako s cikorkou. Podobná továrna 

v malém nalézá se v rodišti Křičkově v Libici. Majitel libické vozovky, pan Fér, byl Křičkou 

vyzván, aby svou továrnu za určitý obnos nové společnosti prodal a pak-li by nechtěl, že 

společnost zřídí továrnu novou v Kolíně, což jej prý zničí. Fér by byl za přiměřenou cenu 

závod sice prodal, ale za bagatel, který mu byl nabízen, tak neužinil. Za to se mu Křička 

pomstí.“.
401 Od roku 1902 podnik z dřevěných povozů přešel na výrobu železničních vagónů, 

ale neměl takové zázemí a ani dostatečný akciový kapitál (300 000 K v roce 1900), aby se mu 
ve velké konkurenci podařilo prorazit. Po finančních těžkostech, tak byla firma roku 1905 ve 

Vídni pronajata skupině firem v čele s podnikem barona Ringhoffera,402 která ovšem brzy 

chod továrny uzavřela. Tento stav trval až do první světové války.
403 

                                                           399 Tamtéž, s. 100. 400 Mezi zakladatele firmy patřil i kolínský advokát a pozdější purkmistr JUDr. Alfréd Jelínek, účetní kolínské 

filiálky Pražské úvěrové banky Otto Vlk, majitel realit Emanuel Mašín, inspektor severozápadní dráhy v Praze 
Jan Sixta, městský lékař MUDr. Josef Steppan, obchodník a majitel domu Josef Nosek, majitel realit Josef 

Spálený, lékárník Antonín Fifka, majitel tiskařského závodu Josef Bayer, kontrolor kolínského lihovaru Karel 

Latzel ml. a ředitel továrny Bacílek se synem. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 102. 401 Labské proudy, 3. 11. 1899, roč. IV., č. 44, s. 5. 402 Jednalo se o pronájem za 30 000 K měsíčně Nájemnímu konsorciu vagónek ve složení F, Ringhoffer, Grazer 

Wagon & Maschinen A. G. Von J. Weitzer ze Štýrského Hradce, Studénecké továrny na vozy, Kopřivnické 

společnosti továrny na vagony, Akciové společnosti továren pro stavbu strojů a vagónu v Sirinku, dříve H. D. 

Schmid. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 101. 403 Během meziválečnoho období se stal součástí koncernu Ringhoffer-Tatra. JOUZA, L. A KOL., s., 112-113. 
Srov. SOkA Kolín, knihovna, Továrna na vozy akciové společnosti v Kolíně. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, nestr. 
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Obr. 25: Továrna na vozy akciové společnosti v Kolíně na pohlednici z roku 1901 
Zdroj: SOkA Kolín  

Firma strojnická a mechanická Františka Trojana z roku 1901 byla jedna z těch 

významnějších a v roce 1904 se po přistoupení Bedřicha Nágla změnila na Trojan a Nagl. 
Brzy se její sídlo ustálilo v Havlíčkově ulici (čp. 43) a kromě výroby jízdních kol 

a invalidních vozíků začali nejpozději roku 1904 vyrábět i motocykly Torpedo s přívěsnými 

vozíky (jednoválcové i dvouválcové).404 Roku 1905 se zúčastnila prvního pražského 

autosalonu, v čemž pokračovala i v dalších letech. Továrna začala dokonce expandovat 

a pokoušela se rozšířit sortiment o výrobu lehkých automobilů (zřejmě dvouválcové 

voiturety) a od přelomu let 1909 až 1910 i do leteckého odvětví, když začala vyvíjet letecké 

motory a podílela se i na výrobě součástek pro letadlo slavného ing. Kašpara.
405  

 

                                                           404 SOkA Kolín, knihovna, Kolínský průmysl. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945 (autor JUC František 

Hejda), sbírka rukopisů, nestr. 405 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 101-102. 



147 
 

 

Obr. 26: Reklama na firmu Trojan a Nagl, Josef Lada kolem 1908 
Reprodukce z: PETRASOVÁ, T. - MACHALÍKOVÁ P. (ed.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha 
2013. 

 
Další významnější příspěvky v tomto segmentu těsně před vypuknutím první světové 

války byly ještě továrna na hospodářské stroje se slévárnou Bedřicha Žerta v Havlíčkově 

ulici (čp. 135, od r. 1915 Dejdar a Žert) a továrna na dřevoobráběcí stroje Josefa Rosického 

v Ovčárecké ulici (čp. 535) z roku 1909. Jako poslední přibyla dva roky před velkou válkou 

i firma American Heating akc. spol. spojená se slévárnou, která na Kolárově náměstí 

(čp. 113) vyráběla tzv. Americká kamna.
406  

 
 
10.3.4 Textilní průmysl  

Výroba textilního průmyslu nejdříve nepatřila k nejdůležitějším součástem 

industrializace Kolína. V českém vnitrozemí to bylo přirozené, neboť textilní průmysl byl 

doménou především německojazyčného pohraničí. Navíc ve sledovaném období význam 

textilního průmyslu v hospodářství českých zemí vytrvale klesal, a proto též klesala motivace 

                                                           406 Tamtéž, s. 102-103. 
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podnikatelů z českého vnitrozemí k účasti na již poměrně nasyceném trhu. První větší závody 

tak lze zaznamenat až v posledním čtvrtletí 19. století a v naprosté většině je zakládají 

židovští podnikatelé, kteří disponovali významným sociálním a rovněž ekonomickým 

kapitálem, potřebným k etablování firmy v mimořádně silné konkurenci. Výrazného úspěchu 

z nich dosáhli Hugo Aschermann a především Sigmund Feldmann, který prorazil v oboru se 
silným modernizačním potenciálem – v obuvnictví.  

Za první podnik v oboru je již k roku 1860 uveden závod na čištění a rovnání hadrů 
Abraham Flammerscheina na Horském předměstí (čp. 35).407 

Další příspěvkem k rozvoji textilního průmyslu v Kolíně, se stala roku 1878 firma 

J. Saudek a synové - továrna na čištění peří. V dnešní Kmochově ulici (tehdy za 

Qvintinem) tehdy vznikl podnik, který získal relativně slušné renomé a vyvážel své výrobky 

až na Americký trh.
408 

Nejvýznamnějším kolínským podnikem v tomto oboru byla Továrna na obuv 

Sigmunda Feldmanna (1855-1917) na Pražském předměstí. Šlo o pokračování již tradiční 

obuvnické dílny založené už Sigmundovým otcem Leopoldem v Židovském městě (Na 

hradbách čp. 9) roku 1857 a kde v menším měřítku prospívala až do roku 1896. Tehdy se již 

v důsledku nedostačujících kapacit musela přemístit do Štítarské ulice (čp. 120). Obuvnická 

dílna rostla pomalu, ale vytrvale. Sigmund jí převzal po otcově smrti roku 1886 a pod jeho 
vedením se firma již rozvíjela mnohem dynamičtěji. Na začátku 20. století měla dokonce 130 

až 150 dělníků, v některých úspěšných letech pak zřejmě i přes 200 zaměstnanců. K tomu je 
nutné přidat i asi 15 starších dělníků, kteří mohli pracovat doma. Její výrobky byly úspěšně 

vyváženy nejen do celého Rakouska-Uherska, ale také do některých dalších zemí Evropy 

a Středního východu (např. Itálie, Turecko nebo Persie). Dokonce Feldmann díky skvělému 

úspěchu založil v Kolíně v Husově ulici (čp. 70) a později na náměstí (čp. 8) vlastní obchod. 

Firma od přelomu století užívala prestižní přídomek „c.k. privilegovaný“ a celkově se 

Feldmannovi dařila propagace. V roce 1911 byla v rámci dalšího vývoje společnosti 

přistavěna nová budova v Havlíčkově ulici na Kutnohorském předměstí (čp. 260) a také 

několik domů pro ubytování dělníků.
409 

Posledním velkým zakladatelským podnikem byla úspěšná Výrobna dětského prádla 

a konfekce Huga Aschermanna z roku 1910. Hugo tím rozšířil svojí prodejnu prádla, kterou 

                                                           407 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. Srov. KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 1. 408 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 88. 409 V meziválečném období ale následoval po období expanze úpadek, který firmu přivedl roku 1930 k likvidaci. 
Více viz kapitola o kolínských hospodářských elitách. SOkA Kolín, knihovna, KUBÍČEK, J., Továrna na obuv 

S. Feldmann Kolín, rukopis, asi 1951, s. 1-2. Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 89. 
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od začátku roku 1906 převzal po manželech Josefovi a Marii Nechanických poté, co koupil 
jejich dům v Kovářské ulici (čp. 84).410 Navázal tím na starší výrobu dámských a dětských 

souprav a později jí rozšířil o výrobu dětských výbav a konfekce. Zapsána byla o čtyři roky 

později. Hygienické dětské prádlo bylo poměrně úspěšné a Aschermann ho exportoval až do 

Ameriky a některých zemí Středního východu. Nejúspěšnější období pak firma zaznamenala 

za první republiky, kdy patřila mezi největší podniky v Kolíně.411  
 
 

10.3.5 Stavební průmysl  
Rozšiřující se město potřebuje samozřejmě dostatek stavebního materiálu. V jižních 

částech města a nejbližším okolí byl hojný výskyt cihlářských jílů, takže nepřekvapí, že od 

roku 1860 máme v Kolíně doloženy 4 Cihelny na Kouřimském předměstí.
412 Ke konci století 

byl počet kruhových cihelen stejný a navíc je zde uváděn závod na pálení cementu.
413 Vlastní 

kruhovou cihelnu v Kolíně vytvořil i Antonín Hlaváček.
414 

V roce 1863 byla založena na Zálabském předměstí u Ovčárecké ulice
415 Továrna na 

výrobu kachlových kamen. Jejím zakladatelem byl podnikatel Čeněk Hulík. Po něm později 

nastoupil jeho syn Vojtěch Hulík, ovšem nakonec skončila v rukách firmy Koudela a Fischer, 

která výrobu dále zkvalitňovala a rozšířila o bílé porcelánové kachle a barevná stáložárná 

kamna.416 
 

 
                                                           410 SOkA Kolín, f. OÚ Kolín, inv. č. 815, sign.11/29/25, kart. 329, odpověď 2. 1. 1906.  411 Hugo Aschermann (1875-1942) se do Kolína přestěhoval se svým bratrem Emilem (1886-1942). Pocházeli z Milevska a Uzenic u Blatné, ale v Kolíně nepřicházeli do úplně neznámého prostředí, neboť zde již sídlili 
někteří jejich příbuzní. Z Kolína pocházela též Hugova žena Adéla, dcera kožešníka Bernarda Pachnera, což byl 

zřejmě rozhodující důvod k přestěhování. Kromě živnostenského podnikání v textilu působili rovněž v místní 

židovské obci a oba se přikláněli k českému národnímu životu. Především mladší z bratrů Emil se účastnil 

kolínského společenského života a v Kolíně zůstal až do smrti. Hugo naopak později přesídlil do Prahy. V meziválečném období měla firma Hugo Aschermann až 300 zaměstnanců. Srov. JOUZA, L. – JOUZOVÁ, 

M., Rodina Aschermannů, podnikatelů a obchodníků v Kolíně. In: HAMÁČKOVÁ, V. – HANKOVÁ, M., (ed.), 
Židé v Čechách 5. Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2014 v Teplicích, vyd. Židovské muzeum v Praze, Praha 2015, s. 125-147; Kolín město dobré obchodní a průmyslové tradice, Kolín 1947, s. 126. JOUZA, 

L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 88. 412 JAROSLAV KRONUS, 150 let rozvoje, s. 81. 413 Ottův slovník naučný, čtrnáctý díl, s. 554. 414 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 415 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  27.12. 1911, s. 64-65. 416 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 88. 
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10.3.6 Polygrafický průmysl 
 

Polygrafický průmysl byl jedním z těch, které poněkud narušily image Kolína jako 

města potravinářského a chemického průmyslu. Jako první ve městě Kolíně založil tuto 

koncesovanou živnost
417 vlastník prvního knihkupectví v Kolíně, František Hoblík.418 

Knihkupec se zkušenostmi z pražského Karlína a Hradce Králové zažádal o koncesi v Kolíně 

roku 1868 a zřídil obchod s knihami v Kutnohorské ulici č. 30, v domě měšťana Vojtěcha 

Rajského. Kvůli několika schodům, vedoucím do domu, se obchod nazýval „na schodcích“.  

V letech 1869 až 1870 založil s novým společníkem Františkem Sudkem na rohu ulic 
Zámecká a Kovářská (čp. 84) nový Knihtiskařský závod, spojený s litografií.419 Éru 

tiskařského průmyslu v Kolíně pak začali tiskem dvou publikací s názvem „Chrámový 

zpěvník pro školní mládež“ a „Stručný popis královského města Kolína”.420 Firma pak 
procházela bouřlivými proměnami. Roku 1874 se název změnil na Sudek a Pak, když do 

podniku vstoupil pražský tiskař Jindřich Pak (1838-1898). František Hoblík z firmy odešel. 

Po dalších vlastnických změnách se firma přejmenovala na Pak a Nedvídek,
421 v roce 1885 už 

                                                           417 K historii Kolínského polygrafického průmysl srov. 100 let speciální polygrafické výroby v Kolíně 1879-
1979, Kolín 1979. 418 František Hoblík (1842-1926) se narodil v Hobšovicích u Slaného do majetné rodiny statkáře u kupce. Je tedy 
dalším příkladem českých hospodářských a politických elit s agrárními kořeny. Po vystudování obecné školy 

chodil tři roky na německou reálku a poté vzdělání dokončil v obchodní škole. První zkušenosti získal u knihkupecké společnosti Mikuláš a Knapp v pražském Karlíně. Poté byl pražským knihkupcem Pospíšilem 

doporučen jeho bratru Hostivítu Pospíšilovi v Hradci Králové. Roku 1868 využil v absence knihkupectví a tiskárny v Kolíně, osamostatnil se, zažádal si zde o koncesi a vyplnil mezeru na trhu. Brzy přibral za kolegu 

Františka Sudka. V Kolíně vedl aktivní společenský život. Se svojí manželkou Marií, rozenou Krásenskou z Nové Vsi, se především vášnivě věnovali divadlu a sami byli prý „zdatnými ochotníky“. Celkově lze 

konstatovat, že František Hoblík byl i díky propojení symbolického a ekonomického kapitálu mimořádně 

schopný podnikatel a spolkový činovník. V Kolíně však vydržel jen jednu dekádu a svou pozici zde nezužitkoval 

odpovídající politickou kariérou. V roce 1879 totiž učinil další životní rozhodnutí a přesídlil do Pardubic. 

Ukázalo se to jako prozíravé. Založil zde rovněž tiskárnu a postupně se vypracoval až na starostu města. A také v Pardubicích se velmi aktivně zapojil do spolkové činnosti. Dožil se nezvykle vysokého věku 84 let. V nekrologu ve věstníku klubu Československých turistů se o jeho působení v roli starosty můžeme dočíst, že 

byl „Jsa rozvážný, poctivý a přičinlivý, byl tam zvolen i starostou města, kteroužto funkci zastával se 

svědomitostí jemu vrozenou.“. Věstník klubu ČSL. turistů – odbor Kolín – Vlastivědný sborník středního Polabí, 
roč. IV, č. 10, 25. 10. 1927. 419 SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, Koncese 1869 až 1912, nestr. 420 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, str. 271. 421 Václav Nedvídek (1845-1912) byl významnou postavou publicistiky nejen v Kolíně, ale také v Českých 

Budějovicích či Praze. Nedvídek začal svou novinářskou kariéru v Praze, ve významném politickém, kulturním a osvětovém časopise Posel z Prahy, vydávaném nakladatelem Františkem Šimáčkem. Spolu s kolegou Patrikem 
Blažkem odešel roku 1871 do Kolína a založil zde nové periodikum Koruna česká. Časopis ale neměl dobré 

výsledky, příjmy inzerce i prodeje byly slabé (projevil se především nízký počet potenciálních zákazníků) a Patrika Blažek po roce odešel na vojnu, proto se podnikavý Nedvídek rozhodl věnovat i podnikání a spolu s Jindřichem Pakem vedl místní tiskárnu. Po zrušení Koruny české odešel do Českých Budějovic, kde 

předpokládal výraznější možnosti uplatnění. Začal pracovat ve zdejší redakci Budivoje a zároveň se stal i továrním úředníkem. Nakonec nezůstal ani v Českých Budějovicích a někdy okolo přelomu století přesídlil do 

Prahy, kde spolupracoval se stavitelem Procházkou na asanaci židovského ghetta. Před smrtí do regionu vrátil a přesídlil do Davídkova u Zásmuk. Naše hlasy, roč. XXXII, č. 21, Český Brod, 25. 5. 1912. 
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Jindřich Pak získal tiskárnu do výlučného vlastnictví. Pod jeho vedením se dostala do 

problémů s úřady, když tiskl radikální časopisy Nezávislost a Radikální listy. Po Pakově smrti 
se firma v roce 1904 stala majetkem místní Občanské záložny a o tři roky později byla 

nakonec odkoupena společností Schreiber a spol.422  
 

 
Obr. 27: Reklama na firmu J. L. Bayera po roce 1900 
Zdroj: SOkA Kolín  

Jako další se roku 1879 do tiskařského segmentu připojil litograf Josef Ferdinand 

Gregor, který práva k tisku převedl o rok později na slavného kolínského tiskaře Josefa 

Leopolda Bayera,423 jehož také představím v samostatném biografickém medailonu. Bayer 
původní Gregorovu firmu nadmíru povznesl do té míry, že se stal předním tiskařem 

v monarchii. Vyráběl kvalitní litofrafii, linkované papíry a často inovoval produkci. Firma 

nejdříve sídlila v dnešní ulici Politických vězňů (čp. 94) a přes Rubešovu (čp. 52) se brzy 
dostala na své stabilní místo v Rorejcově ulici (čp. 141), kde se dále rozšiřovala 
                                                           422 Labské proudy, roč. III, č. 4, 29. 1. 1898. Srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 110.  423 SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, Koncese 1869 až 1912, nestr. 
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(např. pohltila vedlejší bývalý akciový parní mlýn). Roku 1896 předal J. L. Bayer továrnu 

synu Josefovi, který mu už delší dobu dělal zástupce. Ten pokračoval v otcově díle a ještě ho 

dále rozvíjel,
424 takže kalendáře značky J. L. Bayer, akciové společnosti pro průmysl 

tiskařský a papírenský v Kolíně tištěné v 11 jazycích, znalo nejen celé Rakousko-Uhersko, 
ale také klientela v zahraničí. Přibyla také výroba např. kartonů, obalů, ozdobných 
předsádkových papírů a propagačních výrobků. Továrna byla roku 1912 změněna na 

akciovou společnost se základním jměním 800 000 K - přičemž ve správní radě dále zasedal 

i po svém přestěhování do Prahy Josef Bayer. Ve správní radě dále zasedali JUDr. Jan 

Třebický (předseda), JUDr. Václav Schuster, inf. Ervin Mandelík, Mořic Steindler a František 

Patzak. Tou dobou v něm pracovalo už asi 200 zaměstnanců a disponoval 28 rychlopisy, 56 

pomocnými stroji apod. Až do první světové války se podnik zdárně rozvíjel, dokonce 
poměrně výhodně zakoupil děčínskou pobočku firmy Ferdinand Ashelm z Berlína, která 

vyráběla blokové kalendáře.
425 

 
Další podnikatel v oboru polygrafie, František Krátký,426 byl známý fotograf a malíř 

a roku 1901 v Žižkově ulici založil Provozovnu pro světlotisk, litografii a zinkografii 
(čp. 159). Získal také koncesi na chromolitografii a fotochemiografii.

427 Pro městské 

představitele namaloval i panorama Kolína.
428 Firmu v roce 1913 dále postoupil pražské 

(tehdy Smíchovské) firmě Hanuš, Rellich a Skoch, o rok později ji získal do výhradního 

držení jeden ze společníků Josef Rellich. 
429  

Na tomto místě je nutné vyzdvihnout významnou etapu kolínských dějin, kdy tu od 

konce 19. století a ještě během 1. poloviny 20. století působili největší čeští fotografové své 
doby, přičemž česká fotografie měla světové parametry. Kromě Františka Krátkého a jeho 

spolupracovnice Bohumily Bloudilové (1876-1946) tu působila i trojice nejvýznamnějších 

                                                           424 SOkA Kolín, knihovna, J. L. Bayer, Akciová společnost pro průmysl tiskařský a papírnický v Kolíně. In: Průmysl v Kolíně před rokem 1945, složka rukopisů, nestr. 425 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 86-87. 426 František Krátký (1851-1924) se narodil v Sadské do rodiny místního malíře a majitele tiskařského provozu. V letech 1864 až 1867 se sám tiskařem vyučil a v letech 1872 až 1873 studoval malířství na pražské malířské 

akademii. Než roku 1901 začal v Kolíně podnikat v polygrafii, provozoval zde už od roku 1880 fotografický 

ateliér. V něm od roku 1894 pracovala i další osobnost české fotografie, Bohumila Bloudilová, která se roku 

1906 osamostatnila a založila zde vlastní ateliér. František Krátký se ve své činnosti zaměřoval na fotografie 

portrétní, krajinářské, ale také jednotlivých památek. Specializoval se také na stereoskopické (trojrozměrné) 

fotografie českého a moravského venkova. V 90. letech se začal cestovat a fotografoval na Balkáně, v Rusku, ale 
i ve Francii, Itálii, Německu či Švýcarsku. Zemřel v Kolíně. Srov. SCHEUFLER, P., František Krátký: český fotograf před sto lety, Praha 2004. 427 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 20. 11. 1901, s. 273; 16. 2. 1904, s. 477. 428 Dostal za něj nakonec částku 1580 K. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24.3. 1909, s. 3.  429 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 110. 
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českých avantgardních fotografů, tedy Josef Sudek (1896-1976), Jaromír Funke (1896-1945) 
a Eugen Wiškovský (1888-1964). Sudek byl ostatně kolínským rodákem a Jaromír Funke byl 

synem kolínského právníka JUDr. Antonína Funkeho a dcery učitele a kronikáře Františka 

Potůčka, Miloslavy. Význam Kolína jako centra tehdejší české fotografie by si zasloužil 
samostatnou analýzu.  

 

 

Obr. 28: František Krátký okolo roku 1885 Zdroj: František Krátký [online]. Wikipedia.org [cit. 16. 8. 2016]. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Krátký.  

V roce 1902 je také datován vznik nové společnosti. Jednalo se o menší a nepříliš 

moderně vybavenou tiskárnu Eduarda Kmínka s litografií v Kutnohorské ulici (čp. 34).430 
Ta byla po 3 letech existence koupena Aloisem Hanušem, který do Kolína přesídlil z Mladé 

Boleslavi.431 Tento velmi schopný a cílevědomý podnikatel jí modernizoval a v roce 1910 
dokonce rozšířil o další knihtiskařský provoz v Rubešově ulici (čp. 55). Pod jeho vedením se 

tiskárna stala významným kolínským podnikem, úspěšným i v meziválečném období.
432 

                                                           430  SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, Koncese 1869 až 1912, nestr. 431 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 13. 9. 1905, s. 97. 432 Alois Hanuš se narodil 23. října 1873. V Mladé Boleslavi se u svého strýce V. P. Nešněry vyučil 

knihtiskařině a posléze roku 1893 přesídlil do Prahy, kde 5 let pracoval jako typograf. V roce 1897 vyrazil na 
blíže neupřesněnou „zkušenou“ do světa a v říjnu téhož roku se vrátil do tiskárny svého strýce v Mladé 

Boleslavi. Roku 1905 se pak rozhodl, že se postaví na vlastní nohy a přesídlil do perspektivního Kolína, kde 

nakoupil malou a nemoderní Kmínkovu tiskárnu. Díky jeho osobním schopnostem z ní udělal jednu z největších 

tiskáren v Kolíně. Byl mimořádně aktivním ve společenském životě, a to i mimo region. Působil jako dlouholetý 
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10.3.7 Dřevozpracující průmysl  
Prvním závodem v této v Kolíně málo významné výrobní oblasti byla Parní pila 

s tesařskou a truhlářskou dílnou založená naproti Dolejšímu ostrovu Františkem Palečkem 

roku 1860. O šest let později nastal v jejím provozu požár, který měl za následek její následné 

rozšíření o parní mlýn a lázeňský závod (více viz „Potravinářský a chemický průmysl“).433  
A roku 1902 založil Josef Frančík na Zálabí v Ovčárecké ulici (čp. 415) Továrnu na 

slohový nábytek a dřevoobráběcí práce pro stavební průmysl.434 
 
 
10.4 Terciární sektor  
10.4.1 Obchod a služby  

S rozvojem města se postupně rozvíjel i dříve spíše ospalý obchodní ruch. Na přelomu 

19. a 20. století se tu už pořádalo 6 výročních trhů a 2 trhy týdenní. Prameny popisují čilý 

„…obchod s obilím a melivem, loketním a železným zbožím, koží, dřívím a prkny, lihovinami, 

vínem a smíšeným zbožím.“.
435 V Kolíně měli od počátku sledovaného období neotřesitelné 

postavení židovští obchodníci a národnostně český obchod se zde prosazoval jen velmi zvolna 

a s rozdílnými výsledky. Naprosto dominantní postavení židovského a německého živlu ve 

velkoobchodu a částečně i v maloobchodu bylo obvyklé v celých českých zemích. Situace se 

však postupně měnila a výrazná změna nastala v 90. letech, kdy se Češi více zapojili 

především do maloobchodu. Nicméně toto odvětví stále trpělo v Kolíně podobnou 
roztříštěností, jako v celém Rakousku-Uhersku a to snižovalo jeho význam.  

 
Akciový obchod v střižním a železném zboží z roku 1869 vznikl zejména jako česká 

konkurence etablovaným židovským obchodníkům a na jeho vzniku se podílela řada 

staročeských kolínských elit. V březnu tohoto roku zasedal poprvé jeho přípravný výbor, 

                                                                                                                                                                                     
člen představenstva Gremia knihtiskařů v Praze, dále jako předseda živnostenské záložny v Kolíně, 

místopředseda Řemeslnické besedy v Kolíně, censor Národní banky, soudní znalec pro obvod krajského soudu v Kutné Hoře a v řadě dalších spolků. Hlas Demokracie k jeho osobě zmiňuje všeobecnou oblíbenost, humor a několik střípků z jeho osobního života. Účastnil se výletů Klubu českých / československých turistů a především byl nadšeným a prý úspěšným rybářem. Hlas Demokracie, roč. XVII (XXVIII), č. 42, 26. 10. 1935. 433 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 251. 434 KRONUS, J., 150 let rozvoje, str. 3. 435 Ottův slovník naučný, Čtrnáctý díl, s. 554. 
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v dubnu obdrželi povolení c.k. ministerstva vnitra ke zřízení spolku. V jeho správní radě od 

začátku působil jako předseda Josef Sixta, jako náměstek JUDr. Václav Radimský a dále 

Jindřich Battista, Josef Kašpar, Matěj Krešl z Nové Vsi, JUDr. František Havelec a Antonín 

Karabáček. Obchod ze začátku těžil hlavně z všeobecného rozvoje a touhy Kolínských 

občanů po nových výrobcích.
436 Základní jmění dosáhlo 70 000 zl., nicméně po krizovém 

období let sedmdesátých začal podnik vykazovat finanční problémy, zaměstnával prý 

nespolehlivé pracovníky a nastaly potíže s prodejem. Kolem roku 1900 zaniká.
437  

Ovšem jeden z nejúspěšnějších židovských obchodů v Kolíně přišel až později. 

Provozoval ho nejdříve Filip Kafka (asi 1847-1914), strýc spisovatele Franze Kafky a rodák 

z okolí Strakonic. Obchod sídlil v rohovém domě na Karlově náměstí (čp. 7), původně zvaný 

U Zlaté štiky. Kafka tu snad už v roce 1875 založil Závod se zbožím galanterním 

a módním, který se brzy stal jedním z největších venkovských velkoobchodů v Čechách. 
Roku 1887 získal živnostenské oprávnění prodávat slaměné klobouky, o rok později povolení 

k prodeji galanterního zboží a prádla a roku 1897 k obchodu s krátkým stávkovým 

a ozdobným zbožím. U tohoto domu také existoval první portál v Kolíně. Roku 1907 předal 

živnost synovi Erichovi, který ji měl dále vést pod názvem Filipa Kafky syn a sám si nechal 

jen obchod v malém.
438 Erich však zvládl za tři roky přivést obchod do insolvence. Konkurzní 

řízení bylo ukončeno roku 1912 a v roce 1914 firmu koupil Emil Aschermann, bratr již 

zavedeného podnikatele v dámském a dětském oblečení, Huga Aschermanna. V jeho rukách 

se firma rozvíjela již opět úspěšně.
439  

Postupně se prosazovali i samostatní obchodníci, jako např. v čp. 52 Obchod módním 

zbožím J. Nováka, původem z Prahy. Ten zde začal podnikat v roce 1893 a vedl si velmi 
úspěšně. Pomohlo mu, že tehdy byla výhodná doba k prosazení, protože v Kolíně bylo jen 
krátce po protižidovských bouřích. Podnik prostě začal pragmaticky sázet na svůj křesťanský 

profil a zákazníků začalo rychle přibývat. Novákův obchodní dům byl součástí zmíněné 

                                                           436 7.11. 1868 byli na valné hromadě zvolení podle schválených stanov v tomto pořadí: JUDr. Václav Radimský, 
Čeněk Hevera, Josef Formánek, Jan Antonín Prokůpek z Kutlíř, Jan Ruml z Křečhoře, JUDr. František Havelec, 

František Žák, Matěj Krešl z Nové Vsi, jan Procházka z Miskovic, Antonín Karabáček, Josef Novák z Libenic, 
Josef Škopek z Velimi, Josef Vlk ze Starého Kolína, Josef Kašpar, František Vejtruba, Jindřich Battista, Antonín 

Poustka, Josef Ryšavý ze Sendražic, Antonín Valenta a M. Hlavatý z Pňova. Za předsedu výboru si 28. 11. 
členové zvolili Čeňku Heveru, za jeho náměstka Jindřicha Battistu a dále členy správní rady JUDr. Havelce, 

JUDr. Radimského, Františka Žáka, Antonína Karabáčka a Josefa Kašpara: JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 89-90. 437 Tamtéž. 438 Filip Kafka kromě provozu velkoobchodu založil roku 1898 i firmu Továrna na šněrovačky moravia ve 
Znojmě Philipp Kafka, kterou pak přeložil o dva roky později do Prahy. Výroba však neměla dlouhého trvání. 

Ukazuje však vysokou prostorovou mobilitu nejen Filipa Kafky, ale celého kolínského židovského podnikatelstva. JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M., Rodina Aschermannů, s. 137-139. 439 Podnik byl velmi úspěšný i v meziválečném období, ale ještě předtím zřídil roku 1916 filiálku v Poděbradech. 

Kolínské závody - část reklamní, Obchodní dům Emil Ascherman. In: Město Kolín, s. 54.  
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soudobé vlny posilování české účasti v tomto odvětví. Po devíti letech obchod převzal Alois 

Erhart,440 který ho dále rozšiřoval, přestavěl a roku 1912 založil dokonce filiálku v Kladně 

a v roce 1914 i v Praze v Melantrichově ulici.
441  

 

 
Obr. 29: Reklama na obchodní dům J. Novák 
Zdroj: Labské proudy, 21. 4. 1899, roč. IV., č. 16, s. 7.  

Další příspěvek do kolínského terciéru pak přidal Václav Navrátil roku 1901 

v Kouřimské ulici (čp. 18-19) vzniknout Obchodu s kůžemi a usněmi.
442 K firmě patřil 

i velkoobchod.  
 
Dále lze zmínit několik důležitých kolínských restaurací. Hostinec U Počty naproti 

nádraží založil brzy po dostavění trati c. k. poštmistr Karel Knirš v budově nové pošty naproti 

tehdy novému železničnímu nádraží. Hostinec pak silně profitoval z rozvíjející se kolejové 

dopravy.443 Podobně se vedlo i o něco staršímu, vedle stojícímu hostinci U arciknížete 

Štěpána, jehož majitelem byl František Pivnička.
444 Od roku 1852 mohli zájemci navštěvovat 

                                                           440 Labské proudy, 8. 8. 1902, roč. VII., č. 32. 441 Obchod byl úspěšný i v éře meziválečného Československa. V roce 1918 zřídil další filiálky na Žižkově a na 

Smíchově a roku 1924 v Písku. Kolínské závody – část reklamní, Velkoobchod módním zbožím Alois Erhart. In: Město Kolín, s. 53. 442 SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, inv. č. 73, Rejstřík živností svobodných a řemeslných 1866-1872-1903, nestr. 443 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 51. 444 Tamtéž, s. 98. 
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známý hostinec pod zámeckým špejcharem bývalého pečeckého sládka Antonína Zemana 

U města Reichenberka.445 Pro Kolíňany se tu pořádaly populární taneční zábavy do roku 

1873, kdy objekt zakoupila zdejší Občanská záložna a změnila ho na školku. V hradním 

areálu byla i známá Zámecká restaurace, kde podnikatel Adolf Richter založil roku 1892 

divadelní sál.
446 Hostinec Františka Cyvína z roku 1872 stál na Horním ostrově.

447 Po 
položení nového železného mostu se z něj k němu dalo sejít po schodech. Později byl v rukou 
pánů Tašky a Bayera, kteří zde zřídili park a koupaliště.

448 Od roku 1890 do roku 1898 byla 
v Husově ulici (čp. 50) v provozu Česká hospoda

449, oblíbené místo kolínských mladočechů. 

Měly se zde dojednávat také důležité hospodářské záležitosti – například založení kolínské 

Továrny na kávové náhražky.
450 Zmínit pak lze i populární Zahradní restauraci a restauraci 

U Jelena při vyústění železného mostu do Mostní ulice.
451 

 
Jedním z převratných projevů modernizace v Kolíně byl příchod kinematografie 

s novou formou vizuální kultury. A na rozdíl od divadla kino brzy získalo svou stálou 

reprezentativní budovu. Otevření Francova kina 25. prosince 1911, tedy jen čtyři roky po 

založení prvního stálého kina v českých zemích (pražské kino Viktora Ponrepa), bylo pro 
Kolín velkou událostí. Karel Franc, synovec proslulého hudebníka Františka Kmocha, byl 
kolínským knihkupeckým účetním a již v roce 1908 žádal vynálezce kinematografu bratry 

Lumiéry z Lyonu o ceník. Nicméně nakonec dal při promítání přednost aparátu drážďanské 

firmy Ernemann. Původně chtěl začít promítat ve zdejší Zámecké restauraci, ovšem po 

neshodách se přemístil do špýcharu za tehdejší Víznerovou restaurací (dnes ulice Politických 

vězňů, čp. 423). Zde za souhlasu pražské majitelky Elišky Krskové zřídil sál pro 120 diváků, 
přičemž elektrickou instalaci provedla firma Křižík. Začal za pomoci školeného promítače 

Josefa Jangla s produkcí krátkých filmů, což ovšem diváky příliš netáhlo – české filmy byly 

tehdy ještě „v plenkách“. Proto přešel na filmy francouzské (Romeo a Julie, Bídníci, komedie 
s Maxem Linderem), německé, např. s Henny Porterovou, dále s norskou tragédkou Astou 

Nielsenovou a dokonce snímky italské (např. Quo Vadis). Díky kvalitní zahraniční produkci 

se zvýšila návštěvnost a tak si mohl po změně předpisů v roce 1912 pořídit vyhořelou budovu 

v dnešní Kmochově ulici čp. 561 na Pražském předměstí a zde 19. prosince roku 1913 otevřel 

                                                           445 SOkA Kolín, f. Okresní úřad Kolín, Koncese 1869 až 1912. 446 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 132. 447 Tamtéž.  448 JOUZA, L. A KOL., s. 56. 449 Tamtéž. 450 Tamtéž, s. 123. 451 Tamtéž, s. 56. 
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kinosál se 400 sedadly. A otevřel ho českým filmem Prodaná nevěsta, přičemž hudební 

doprovod mu obstarávala pražská firma Kinetofon.
452  

  
10.4.2 Finanční ústavy  
 Na začátku druhé poloviny 19. století bylo pro velice složité získat k financování 

svého investičního záměru potřebný úvěr. Rozhodující síla kapitálu v Českých zemích byla 

v německých a židovských rukách a navíc byl soustředěný převážně v Praze, Brně, Liberci, 

Olomouci, Opavě a v několika dalších městech s výrazným německým charakterem. Pro tyto 
bankéře byly primární projekty s nadregionálním dosahem, takže na jednotlivé regionální 

aktivity se již příliš financí nedostávalo. Přitom dostatek úvěru je jedním z podmínek rozvoje 

nejen podnikatelů, ale i samotných měst. Vznikala tedy přirozená potřeba najít dostatek 

podnikatelského kapitálu v českém prostředí, a protože byly finanční prostředky velmi 

rozptýlené, počátky koncentrace českého kapitálu jsou nerozlučně spojeny se svépomocným 

úvěrovým sdružováním.  
Na základě říšského spolkového zákonu z 26. listopadu 1852 se tak postupně 

rozmohlo intenzivní záloženské hnutí. Myšlenka svépomocného sdružování kapitálu méně 

movitých členů ze stejné či podobné komunity za účelem ekonomické aktivity byla pro 
vzestup národnostně českého hospodářství mimořádně vhodná. Záložny nebyly 

institucionálně propojeny s městy, ačkoliv personální propojení bylo silné. Až do roku 1973 

byly původně vedeny jako sdružení, jehož stanovy byly schvalovány příslušnými úřady, 

teprve potom se mohly měnit na společnosti s ručením omezením. Předtím členstvo ručilo 

celým svým majetkem, což rozvoji příliš nepomáhalo. První záložna vzniká ve Vlašimi v roce 
1857 a od začátku 60. let sledujeme nárůst takřka geometrickou řadou prakticky až do krize 

roku 1873. V první polovině 60. let vznikaly záložny hlavně v Čechách, na konci 60. let pak 

hlavně na Moravě. Po této první zakladatelské vlně už jejich význam slábne. Nový rozvoj 

českých záložen pak nastal až v 90. letech 19. století, kdy zesílilo i jejich vzájemné propojení 

na celostátní úrovni. Záložny mohly konečně podporovat kapitalistický způsob podnikání 

a poskytovat úvěr menším podnikatelům, živnostníkům i městům k investiční aktivitě. Přes 

určitou nestabilitu, danou nedostatečnými kontrolními mechanismy, kapitálovou slabostí či 

                                                           452 Kino lidově zvané „Francák“, později Kino „Oko, ukončilo činnost v roce 1991. MRAZÍLEK, K., První kinematograf v Kolíně – podle vyprávění Karla France. In: Práce muzea v Kolíně IV, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín 1987, s. 282-284. Český film Prodaná nevěsta v režii Maxe Urbana (1882-1959) z roku 1913, 
který Smetanovu operu adaptoval ve zkrácené verzi, se do současnosti nedochoval.  
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omezenou profesionalitou vedení, mají díky akumulaci drobného (u Čechů převážně 

agrárního) kapitálu a mají velkou zásluhu na vzniku prvních národnostně českých obchodních 
bankovních ústavů.

453  
 
Polabí mělo díky intenzivní zemědělské produkci dobré podmínky pro silnou expanzi 

záloženského hnutí, proto zde také první české záložny vznikají už na konci 50. let 19. století 

(Sadská, Nymburk atd.).
454 Nicméně do samotného Kolína se záloženské hnutí dostává až ke 

konci svého nejintenzivnějšího období, tedy v roce 1865. V tomto roce byla založena 

Občanská záložna v Kolíně a její první schůze se odehrála 19. března 1865. U jejího zrodu 

stála opět dobová hospodářská a politická elita. Jako „právní přítel“ tu působil 

JUDr. František Havelec, kontrolorem se stal Josef Sixta, na příští dva roky byl zvolen 

starostou purkmistr Karel Knirš, mlynář Antonín Karabáček jako náměstek, Josef Březina 

jako pokladník, zapisovatelem byl učitel František Skalický, dále zde působili Josef 

Weissberger, JUDr. Antonín Cyvín, Antonín Čermák, Josef Červinka a Čeněk Hevera.
455 

Účast kolínské elity nesla svoje ovoce a již při svém založení měla desátý největší kapitál 

v Čechách. Ten se i přes složitější začátky zvýšil z 60 931 zl. v roce založení přes 266 779 zl. 
o tři roky později.456 Až nakonec dospěl k 483 580 zl. a šestému místu mezi ostatními 

českými záložnami v roce 1870. Během 70. let však její růst zpomaluje a z předních míst 

v Čechách vypadává.
457 Od roku 1874 se na základě zákona č. 70 z roku 1873 z Občanské 

záložny stala společnost s ručením omezením, což jí pomohlo přečkat složité období 

hospodářské krize.
458 V roce 1879 si vedení schválilo, že se nikdy nestane spořitelnou.

459 To 
pak usnadnilo vznik místní spořitelny koncem století. Na začátku svého působení neměla stálé 

sídlo a tak se nejprve úřadovalo v Zámecké restauraci a následně v domě Eduarda Mordstadta 
na náměstí (čp. 76). Vývoj společnosti si však později žádal reprezentativní umístění.  Od 

roku 1883 do roku 1895 sídlila Občanská záložna ve vlastní budově s věžičkou v ulici 
                                                           453 Příliš ovšem nepřekvapí, že Záloženské hnutí má jako celá řada podobných obrozenecký aktivit v Českých 

zemích německé kořeny. Je totiž inspirováno myšlenkami německého národohospodáře F. H. Schlutze-Delitsch (1808-1883). Ale v prostředí českých Němců bylo záloženské hnutí mnohem slabší. K tomuto tématu srov. 

HÁJEK, J., Počátky a rozmach českého záloženského hnutí třetí čtvrtině 19. století. In: Hospodářské 

dějiny/Economic History, sv. 12, 1984, s. 265-320; HÁJEK, J. – LACINA, V., Od úvěrních družstev k bankovním koncernům, Praha 1999. 454 V okolí Kolína vznikaly Záložny už mnohem dříve, nejprve v roce 1862 v Týnci nad Labem, o rok později v Kostelci n. Černými Lesy a v Plaňanech, v roce 1864 v Českém Brodě a Kouřimi a roku 1865 v Cerhenicích, 1867 v Žiželicích, 1872 v Zásmukách a opět v Týnci nad Labem 1889. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 121. 455 Tamtéž. 456 VENCOVSKÝ, F A KOL., Dějiny bankovnictví, s. 109. 457 Tamtéž, s. 135. 458 PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské. In: Město Kolín, s. 33. 459 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 122. 
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Rubešova (čp. 63). Poté se přestěhovala do honosné novorenesanční budovy na rohu ulic 

Kouřimská a Prokopova (dnes Politických vězňů, čp. 68), postavené Josefem Karabáčkem 

podle návrhu Čeňka Křičky.
460 Dlužno dodat, že tehdy už byla rok v područí mladočechů, 

kteří nad staročechy vítězili v politickém boji.  
K roku 1911 pak měla Občanská záložna obrat 39 917 880 K a rezervní fond ve výši 

349 394 K.461 Už od svého založení sponzorovala mnoho veřejných projektů. V první řadě šlo 

o podporu kolínského školství (zřízena mateřská škola v Císařovsi, příspěvek na 

Řemeslnickou školu, vydržování Gymnázia atd.), ale také o opravy historických památek 

(Chrám sv. Bartoloměje), investice do kolínské Sokolovny nebo v sociální rovině nadace pro 

studenty, pro chudé živnostníky, pro nezúročitelný úvěr maloživnostníků při Řemeslnické 

besedě apod. Stala se tak významným kulturním a společenským hybatelem hospodářského 

i sociálního dění v Kolíně té doby a až do založení Spořitelny města Kolína také prakticky 

výhradním věřitelem města.
462 Mimořádný význam Občanské záložny pro regionální 

hospodářský rozvoj pak významná kolínská postava A. V. Prágr shrnuje tak, že „Zásluhou 

Záložny na prvním místě bylo, že úvěr byl vůbec umožněn, že nabádala k spořivosti a úrok 

z půjček byl snížen.“.
463 

Po tomto prvním pionýrovi kolínského finančního sektoru přišlo zřízení Hospodářské 

záložny v roce 1868. Vznikla jako následník kontribučenského systému sýpek, který měl již 

od roku 1748 shromažďovat obilí na osev od rolníků, přičemž přebytky měly být prodány. Od 

roku 1863 byly sýpky zrušeny a 6. srpna o rok později českým zemským zákonem přeměněny 

na tzv. kontribučenské záložny. 22. března 1882 pak byly jednotlivé záložny sloučeny na bázi 

okresů.
464 Soustředily se hlavně na osobní a hypotekární výpůjčky a ty národnostně české 

vytvořily krátce před koncem sledovaného období Svaz českých okresních záložen 

hospodářských v Praze. Kontribučenská záložna kolínská měla ve správě obce na pravém 

břehu Labe a také na krátko sýpky v Oseku, Ovčárech a Nové vsi a navíc povinnost vyplácet 

městské lékaře. Jejím prvním starostou se stal statkář z Křečhoře Jan Ruml, jednatelem 

J. Říha z Nové Vsi (po něm tajemník Okresního výboru, známý Čeněk Hevera), pokladník byl 
Jan Souček z Ovčár a kontrolor Josef Vlk ze Starého Kolína. V roce 1869 se záložna mohla 

pochlubit vklady ve výši 79 000 zl. Mezi její aktivity patřilo kromě různých sponzorských 

aktivit i účast na založení Lučební továrny. Původně sídlila na náměstí (čp. 7), ale 
                                                           460 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 47-48. 461 Batovcův Almanach – politický kalendář a adresář na rok 1911, roč. 19., Praha 1911, s. A8. 462 PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské, s. 33-34. 463 Tamtéž, s. 33. 464 Srov. Tamtéž, s. 34. 
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přestěhovala se roku 1876 do Husovy ulice (čp. 51). Od roku 1891 sídlila hned vedle (čp. 50), 
v nové dvoupatrové budově od Čeňka Křičky, která s tou předchozí byla organicky propojena 

a v jejích útrobách se nacházel poštovní a telegrafní úřad a do roku 1897 také pověstná Česká 

hospoda, kde prý vznikly nápady na vznik předních kolínských závodů druhé zakladatelské 

vlny, tedy továrny na kávové náhražky, Továrny na vozy a „Petrolky“.465  
 
Koncentrace rozptýleného kapitálu vyvrcholila v 60. a na začátku 70. let 19. století 

založením několika komerčních bank s ústředími v Čechách. Samozřejmě působily většinou 

v Praze (v čele s Živnostenskou bankou), ale mimo ní vznikly tři další. Kromě Záložního 

a úvěrového ústavu v Hradci Králové a Pilsner Actien-Pfandheit-Gesselschaft v Plzni to byla 
Úvěrní banka v Kolíně. Vznik Úvěrní banky v Kolíně jako akciové obchodní banky je plně 

závislý na řepné konjunktuře v Českých zemích. Stala se nejúspěšnějším kolínským 

finančním ústavem a jako jeden z mála zdejších projektů překročila svůj regionální stín. Za 
jejím založením je rozmach zemědělské výroby i jejího zpracování cukrovary a lihovary. 
Průmyslový rozvoj žádal značné úvěrování, které jak bylo napsáno výše, nebylo pro české 

podnikatele v těchto dobách příliš snadné. Kolínská Úvěrní banka byla už moderním 

zakladatelsko-podnikatelským ústavem, který vycházel z nového proudu v bankovnictví. 

Tento proud na rozdíl od staršího tzv. konzervativního, který se zaměřoval na eskontní 

a depozitní obchody, se již zabýval financováním průmyslových podniků.466  
U jejího zrodu stálo mnoho z těch, kteří se mohli pyšnit úspěchem a cennými 

zkušenostmi s kolínskou Občanskou záložnou, jako místní respektovaný advokát 

JUDr. František Havelec, který se stal na první valné hromadě 14. května 1870 předsedou její 

správní rady.
467 Ve správní radě také od té doby zasedal stejně jako v případě záložny opět 

purkmistr, tentokrát Josef Formánek, dále evangelický duchovní Jan Szalatnay, továrník Josef 

Weissberger, lékárník a továrník z Kutné Hory Antonín Hartman, účetní v akciovém 

cukrovaru Josef Kašpar, kolínský právník JUDr. Václav Radimský, mlynář z Týnce nad 

                                                           465 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 122 – 123. 466 Průkopníkem tohoto stylu bankovního podnikání byla francouzská banka Crédit Mobilier z roku 1852, v Habsburské monarchii pak Oesterreischische Credit-Anstalt založený 1855, který v Čechách založil roku 1857 
pobočky v Praze a v Brně. Srov. JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 80-81; JAKUBEC, I., Stručné dějiny oborů: Obchod, bankovnictví, podnikání, právo, Praha 2002, s. 23. 467 Kromě něj působili současně v Občanské záložně i Úvěrní bance také Václav Perner, JUDr. Václav 

Radimský, Josef Červinka, Josef Weissberger. 
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Labem Ferdinand Perner a místní podnikatel Josef Červinka. Ředitelem byl jmenován 

František Holub z Chrudimi, účetním byl Alois Klášterský.
468  

Podnikatelským záměrem nové banky bylo hlavně poskytování úvěrů podnikatelům. 

Zájem byl pak především o poskytování úvěrů podnikům (většinou ve výši 6%) s minimální 

rizikovostí, jištěnou směnkami nebo jinými zárukami. Burze se vyhýbala a zakladatelskému 

úsilí také. Opatrný postup zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč jako jedna z pouze tří 

českých bank (Živnostenská banka a Záložní a úvěrový ústav v Hradci Králové) přečkala krizi 

roku 1873. Zaměřena byla na cukrovary v Kolíně, Malči, Plaňanech, Pečkách, Českém Brodě 

či Poděbradech, které vedení banky považovalo za solidní partnery (rozhodující zřejmě byly 

také osobní kontakty s jejich představiteli) a bezproblémově jim za zástavu v nominální ceně 

burzovních papírů a akcií poskytovalo vysoké úvěry. Ostatní cukrovary se musely spokojit 
s úvěry do výše 2/3. Mimo cukrovary banka úvěrovala například Weissbergův lihovar, 

akciový parní mlýn nebo továrnu na lisování řepkového oleje Jakoba Fischera.
469  

V roce 1873 si společnost změnila stanovy o článek, který umožňoval bance nákup 

a prodej zboží a surovin, nákup a prodej nemovitostí, průmyslovému a hospodářskému 

podnikání či obchodu s cennými papíry. Celé stanovy byly ale schváleny až roku 1875. První 

komisionářskou smlouvu ustanovila s cukrovarem hraběte Františka Harracha v Sadové 

a následovaly další, které se díky hospodářské krizi musely spokojit s omezením vlastních 

obchodních aktivit na úkor Kolínské úvěrové banky, která je k tomu nutila často velmi 

nevybíravými způsoby. Sílící banka vyslala s úspěchem své emisary do Rotterdamu, 
Amsterodamu a Hamburku a ti tam sjednali příslušné obchodní dohody. A v říjnu roku 1875 

už byly na cestě do Hamburku první pytle s cukrem.470 Takováto sebevědomá expanze už 

jasně ukazovala na pokročilou hospodářskou emancipaci místních elit. Nelze zapomenout 
také na vklady, které do ní byly hojně dávány dokonce i od občanských záložen, jimž na 
vklady dávala dokonce 6,5% úrok. Své vklady zde měla i kolínská Občanská záložna, která 

navíc odtud čerpala i úvěry. Na vkladech měla banka roku 1872 skoro 750 000 zl. Kapitál se 

z 200 000 zl. v době založení
471 a po bezprostředním rozšíření o dalších 100 000 zl. dostal 

o rok později až k 500 000 zl., ovšem po hospodářské krizi klesl na 400 000 zl. A její rezervní 

                                                           468 V přípravném výboru pracovali JUDr. Václav Radimský, Antonín Hartman, Josef Weissberger, ing. Karel 

Latzel, mlynář Václav Perner, stavební železniční podnikatel Antonín Bitzák,Josef Kašpar, Jan Szalatnay, Josef 

Formánek. Srov. VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 29. 469 JANČÍK, D., Založení úvěrové banky Kolín – Projev podnikatelské strategie regionálních hospodářských elit. In: Duch zakladatelů – Průmyslová společnost a společenská emancipace, Ústí nad Labem 2006, s. 51. 470 Tamtéž, s. 52. 471 Srov. PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské, s. 34. 
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fondy narostly až na 75% kapitálu. Nicméně další úspěšná činnost vyšponovala akciový 

kapitál banky až na 1 000 000 zl. v roce 1896.472  
Společnost sídlila také nejdříve v domě „U Mordstadtů“ na Karlově náměstí (čp. 76), 

ale brzy získala na náměstí vlastní budovu (čp. 74). Od roku 1881 sídlila banka 

v Kutnohorské ulici (čp. 40)  a již o rok dříve si postavila poblíž nádraží sklad pro obchod 

s cukrem. Na přelomu století se tento úspěšný ústav přestěhoval do Prahy, kde měl již svou 

pobočku a statut filiálky tak zbyl teď na Kolín. A od té doby se změnila na Pražskou úvěrní 

banku.473 Ovšem dále se angažovala v Kolíně, když např. založila okresní sirotčinec nebo 

poskytla úvěr na vznik zdejší Továrně na vozy či „Petrolce“, čímž se už účastnila výrazně 

rizikovějšího způsobu podnikání.474 Její základní jmění se před první světovou válkou dostalo 
až na 25 000 000 K, avšak oproti českým konkurentům (první Živnostenská banka měla 

80 000 000 K), natož vídeňským bankám, začala pomalu zaostávat.
475 Přesto se spolu 

s Živnostenskou bankou a Českou průmyslovou bankou stala jednou ze tří největších 

národnostně českých bank (s působností po celé monarchii a dokonce i v Srbsku nebo 
Bulharsku) a spolu s Ústřední bankou českých spořitelen tvořila základ národnostně českého 

bankovnictví.476 Současníci si význam banky pro rozvoj podnikání nejen v Kolíně dobře 

uvědomovali, takže A. V. Prágr mohl později napsat, že „Průmysl a obchod města Kolína 

a okolí jen znamenitou podporou tohoto ústavu vyšinul se na výši úctyhodnou.“.477 
 
Z kontribučenských sýpek na levém břehu Labe vznikla při okresním výboru ještě 

roku 1882 Okresní záložna hospodářská. V jejím čele stál tajemník Josef Melich. Původně 

se měla sloučit s výše zmíněnou Hospodářskou záložnou, ale to by znamenalo zeštíhlení 

vedoucího aparátu, takže k němu kvůli finančním pohnutkám došlo až roku 1918.478  
 

                                                           472 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 125. 473 VENCOVSKÝ, F. A KOL., Dějiny bankovnictví, s. 148. 474 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 439-440. 475 Z následujícího výčtu bude zřejmé, že kolínský finanční trh byl (nejen) na konci sledovaného období 

lukrativní, dynamický a také už výrazně národnostně český.
475 To bylo příznačné pro dobu, kdy byla k roku 1913 

již v  českých zemích znatelná čerstvě dosažená převaha v národnostně českém bankovním kapitálu (14,3 % z 7129,2 milionu K) nad kapitálem německým (11,6 %). Nutno však dodat, že nad oběma však stále 

neotřesitelně čněl kapitál bank vídeňských (74,1 %). PROKŠ, P., Pozice českého kapitálu v Rakousko-Uhersku v letech 1890-1914. In: Harna, J. – Prokš, P. (ed.), Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny, Praha 2001, s. 71. Srov. VENCOVSKÝ, F. A KOL., Dějiny bankovnictví, s. 164-165. 476 V meziválečné době si banka zvládla zachovat svojí pozici a v roce 1930 nakonec fúzovala s Anglo-
československou bankou a vytvořila novou Anglo-Prago banku se silným vlivem státu a agrární strany. JOUZA, 

L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 126; VENCOVSKÝ, F. A KOL., Dějiny bankovnictví, s. 154. 477 PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské, s. 34. 478 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 123-124. 
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 V roce 1887 si pobočku v Kolíně zřídila centrální Rakousko-Uherská banka 

(založena jako Rakouská národní banka již 1816, Rakousko-Uherská banka od 1878). Tento 
fakt byl sám o sobě velmi příznačný, protože v celých Čechách měla jen 17 filiálek 

z celkových 76 a její vstup na zdejší scénu potvrzoval, že se chce podílet na významném 

kolínském finančním trhu, spodobněným mezinárodním úspěchem místní Úvěrní banky.
479 

Banka byla podle A. V. Prágra „…zřízena přes odpor vlády nátlakem českých poslanců na 

tehdejší radě říšské. Brzo se ukázalo, že schopnost života bankovního se osvědčila, neboť záhy 

vykazovala se pobočka tato čistými zisky, kdežto pobočky v celé řadě německých měst 

honosily se trvalými schodky.“.
480 O zdárném rozvíjení pak svědčí také to, že si roku 1913 

postavila velkou a honosnou budovu v Havlíčkově třídě (Kutnohorská, čp. 273).481 
 
Dalším typem finančních ústavů je spořitelna. Jejich zřizování bylo upraveno 

tzv. spořitelním regulativem (dvorním dekretem č. 832/1844 sbírky soudních zákonů), 

přičemž mohly být zakládány jak spořitelny spolkové, tak komunální. Nejprve vznikaly ty 

spolkové, avšak z důvodu atraktivního ručení za závazky celým jměním zřizovatele se 

postupně dominantně prosadily komunální (obecní, okresní). Spořitelny nejprve vznikaly jako 

prakticky neziskové organizace, takže neodváděly daň ze svého jmění a čistý zisk používaly 

na dobročinné a veřejně prospěšné účely či ho dávaly do rezervního fondu. Díky tomu byly 

spořitelny poměrně stabilní, takže si u nich zřizovatelská města často ukládala finanční 

prostředky, čímž zase dále posilovala jejich finanční stabilitu. Kolínsku se spořitelní hnutí, 

které bylo intenzivní především v 60. až 70. letech 19. století vyhnulo.482 Postupně se změnila 

původní charakteristika tohoto hnutí jako filantropického úsilí o finanční povznesení chudších 

vrstev a jejich výchovu k šetrnosti, pracovitosti a hospodárnosti, když se ho začaly účastnit 

i střední vrstvy obyvatelstva. Pro Kolín je důležité, že od roku 1896 začaly být spořitelny 

                                                           479 VENCOVSKÝ, F. A KOL., Dějiny bankovnictví, s. 67. 480 PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské, s. 34. 481 K rakouskému a rakousko-uherskému centrálnímu bankovnictví srovnej: BAŽANTOVÁ, I., Centrální 

bankovnictví v české historii po současnost: Institucionální pohled, Praha 2005. 482 První Česká spořitelna v Praze však vznikla už 1825, do roku 1855 pak vznikly ještě městské spořitelny v Chebu, Liberci a Českých Budějovicích. Od roku 1857 začala zmíněná zakladatelská vlna vznikem spořitelny v Plzni, v 60. letech následovala větší města a v 70. letech se přidala města menší. K roku 1878 bylo v Čechách 

již 83 spořitelen, v roce 1890 už pak 129. Rozvoj spořitelen se pojí s úmyslem rakouské vlády dostat pod 

kontrolu bankovní činnost v monarchii. Srov. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, 63-65. 
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považovány za výdělečné podniky.483 Probíhala postupná komercionalizace a emancipace 

městský spořitelen a jejich hlavní činnost se změnila na investování do rozvoje měst.
484 

Nicméně Kolín se vzniku spořitelny bránil velmi dlouho, i když první snaha o její 

založení zazněla už 7. listopadu 1877 z úst Jana Ballinga,
485 o dva měsíce později podal 

podobný návrh i Dr. Vojtěch Vrťátko.
486 JUDr. František Havelec ale v souladu se zájmy již 

etablovaných bankovních institucí – Občanské záložny a Úvěrní banky – oponoval, že 

v Kolíně není pro takový ústav dost prostoru. O jejím založení se jednalo ještě dvakrát, ale 

přes výraznou Ballingovu aktivitu se rozhodnutí o zřízení spořitelny odročilo a již se k němu 

zastupitelé nevrátili.
487 Karel Cyvín se ještě snažil prosadit přeměnu Občanské záložny na 

Spořitelnu, ale to bylo zamítnuto.
488 O nadšení představitelů záložny nejen ohledně této 

přeměny, ale také k celému projektu zřízení konkurenční spořitelny ve městě, svědčí to, že 

ještě ten samý rok si její výbor raději usnesl nemožnost jakékoli možnosti její budoucí 

přeměny na spořitelnu.
489 K projednávání této záležitosti se zastupitelé vrátili až o deset let 

později,
490 když majitel knihtiskárny J. L. Bayer navrhl 14. prosince 1889 zřízení šestičlenné 

komise k jejímu zřízení.
491 Nicméně i přes konkrétní návrhy prezentované po čtvrt roce jejím 

členem Antonínem Sojkou (např. že město Kolín garantuje všechny závazky spořitelny 

a ručení za výlohy na zřízení do výše 10 000 zl.) byla záležitost opět na dlouho odložena.
492 

Po dvou letech skupina městských zastupitelů (Čeněk Rozsívka, Josef Karabáček, 

Boh. Tokar, Václav Vavruška Dr. Vojtěch Vrťátko) prosadila návrh na zřízení nové 

šestičlenné komise, který měl připravit statuta spořitelny a připravit celý projekt ke spuštění 

                                                           483 Musely tak odvádět výdělkovou daň s progresivní sazbou 3 až 10 %, vkladatelé pak odváděli 1,5 %. Srov. tamtéž, s. 65. 484 Je nutné si také připomenout, že v roce 1903 vznikla (dva roky po německé) centrála českých spořitelen 
Ústřední banka českých spořitelen, na kterou se pak město častokrát obracelo. K vývoji spořitelen v Českých 

zemích srov. HÁJEK, J. – PÍŠA, R., 180 let českého spořitelnictví/180 years of the Czech savings systém/180 Jahre des tschechischen Sparkassenwesens. Česká spořitelna 1825-2005, Praha 2005. 485 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 7. 10. 1877, s. 81. 486 Tamtéž, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 8. 12. 1877, s. 83. 487Tamtéž, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 7. 1878, s. 98; 26. 2. 1879, s. 100. 488 Tamtéž, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 26. 2. 1879, s. 101. 489 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 122. 490 Pro úplnost je ale nutné si připomenout, že roku 1882 vznikl v monarchii Poštovní spořitelní ústav neboli 

Poštovní spořitelna, která měla své pobočky na všech poštovních úřadech. Jejích služeb využívaly široké vrstvy 

obyvatelstva. Srov: KLIER, Č., O spoření a spořitelnách, Praha 1914. 491 V té kromě něj zasedali Karel Cyvín, Fr. František Haně, Antonín Sojka a dva další. SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 14. 12. 1889, s. 16. 492 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1890, s. 25. 
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na 1. ledna 1893.493 Ale když 15. října téhož roku předložila městská rada tyto stanovy ke 

schválení, bylo opět slyšet mnoho kritických hlasů. Obhajoby se však ujal staročeský 

politický a hospodářský matador Čeněk Hevera a vedl si dobře, takže ve stejný den 

zastupitelstvo tyto stanovy schválilo (ale doplňovalo je ještě na příští schůzi).
494 Vytyčený 

termín 1. ledna se ale stejně nepodařilo stihnout, protože spořitelnu povolilo c. k. okresní 

hejtmanství až 25. března 1893.495 Ovšem následovaly další průtahy, hlavně díky 

nesrovnalostem v zajištění garančního fondu. 21. června 1893 dalo okresní hejtmanství městu 

na vědomí, že garance obecními pozemky je pro něj dostatečná.
496 Nicméně jednání ohledně 

této záležitosti probíhalo dál a nakonec zvítězil kompromis, kterým obec vkládala do 

garančního fondu nejen obecní pozemky, ale také cenné papíry.
497 Proto mohlo být konečně 

na zasedání městského zastupitelstva 31. července 1894 definitivně oznámeno povolení ke 

zřízení Spořitelny města Kolína a schválení jejích stanov. Na této schůzi bylo také 

předneseno okresním hejtmanstvím, že ke zřízení spořitelny dalo svolení i místodržitelství.
498 

Na stejném zasedání byl zvolen výbor spořitelny, ve kterém zasedal purkmistr 

JUDr. Antonín Cyvín jako jeho předseda (a člen ředitelství) a dále Čeněk Rozsívka (stal se 

předsedou/ředitelem spořitelny), Karel Cyvín (stal se přednostou kanceláře), Alois Kroutil 

(také místopředseda ředitelství spořitelny), JUDr. Josef Podvinec (také člen ředitelství), 
Václav Formánek, Čeněk Hevera, Josef Karabáček, JUDr. Vojtěch Vrťátko, J. Hollas, 
J. Kraus, Č. Kroutil, J. Petřička. Účetním byl jmenován jeho pozdější správce a ředitel 

Ladislav Potůček a vedoucím úředníkem Otakar Vavruška.
499 

Obavy z přebujelého finančního trhu v Kolíně se brzy ukázaly jako liché a spořitelna 

dynamikou svého vývoje přesáhla očekávání i příklad svých bankovních předchůdců. Hana 

Kučerová sestavila z každoročních výkazů tuto tabulku, která demonstruje nárůst vkladů 

a celkových finančních obnosů, kterými mohla disponovat. Spořitelna sídlila v zadním traktu 

                                                           493 Komise pracovala ve složení Karel Cyvín, Čeněk Hevera, Čeněk Rozsívka, Alois Kroutil, Dr. Josef Podvinec a Jan Petřička. Tamtéž, 21. 9. 1892, s. 80-81. 494 Tamtéž, 15. 10. 1892, s. 85-87; 2. 11. 1892, s. 89-90. 495 Město o něm bylo informováno při zasedání 12. 4. 1893. Tamtéž, 12. 4. 1893, s. 109-110. 496 Tamtéž, 21. 6. 1893, s. 117-118. 497 Ohledně tohoto procesu: Tamtéž, 15. 3. 1893, s. 121; 5. 5 1894, s. 151-152. 498 Tamtéž, 31. 7.1894, s. 167-168. K počátkům a činnosti spořitelny do 1914 srov. ROZSÍVKA, Č., O založení 

kolínské spořitelny. In: Spořitelna města Kolína 1894-1924, Kolín 1925, s. 19-22; KUČEROVÁ, H., Stavební vývoj města Kolína, Praha 2009, s. 68-102; Kolínské závody – část reklamní, Spořitelna města Kolína. In: Město 

Kolín, s. 43; POTŮČEK, L., K desátému výročí otevření spořitelny královského města Kolína. In: X. účetní 

zpráva spořitelny královského města Kolína za rok 1904, Kolín 1905. 499 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 127. 
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nové přístavby budovy radnice a její ekonomický boom dovoloval roku 1905 dokonce zřízení 

filiálky v Plaňanech.
500 Roku 1913 se objevila snaha o zřízení další pobočky v Zásmukách.

501 
 
Správní rok Kalendářní rok Počet vkladatelů Vklady účastníků 

Zlaté Krejcary 
1 1894-1895502 769 655 658 74 
2 1896 1198 1 107 930 11 
3 1897 1492 1 422 538 31 
4 1898 1781 1 630 137 85 
5 1899 2094 2 107 798 03 
 V korunové měně 

Koruny Halíře 
6 1900 2641 6 040 174 33 
7 1901 3111 7 074 488 14 
8 1902 3414 7 637 079 28 
9 1903 3911 9 370 835 36 
10 1904 4255 9 429 677 05 
11 1905 4638 9 613 439 02 
12 1906 4889 10 489 371 58 
13 1907 5238 10 107 255 41 
14 1908 5611 10 873 084 26 
15 1909 6072 11 859 845 92 
16 1910 6501 13 393 759 18 
17 1911 6788 13 844 622 05 
18 1912 7099 15 047 624 37 
19 1913 7408 15 074 923 58 
20 1914 7695 16 492 403 29 
Tab. 5: Počet vkladatelů a výše vkladů do Spořitelny města Kolína v letech 1894-1895 vždy k 31. prosinci 
daného roku Zdroj: KUČEROVÁ, H., Stavební vývoj města Kolína, s. 72-73.  

Pokud spořitelnu porovnáme v rámci celých Čech, průměrná výše vkladů národnostně 

českých spořitelen je pro rok 1902 udávána na 5089 tisíc K, u českoněmeckých pak 7600 K. 

Kolínská spořitelna měl již tehdy 7637 K a blížil se tedy spíše průměru českých Němců.  
                                                           500 Tamtéž, s. 126-127. 501 Nicméně k tomu došlo až 1. 2. 1919, Třicetiletí Spořitelny 1894-1824. In: Spořitelna města Kolína 1894-1924, Kolín 1925, s. 13 502 Údaj platí pro období od 1. 1. 1894 do 31. 12. 1895. 
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Spořitelna, která podle A. V. Prágra vznikla, protože byla „…potřeba velkého úvěru 
komunálního a hypotekárního, jejž nemohly ostatní dosavadní ústavy peněžní opatřiti. Ruch 

stavební, potřeby rozvíjejícího se města, okresu i vzdálených měst a míst, kde potřeba větších 

úvěrů se objevila, tam všude zasáhla naše spořitelna. Rozvoj její slouží ku cti i prospěchu 

města, jež podporováno je vlastním ústavem vydatně a štědře. Zejména stavební ruch 

podporovala poskytováním úvěru družstvům stavebním, na nouzové stavby obytné obcí 

i soukromníkům, kteří stavěli za podpory státní.“,
503 začal úvěrovat většinu modernizačních 

projektů města - městu poskytla půjčky i na nový vodovod, nebo opravu chrámu 

sv. Bartoloměje a nahradila tak v této roli místní Občanskou záložnu. Dlužno ovšem dodat, že 

všechno ideální nebylo a objevila se i kritika, že spořitelna nesnižuje adekvátně úroky 

a nemůže tudíž sloužit účelu, pro který vznikla.
504 

 
Další kolínský finanční ústav - Živnostenská záložna, vznikl původně roku 1910 na 

Jiráskově náměstí (čp. 14). U vzniku této záložny stál Občanský klub na Zálabí. Na první 

schůzi v domě „U Kratochvílů“ se dalo dohromady 41 zájemců za dohledu předsedy 

přípravného komité, obchodníka Josefa Jirsy. Zde „Do vínku obdržela první vklady, ale co 

důležitějšího: důvěru a lásku s projevy a přáním nejkrásnější budoucnosti.“.
505 Po přijetí 

stanov byl za prvního předsedu zvolen Matěj Čapek, čelní představitel kolínské továrny na 

kávové náhražky. Obrat k 31. prosinci 1911 byl pak 1 870 604 korun a 68 haléřů a záložna se 

dále slibně rozvíjela až do začátku války, přičemž ještě přijala dva praktikanty a jednoho 
úředníka.

506 Náplní její činnosti bylo hlavně poskytování úvěru malým podnikatelům, eskont 

jejich účtů apod.
507  

 Roku 1912 vznikla na náměstí z popudu místních podnikatelů, obchodníků 

a živnostníků Obchodní a průmyslová banka s kapitálem 1 000 000 K.
508  

 A jako poslední vznikla ještě na jaře roku 1914 v Husově ulici (čp. 69) pobočka 

Živnostenské banky.509 
                                                           503 PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské. In: Město Kolín, s. 34. 504 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24. 5. 1902, s. 312. 505 Živnostenská záložna v Kolíně – Zálabí, Dvacet pět let živnostenské záložny 1910 - 1935, Kolín 1935, nestr. 506 Tamtéž. 507 JOUZA., L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 128. 508 Tamtéž. V poválečném období se dále rozvíjela, ztrojnásobila svůj kapitál, zakládala pobočky v Kutné Hoře, 

Novém Bydžově, Nymburce, Nové Pace a nakonec fúzovala s Moravskou agrární a průmyslovou bankou, Srov. PRÁGR, A. V., Peněžnictví kolínské, s. 34. 509 Tamtéž. Tato banka, která původně vznikla jako ústřední banka českých záložen v roce 1868 byla touto 
dobou již největší národnostně česká banka v monarchii se základním kapitálem 80 000 000 K od roku 1911. 
VENCOVSKÝ, F. A KOL., Dějiny bankovnictví, s. 154. 
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Pro úplnost je nutné dodat, že na konci roku 1901 vznikla pod patronací města 

i pojišťovna proti požárům se základním jměním 20 000 K, dále vznikla na konci prvního 

desetiletí 20. století ještě Obecní zastavárna, kterou lze chápat jako poskytování drobného 

úvěru proti zástavě movité či nemovité věci.
510 

 
 

                                                           510 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 11. 1901, s. 275-277; SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 25. 11. 1909, s. 98-101. 
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11. Doprava 
 
11.1 Silnice 
 

Doprava je pro vývoj města zásadním faktorem. Tento vývoj je totiž propojen 
s možnostmi transportu zboží, informací, lidí i zvířat. Kolín byl v tomto směru dobře vybaven 

již v době před počátkem industrializace. Starší systém zemských komunikací již od 

18. století nevyhovoval, proto byly v roce z vojensko-strategických a hospodářských důvodů 

stanoveny patenty z let 1727, 1737, 1756 a 1760 povinné silnice v Českých zemích. Tím bylo 

zahájeno budování kvalitní státní silniční sítě, které bylo dokončeno až ve 40. letech 

19. století. Tyto silnice byly makadamovány (podle skotského ing. J. L. Mac Adama), takže 

jejich povrch tvořil štět, štěrk a drcený štěrk smíchaný s vodou a pískem. Povinná šířka byla 

na přelomu 18. a 19. století stanovena na 9,48 metrů a v nížinných oblastech nemělo stoupání 

překročit 4,7 %.  
Státní silnice na trase Praha – Znojmo - Vídeň, na které Kolín ležel, byla prakticky 

dokončena již v roce 1774. Nová síť komunikací pak byla celkově dokončena v roce 1848. 
V druhé polovině 19. století se také konečně začalo i s výstavbou kvalitnějších nestátních 

silnic a největší stavební rozmach výstavby okresních silnic nastal v poslední třetině 

19. století. Péče o regionálně významné nestátní silnice byla v kompetenci okresních 

zastupitelstev (od roku 1864). Na přelomu 19. a 20. století se pak spíše jen obnovovaly již 

stávající komunikace.511 
 
 

11.2 Železnice 
 

Železnice, symbol průmyslové revoluce, se do Kolína dostala v roce 1845. Pro 
koncentraci průmyslu do města byla železnice naprosto zásadní a nepostradatelná, ovšem její 

efekt se neprojevil okamžitě, ale až po zhoustnutí celé sítě. Měla velký strategický i integrační 

význam, zlepšila komunikaci a kontakty mezi centrem a periferií. Přinesla zvýšení mobility 
                                                           511 K vývoji dopravní infrastruktury v období průmyslové revoluce srov. HLAVAČKA, M., Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990; HONS, J., Dějiny dopravy na území ČSSR, Bratislava 1975; JAKUBEC, I. A KOL., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 61-80. 
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pracovních sil, snížení dopravních nákladů a sama se stala jedním z hlavních hybatelů 

hospodářského rozvoje, když na sebe navázala řadu dodavatelů. Navíc byla rychlá, efektivní 

a bezpečná. Multiplikační efekt pro industrializaci byl tedy mimořádný, ale zároveň díky 

železnici rostlo její nerovnoměrné rozmístění a zvyšovaly se i rozdíly mezi agrárními 

a průmyslovými regiony.
512 

 
Po prvních pokusech s koňskými drážkami ve 20. a 30. letech 19. století začala první 

pravidelná železniční doprava v českých zemích na trase Vídeň - Břeclav 6. června 1839 
(stavba zahájena u Vídně v roce 1837). A dne 21. července 1843 začala firma bratrů Kleinů 

s výstavbou úseku dráhy Olomoucko-Pražské z Kojic do Prahy, podle zadání prezidenta 

dvorské komory Karla Kübecka. Tato trať vedla i skrz Kolín. Původně měla železnice ve 
směru na Prahu objíždět Kolín z jihu, nicméně nakonec se rozhodlo o prokopání ve skalnatém 

úbočí podél řeky Labe, přímo pod centrem města. Bylo zbořeno 21 budov, včetně rybářských 
domků a staré koželužny a 15. července 1844 se dokonce stala velká nehoda, když se utrhla 

skála pod měšťanským pivovarem a strhla s sebou část pivovarských stájí, varnu a část 

kasáren. V útrobách varny zahynul pivovarský tovaryš Josef Zub, kterému bylo osudným 

setrvání u rozdělané várky piva. Ale nakonec se přes všechny obtíže podařilo stavbu do dvou 

let dokončit a první zkušební jízda se za velké slávy konala 4. srpna 1845. 20. srpna 1845 pak 
projížděl Kolínem za neméně radostného uvítání první vlak z Olomouce do Prahy. 
1. září 1845 začala na této trati pravidelná osobní doprava, kterou přesně o měsíc později 

následovala doprava nákladní. Skutečnost, že zvítězil názor o výhodách vedení tratě přímo 

skrz město, byla pro další kolínský vývoj zásadní. 
Nádraží této trati Severní státní dráhy (od roku 1855 byla společnost stejně jako 

většina ostatních v monarchii v soukromých rukou Rakouské společnosti státní dráhy - StEG) 
bylo umístěno daleko na východ od města, u kostela Všech svatých a zabralo část 

tzv. Popelovského dvora, tři koželužské domky a část bývalého Hrobského ostrova se zbytky 

mlýna. Odbavovací budova stála naproti ulici Dukelských hrdinu u východu z dnešní 

odbavovací haly a v žebříčku nádražních budov spadala pouze do čtvrté kategorie. Podél Labe 

byla také vybudována nová silnice do Kolína k dřevěnému labskému mostu.
513  

Postupným rozvíjením železniční sítě a tím i propojením s Vídní, Prahou a dokonce 
německými státy byly stvrzeny komunikační předpoklady Kolína, které v 60. letech vyústily 

                                                           512 Pro vztah vývoje města a železnice např. srov. KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 299-303. 513 Srov. HONS, J., Čtení o severní dráze císaře Ferdinanda, Praha 1991.; HONS, J., Velká Cesta: Čtení o dráze olomoucko-pražské, Praha 2007; JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 49; 100 let místní 

dráhy Kolín – Ledečko, Kolín, 2000, nestr. 
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v první zakladatelské období průmyslových závodů. Opačný případ podcenění a nevyužití 

možností „železné dráhy“ vidíme v širším regionu nejen na příkladu nejen Kouřimi, kde kvůli 

odporu města žádná hlavní trať nevznikla, ale také nedaleké, do té doby dominantní Kutné 

Hory. V té byla železnice vedena daleko od města a na další industrializaci města to mělo 

spolu s nedostatkem vody dalekosáhlý retardační vliv, ačkoli zde již byla zavedena tabáková 

továrna, výsadní centrum tabákové výroby v Čechách. 
Postupně se dráha stala běžnou součástí fungování města. Nádraží se stala těžištěm 

městského společenského a hospodářského ruchu z centra k nádraží. Nicméně také znamenala 

velký zásah do urbanistického vývoje města, které bylo dráhou prakticky odříznuté od řeky 

Labe, kam vedl pouze jeden přejezd nedaleko mostu. Tím, že byl Kolín organickou součástí 

této celostátní dopravní tepny, získal tedy zásadní přidanou hodnotu pro svou industrializaci, 
ostatně již při letmém pohledu na umístění kolínské industriální zóny je přímá souvislost 
železnice a lokace jednotlivých továren zřejmá. Mnohé s ní také byly rovněž propojeny 
továrními vlečkami, což jim usnadňovalo běžný hospodářský provoz a snižovalo náklady na 

dopravu. Zajímavé však je, že první závody, tedy olejny a lihovar skupiny kolem Karla 

Latzela st., byly zakládány poměrně daleko od nádraží, což ukazuje na zpoždění 

multiplikačního efektu železnice na asi dvě desetiletí. První na něj přímo navázanou továrnou 

je tak až akciový cukrovar z roku 1864.  
 

Do roku 1875 byl Kolín úplně napojen na další systém železnic, které tentokrát stavěla 

soukromá společnost a to Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB). Stavba této železnice 

patří do železniční budovatelské horečky mezi lety 1867 až 1875, kdy bylo vystavěno mnoho 
nových tratí na základě železničního koncesního zákona z roku 1854, který vznikl po konci 

krátkého období zestátňovaní soukromých drah v letech 1852 až 1854. Již dlouho plánovanou 

a vyžadovanou železnici zdržovaly nejen vysoké náklady, ale také spory o podobu 
realizované trasy. Jeden tábor požadoval spojení Vídně přes Německý (Havlíčkův) Brod 

s Pardubicemi, druhý chtěl trasu přes Jihlavu do Kolína. Nakonec byly realizovány obě trasy 

s rozvětvením v Německém Brodě. 1. července 1867 společnosti vydána vládním výnosem 

koncese ke stavbě.
514 Se stavbou železnice se začalo 16. listopadu 1868 na trase Pardubice - 

Chrudim515 a první část železničního komplexu této dceřiné společnosti Jihoseveroněmecké 

spojovací dráhy se pro Kolín otevřela už 6. prosince 1869, kdy byl zprovozněn úsek Kolín – 
Golčův Jeníkov. Tímto úsekem pak bylo město přes Jihlavu a Znojmo napojeno na Vídeň 

                                                           514 ŠIMKA, A., Sto let Severozápadní dráhy, Jihlava 1971, s. 10-12.   515 Tamtéž, s. 13. 
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(k 21. prosinci 1870) a po dokončení dalších tratí i na Mladou Boleslav (29. října 1870), 
Nymburk (29. října 1873) či Hradec Králové (4. října 1873).516 

 
Vzhledem k tomu, že StEG a ÖNWB měly odlišnou správu, muselo být pro novou trať 

postaveno i nové nádraží, které vzniklo navážkou směrem k Labi. Nicméně obě nádraží byla 

propojena spojovacími kolejemi a dokonce vznikla dohoda na nové společné přijímací 

budově. Nová velká výstavná budova byla dokončena v roce 1871 a stála uprostřed obou 

dosavadních nádraží.
517 Tato nová trať měla výrazný podíl na rozvoji Zálabí a jeho proměnu 

v důležité průmyslové předměstí. 
 

 
Obr. 30: Kolínské nádraží na začátku 20. století. Fotografie J. Kubrta (reprodukce). 
Zdroj: Archiv rodiny Holovských   

Další rozvíjení Kolína jako železničního uzlu probíhalo již pomaleji. Na stavbu dráhy 

z Kolína do Benešova se pomýšlelo už v letech 1872 až 1872, nicméně hospodářská krize 

v roce 1873 projekt pohřbila. Až v roce 1890 se vytvořilo konsorcium k postavení dráhy 

z Kolína přes Uhlířské Janovice až do Čerčan-Pyšel. V čele jeho výkonného výboru stál hrabě 

                                                           516 Přesné dokončení dalších tratí: Praha – Lysá nad Labem – Nymburk 4.10. 1873, Nymburk – Velký Osek 

29.10. 1870, Velký Osek - Chlubec nad Cidlinou 21.12. 1870, Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 4.10. 

1873, Hradec Králové – Týniště nad Orlicí 14. 1. 1874, Týniště nad Orlicí – Choceň 20. července 1875. 

SCHREIER, P., Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2004, s.19. 517 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko, nestr. 
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Šternberk a pan Schwarz, majitel sázavských skláren. Konsorcium počítalo s napojením na 

místní dráhu Pečky – Bečváry.
518 Koncese ke stavbě byla ale pro mnohé obtíže udělena až 

31. května 1899 a se samotnou stavbou začala akciová společnost „Místní dráha Kolín - 
Čerčany – Kácov“ na konci září 1899.

519 Lokálky byly tehdy stavěny na základě zákona 

z roku 1887 o zakládání a provozování místních drah z roku 1887, novelizovaném o 7 let 

později zákonem o železnicích nižšího řádu. Pro tyto aktivity byl ale velmi důležitý také 

zemský zákon Českého království ze 17. prosince 1892 o zvelebování železnic nižšího řádu, 

kdy se český zemský sněm rozhodl podporovat výstavbu místních tratí v hospodářsky méně 

rozvinutých oblastech formou garantovaných úvěrů.
520 Trať Kolín – Čerčany s odbočkou 

z Ratají nad Sázavou do Kácova, která byla díky členité krajině velmi technicky náročná, 

začala s pravidelným provozem 15. prosince 1901 a v Kolíně byla napojena na trať StEG.
521 

V pozadí této akce byly plány hospodářského rozvoje dosud těžko dopravně přístupných 

oblastech Posázaví, o důležitosti dráhy pro povznesení oblasti svědčí i mnoho petic podaných 

příslušnými okresy.
522  

 
V Kolíně lze také zaznamenat tovární vlečky, např. z akciového cukrovaru v Kolíně, 

který se v roce 1864 dohodnul s StEG o napojení vlečky od cukrovaru ke kolínskému nádraží. 

Vlečku pro podporu hospodářského vývoje svého panství zprovoznil také rytíř Horský, který 

s ní v roce 1871 spojil Kolín a Velký Osek.
523 A žádost o povolení k položení kolejí vlečné 

dráhy byla schválena v říjnu roku 1894 i akciovému cukrovaru.524 V letech 1901 až 1902 byly 
na trať severozápadní dráhy připojeny i areály České společnosti pro rafinování petroleje, 

Továrny na kávové náhražky a Továrny na vozy.
525 

                                                           518 Tamtéž. 519 Stanovy akciové společnosti „Místní dráha Kolín – Čerčany – Kácov“, Praha 1906, s. 3. 520 Z rozpočtu, který vyšel na 10 581 000 K, se země zaručila 75 % obnosem v hodnotě 7 935 000 K a stát koupil 

akcií za 864 000 K. Okresní úřad Kolín dal nakonec 30 000 zl. a město Kolín přispělo nejdříve 15 000 zl., ale 
později částku navýšili na 25 000 zl. Je nutné pak ještě připočíst částku 576 K a 45 h za třetinový podíl na stavbě silnice k nádraží dráhy Kolín-Čerčany. 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko, nestr. Srov. SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 6. 1892, s. 3; 5. 12. 1894, s. 184; 15. 12. 1897 s. 280. 521 Srov. PAVLÍČEK, S., Naše lokálky, Praha 2002. 522 Poblíž trati se nachází cukrovary v Ratboři i v Bečvárech, ložiska hlíny u Janovic, ložiska vápence a mramorové lomy u Sázavy a Šternberka, skelné hutě u Sázavy a Semechova. SOkA Kolín, knihovna, Zpráva 

zemského výboru o žádosti koncesionářů místní dráhy Kolín-Čerčany s odbočkou Rataje-Šternber-Kácov za 

povolení zemské subvence na stavbu této dráhy, Praha 1892, s. 2. Mnozí si hned postavili vlečky, např. cukrovar v Ratboři roku 1900. 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko, nestr. 523 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 53. 524 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 20. 10. 1894, s. 174-175. 525 STRNAD, J., Úzkorozchodné železnice na bývalé Severozápadní a České obchodní dráze 1, Poděbrady 2010, s. 42. 
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Jeho vnuk Adolf Richter pak na velkostatku postavil v roce 1894 úzkokolejnou 

řepařskou dráhu, 10,6 kilometrů dlouhou, která vedla z Horského cukrovaru do Jestřábí 

Lhoty. Úzkorozchodná řepařská dráha v Kolíně vznikla jako nejstarší a nejjižněji položená 

řepařka v Čechách. V roce 1888 nejdříve požádal o povolení prokopat skalnatý val, po kterém 

vedla obecní cesta a propojit tak cukrovar se skládkou řepy díky úzkorozchodnou dráhou, 

s rozchodem 700 mm. Na tomto základě pak vznikl nový projekt, který odstartoval 

2. června 1894 když Richter obdržel od okresního hejtmanství povolení a na jeho základě 

propojil Horského cukrovar s dvorem Františkov a dále na Býchory až do dvora Františkov 

u Ovčár.
526  

V listopadu 1894 byl na trati zahájen zkušební provoz, v lednu tu byl povolen provoz 
a v únoru dalšího roku byla trať zkolaudována. Ještě před vydáním povolení byla trať 

dovedena až do Jestřábí Lhoty. Na tuto část byla koncese vydána až 4. ledna 1896 
a 23. ledna 1896 bylo konečně vydáno povolení k provozu. Na dráze bylo 9 nákladišť řepy 

s mostní váhou a výtopna pro parní lokomotivu Orenstein & Koppel byla nejdříve 

v Býchorách a později v Horského cukrovaru. Odbočky byly vyvedeny k ovčáreckému 

překladišti (ta přidávala k původní délce dalších 900 metrů) i k hospodářským budovám ve 

Františkově a v Býchorách.
527  

 
Již stávající tratě v Kolíně a okolí se pak v uvedeném období dále rozvíjely 

a zdokonalovaly. Roku 1871 se k dosavadní jedné koleji položila ve směru na Prahu kolej 

druhá.
528 Stejné vylepšení pak v roce 1885 a 1908 potkalo i trať ve směru na Přelouč, 

respektive Kutnou Horu. A zhruba v letech 1908 až 1909 byla dvojkolejná dráha zřízena i ve 

směru na Velký Osek.
529 Rok 1908 byl pro železniční síť v Kolíně důležitý i otevřením nové 

železniční zastávky pod sokolovnou naproti Dolejšímu (později Kmochově) ostrovu.530 
                                                           526 K vývoji nejen Kolínské, ale i okolních řepařských drážek srov. Tamtéž. 527 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 53. Srov. Úzkokolejná řepařská dráha [online]. Cesty 
a památky [cit. 12. 5. 2015]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/uzkokolejna-reparska-draha. 
Likvidace drážky, která patřila do systému polabských řepařských drah (např. Vlkava, Dymokury, Rožďalovice, 

Kopidlno, Libněves) proběhla 23. května 1966. Nicméně v roce 2000 byl založen „Klub pro obnovu řepařské 

dráhy“, kterému se povedlo 23. 6. 2007 zahájit provoz na prvních 2 km drážky, rekonstruované na rozchod 600 

mm. Délka trati, na které jezdí mimo motorových lokomotiv i zrekonstruovaná parní lokomotiva BS 80, je 

postupně rozšiřována. Srov. O nás [online]. Kolínská řepařská drážka [cit. 9. 8. 2015]. Dostupné z: http://zeleznicka.bloudil.cz.  528 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko, nestr. 529 Poprvé se o ní jedná s městem už na konci roku 1897. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 13. 11. 1907, s. 337. 530 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 53. 
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Jednání o jejím vzniku začalo už v roce 1903, ale nastaly průtahy a stavba se prodražovala.
531 

Nakonec město zaplatilo polovinu z nákladů ve výši necelých 5810 K, zatímco druhou 

polovinu hradil okres a nedaleko stojící kolínská Lučební továrna, pro kterou to znamenalo 
významný přínos, především díky možnostem rychlejší dopravy jejích zaměstnanců.532 Když 

pak byly v roce 1909 postátněny jak StEG, tak i ÖNWB (se zpětnou platností 

k 1. lednu 1908), 533 nastává pozvolné propojování obou drah.
534  

 
 

11.3 Vodní doprava  
Pro Kolín, tedy pro město ležící na největší řece protékající Českým královstvím, by 

mělo Labe představovat výrazný potenciál k možné přepravě zboží, materiálu a lidí. Ovšem 

praxe byla taková, že oblast horního (od pramene řeky po město Jaroměř) a středního Labe 

(Jaroměř až Mělník) nebyla splavná pro větší lodí. V předchozích dobách bylo Labe na 

některých místech průběžně upravováno tak, aby mělo dostatečnou hloubku pro plavby 

nákladních lodí. Po těchto úpravách měl úsek Labe u Kolína oproti jeho německé části ponor 
asi o 80 až 100 centimetrů menší

535
. Prvním impulzem pro uvedení myšlenek na lepší využití 

Labe v hospodářském životě města byl říšský vodní zákon č. 93, vydaný 30. května roku 

1869. Ten prohlašoval veškeré vodní toky, na kterých je možná plavba lodí a vorů, za veřejný 

majetek. Posléze vznikl ambiciózní plán na 273,38 kilometrů dlouhý průplav Dunaj – Odra, 
jehož realizaci ale na dlouhou dobu oddálila krize z roku 1873.536 

Ovšem o třicet let později – roku 1892 – byly myšlenky na tento projekt znovu 

vzkříšeny a vznikl Výbor pro průplav dunajsko vltavsko labský, následován Komisí pro 

kanalizování Vltavy a Labe v Čechách. Po splavnění středního toku Labe by tak byl i Kolín 

součástí této obří vodní cesty, navíc si zdejší představitelé od regulace toku řeky slibovali také 

                                                           531 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 4. 1903, s. 491. 532 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1905, s. 61-62; 3. 5. 1907, s. 288; 2. 10. 1907, s. 328. 533 Stalo se tak po dlouhém úsilí státu, které následovalo po problémech železničních společností po vypuknutí 

hospodářské krize roku 1873. To našlo zpodobnění v tzv. Sekvestračním zákonu z roku 1877. 534 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko, nestr. 535 ČÁBELKA, J., Vodní cesty a vodní díla novým cílem naučné turistiky. In: Konference na lodi: Vodní dílo v krajině, Praha 2006, s. 118-119. 536 Ačkoliv se ještě v roce 1890 Čeněk Hevera zúčastnil objížďky Labe, kam byla původně pozvána celá rada 

městská. Tam přední podněcovatel projektu Baron Speno slíbil, že zpracuje náčrtek na částečné upravení toku 

Labe a zašle to městské radě. Nicméně projekt i tak vyzněl do ztracena. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., 

Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24. 6. 1890, s. 27 
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zmírnění důsledků častých říčních záplav. V roce 1894 byla do Pardubic svolána kvůli 

regulaci Labe schůze a Kolínem byl vyslán delegát městské rady.
537 Nicméně rozvoj 

ekonomicky efektivnější železnice a další obtíže realizaci plánu nedovolili, ačkoliv Kolín, 
stejně jako další města i dále posílal komitétu příspěvky.

538 
V roce 1901, přesně 1. června, byl schválen za výrazné podpory mladočechů 

„Vodocestný zákon“ a v něm bylo počítáno mimo jiné s kanalizováním řeky Labe 

a jejím propojením s výše zmíněným průplavem Dunaj – Odra. Celkový systém vodní cest 

měl po 20 letech výstavby zahrnovat 1600 kilometrů dlouhou vodní síť propojených 

a splavněných toků řek Dunaj – Morava - Odra (zde se mělo dále propojovat s Vislou 

a Dněstrem), od Přerova průplav z Moravy k Labi a nakonec průplav z Vltavy do Dunaje. Po 
Labi tak měly Kolínem proplouvat lodě o nosnosti 600 tun, délce 67 metrů, šířce 8,2 metrů 
a s ponorem 1,8 metru. V prvním období realizace tohoto vodního systému mělo stát 

splavnění středního toku Labe 37 000 000 K (celý průplav měl v tomto období stát 

185 313 600 K).539 
Kolín si od tohoto projektu velmi sliboval a v návaznosti na něj projektovali také 

novou kanalizační síť,
540 nový most a s tím i urbanistický ráz města kolem toku řeky.

541  
Rozhodovalo se mezi několika plány, z nichž jeden pracoval i s možností laterálního kanálu 

z Kolína až do Hradišťka, což se líbilo purkmistrovi Čeňkovi Křičkovi, který v tom viděl další 

možnost hospodářského vývoje Kolína: „Pan purkmistr informuje o misteriální komisi, která 

konala pojížďku po Labi a měla účel ryze informační, dále vysvětlila projekt, který byl 

zpracován u zemského výboru a projekt, který vychází co návrh ministeriální a oddělení pro 

úpravu řek. Říká že co návrh zemský zpracovaný na levnost poškodí město coby průmyslově 

centrum, utrpí tím celý jeho levý břeh od silničního mostu počínaje až na hranice osady 

Ohrady jest odetnut drahou a tudíž k překládání nezpůsobilý až na malý a úzký pruh 

u továrny, mimo to nebude část řečiště labského od mlýny podzámeckého počínaje po levé 

straně až ku dolní špici městského ostrova vůbec usplavněna, takže překladiště zbývá pro 

Kolín pouze břeh od mostu silničního k železničnímu. Pravý břeh labský jest celý zastaven 

                                                           537 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 25. 4. 1894, s. 150. 538 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 21. 6. 1899, s. 71; 30. 5. 1900, s. 164. 539 JAKUBEC, I., Vodocestný zákon a jeho realizace. In: Konference na lodi, s. 54-58. 540 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 7. 1908, s. 441-442 . 541 Tamtéž, 29. 12. 1907, s. 366-367. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 7. 1909, s. 56-57. 
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a nelze jej co překladiště upotřebiti a zbývala by pouze část pod Borku a u tzv. Roztrhaného 

lesa, kamž zajisté město rozvíjeti se nebude a také nemůže.  
Dále vysvětluje, že nezbytno pro město jest míti co možno velké překladiště a co možná 

nejvíc za tím účelem přimlouvá se, aby zřízen byl podle návrhu minist. Oddělení pro úpravu 

řek laterální kanál, jenž by veden byl přes „Zálabí“ a ústil by pod Hradišťkem do toku Labe, 

čímž docíleno by bylo velké výkladné plochy po obou březích laterálního kanálu a zde 

povstalo by nové průmyslové města středisko, které mělo by veliký význam pro rozvoj 

a budoucnost Kolína, neboť při stávajících místních poměrech není vhodného více místa pro 

zřizování nových továren ani u dráhy ani u řečiště labského neboť veškerá místa jsou již 

okupována.“. Zastupitelé ho ale v těchto plánech nepodpořili a vyslovili se pouze pro regulaci 
toku.542 15. března roku 1905 zastupitelstvo plán na regulaci Labe schválilo a uložilo zřízení 

komise kvůli přepracování dosavadního regulačního plánu do nových podmínek upraveného 

toku řeky.
543 

Nicméně i přesto se z tohoto plánu podařilo do roku 1914 realizovat jen zlomek, a to 
hlavně kvůli technickým problémům i celkové nechuti státu k tomuto finančně náročnému 

projektu (v té době se totiž stát zaměřil i na nákladné postátňování hlavních železnic). Vláda 

se 20. prosince 1911 oficiálně zřekla Vodocestného zákonu a potvrdila jen kanalizaci říčních 

toků. Ovšem nejen státní akce brzdily projekt, ale i spory se soukromníky. V Kolíně byl 
problémem svlastník Hořejšího ostrova, továrník Bedřichem Žertem, se kterým se 

c. k. expositura na stavbu vodních cest nemohla dohodnout o výkupu pozemků. Starosta 

k tomuto problému pronesl, že „vyjednávání s p. B. Žertem mělo vliv na opoždění vydání 

konsensu, dohoda dosud docílena není a nebude- li docílena, přikročí ředitelství pro stavbu 

vodních cest k expropriaci ostrova, což oddálí regulaci Labe v horní její části a bude míti zase 

vliv na oddálení kanalizace hlavní části města, která jen ve spojení s regulací Labe provedena 

býti může.“. Být jediným viníkem zdržování takové obrovské akce si ale pan Žert nenechal 

líbit a opětoval „že nečiní  překážek regulaci a žádá pouze odškodnění, což jest záležitost rázu 

čistě soukromého. Poukazuje k tomu, že začne se s regulačními pracemi nejprve pod jezem, 

jež budou trvati nejméně 2 roky, do té doby má řiditelství pro stavbu vodních cest dost času 

s ním se o ceně dohodnouti, může ostatně i ostrov vyvlastnit.“.
544  

                                                           542 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 1. 10. 1902, 347-350. 543 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1905, s. 64-66. Nicméně město tentokrát nebylo ochotné platit - stejně jako Hradec 

Králové, Pardubice nebo Roudnice nad Labem – příspěvky. Tamtéž 25. 6. 1908, s. 432-433. 544 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 11. 1909, s. 87-88.  
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Teprve 23. listopadu 1911 byl konečně potvrzen definitivní začátek prací. Není divu, 

že se v zastupitelstvu dočteme, jak byla „Zpráva přijata s povděkem a usneseno všem kdož 

o uskutečnění regulace Labe se zasloužili vzdáti díky.“. Dík se tak vzdával hlavně Vojtěchu 

Formánkovi, Karlu Kramářovi, dr. Fiedlerovi a dalším, kteří prosazení začátku projektu 

pomohli.545 Brzy se v reakci na to město zapojilo do melioračního družstva, které hájilo 
zemědělské zájmy zemědělských vlastníků během této regulace. 

546 Ovšem vzdání díků bylo 

poněkud předčasné, protože další průtahy odstrčily začátek skutečných prací až na únor 

dalšího roku.
547  

Na Labi se tedy do roku 1914 a zastavení prací při vypuknutí Velké války stihlo 
uskutečnit několik desítek kilometrů úprav říčního koryta a v samotném Kolíně byly v rámci 

úprav splavnosti rozestavěny most se zdymadlem.548 Kolínský říční přístav tak byl v celém 

období před první světovou válku jen v oblasti teorie.549 
 
 

11.4 Zvýšení provozu ve městě   
Nakonec dodejme, že Kolín přirozeně reagoval i na poměry ve stále intenzivnější 

pouliční dopravě. Už roku 1883 tak např. vydal usnesení, aby vozy s dlouhým dřívím, 

hnojem, řepnými řízky a šlempou měly zákaz průjezdu městem. Pro frekventovanou Pražskou 

ulici platil i zákaz vození kamenů a cihel.
550 Po sedmi letech bylo nařízení doplněno zákazem 

jízdy „dlouhým dřívím a řízkům“ městem.
551 V roce 1901 přišel na řadu i řád pro 

velocipedisty jezdící v obvodu města
552 a nakonec bylo město nuceno regulovat i začínající 

automobilovou dopravu. První kontakt s automobilem zažil Kolín už 8. května 1889, když jím 

                                                           545
SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23. 11. 1911, s. 51.  546 Tamtéž, 6. 7. 1912, s. 141. 547 Tamtéž, 28. 12. 1912, s. 163. Není bez zajímavosti, že místní stavební správu dohlížející na úpravu říčního 

koryta zřídila expositura na Horním ostrově v čp. 85. Tamtéž, 20. 1. 1913, s. 179. 548 Tamtéž, 31. 1. 1912, s. 77. Srov. JAKUBEC, I., Vodocestný zákon a jeho realizace, s. 54-58. 549 Dokončení regulace se datuje až do meziválečného období k roku 1929, kdy bylo dostavěno zdymadlo a dále k roku 1932. To byla dohotovena hydrocentrála s jezem.  Srovnej: LEGER, K., Kolín a Labe. In: Město Kolín, s. 28; JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 62-63. 550 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 5. 1883, s. 198. 551 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 6. 11. 1895, s. 218. 552 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 4. 1901, s. 241. 
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projeli na cestě z Berlína do Štýrska dva němečtí automobilisté.
553 V souvislosti 

s houstnoucím výskytem automobilové, ale i motocyklové dopravy se o 15 let později 

dozvídáme, že „Pan Vek stěžuje si do rychlé jízdy automobilů a motocyklů městem a žádá, 

aby policií dána nařízení v takových případech zakročiti. Dále navrhuje zakročeno bylo na 

příslušném místě, aby automobily označovány byly čísly.“. Jeho návrh byl s podporou stavitele 
Josefa Karabáčka přijat a tehdejší purkmistr Jelínek k tomu dodal, že „…příslušná nařízení se 

již vydala a bude se dbáti taky aby je plnili.“.
554 Podobné stížnosti ale neutichly a zaznívaly 

dál.  
Autobusové spojení se do Kolína zavést ještě před válkou nepodařilo. Ale i tak se už 

11. března 1912 dozvídáme, že „Firma J. B. Nebeský v Praze podala u c. k. místodržitelství 

v Praze žádost za udělení koncese pro provozování pravidelného automobilového 

a autobusového spojení pro dopravu osob a zavazadel z Lázní Poděbrady a do měst okolních 

a vybírání pevně stanovených poplatků.“. Zastupitelstvo na to vstřícně opáčilo, že „Poněvadž 

rozmnožení dopravních prostředků do města a zpět může býti jen ku prospěchu města, 

navrhuje měst. Rada, aby o předmětné žádosti vydáno bylo vyjádření příznivé.“.
555 Nové 

šance se chytil i Rudolf Kobler, který obdržel koncesi fiakristickou s vozidly, které „…jsou 
hnány silou motorickou, autofiakry.“.

556 Vidíme zde již určité signály rozvoje automobilové 

a autobusové dopravy v meziválečném období za vstřícné podpory státní správy 

a samosprávy, které mělo zásadní podíl na dalším vývoji města. 

                                                           553 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 133. 554 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 11. 1904, s. 552. 555 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 3. 1912, s. 99. 556 Tamtéž, 3. 9. 1912, s. 150-151. 
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12. Urbanistický vývoj 
 
12.1 Formování moderního města 
 

Urbanistický vývoj je spolu s komunální infrastrukturou zřejmě nejméně zpracovanou 
částí kolínské historie. Urbanistický vývoj mezi roky 1850 a 1914 byl dlouho mimo zájem 

badatelů, už kvůli velmi roztříštěnému a neuspořádanému archivnímu materiálu. Jeho 
zpracování v celém rozsahu by vyžadovalo náročný výzkum, který by zdaleka přesahoval 

ambice a možnosti této práce. Problematiku jsem tedy nepojal vyčerpávajícím způsobem a se 

všemi prameny, které se jí dotýkají, ale zaměřil jsem se na ty nejvíce vypovídající. Tedy 

zápisy z jednání městského zastupitelstva, vzpomínky aktérů (především ing. Hlaváčka) nebo 
dobový tisk. To mi umožnilo zpracovat k problematice následující základní přehled. 

 
Nová fáze urbanizace ve sledovaném období, která představuje novou kvalitu a vývoje 

měst, je jednou z hlavních součástí modernizace tehdejší společnosti. V 19. a na začátku 

20. století se tak začala měnit struktura měst i celkového předchozího osídlení do dnešní 

podoby.557 Tyto převratné změny v historii měst byly způsobeny rozvojem průmyslu, 

techniky i politického a společenského vývoje, tedy obecně růstem vědomostí, zdrojů 

a možností. Nejdůležitější faktor byl pro města vznik železnice, která určovala jejich další 

vývoj a podněcovala (často však se zpožděním) vznik průmyslu.
558 Města, která nebyla na 

železnici napojena, čekala stagnace, ale ta co napojena byla, čekal často překotný růst. 

Moderní město tak již postupně muselo regulovat a cílevědomě plánovat výstavbu a celkový 

územní rozvoj. Předchozí městské fortifikace už přestaly plnit svůj účel a byly často 

likvidovány. Na jejich místě vznikaly nové dopravní okruhy, sady i stavební propojení 

městského jádra s předměstími. Plocha města se tak propojuje a tím i nově funkčně 

uspořádává. Nastaly proměny městského prostředí, městských prostor i veřejných prostranství 
a vznikaly nové veřejné budovy, pomníky apod. Města se „otáčela“ od svého středu ke 

                                                           557 K problému urbanismu a urbanizace v českých zemích i ve světě srovnej např. VOŽENÍLEK, J., Vývoj 

urbanismu, Praha 1979; KOUTNÝ, J., Moderní urbanistické koncepce (Vývoj urbanistických koncepcí), Praha 

2001; HORSKÁ, P. a KOL. Zrod velkoměsta. 558 Železnice byla nejčastěji přivedena na okraj hradebního okruhu, zatímco na kraji vnitřního města bylo 

postaveno nádraží. To mohlo být průjezdné, nebo neprůjezdné (hlavové). Železnice většinou rozčlenila město na 

přednádraží prostor s navazujícími, většinou obytnými zónami, a na zanádražní část s navazujími, převážně 

výrobními plochami. 
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dosavadním okrajům, tedy k okruhům na místě bývalých hradeb, nádražím, zeleni nebo 
řekám. Objevují se pokusy o asanaci převážně městských center,

559 prováděné podle 

uznávaného modelu Haussmannovské přestavby Paříže. Snaze o vytvoření vzhledu 

moderního města a o jeho praktičtější uspořádání však padly mnohdy za oběť nenahraditelné 

historické památky, jejichž absencí byly „vykořeněny“ celé čtvrti. Dalším uznávaným 

modelem byla adaptace reprezentativního sadového okruhu okolo centra s významnými 

městskými stavbami po vzoru vídeňské Ringstrasse.  
Průmysl a železnice podstatně změnily vazby v osídlení, když se toto osídlení 

dopravně propojovalo a zvyšovalo se tak i dojíždění do měst a celková migrace obyvatelstva. 
Průmyslové zóny vznikaly často neorganizovaně začleněné do obytných zón. Vznikala zde 
i dělnická sídliště, přičemž jejich rozvoj byl spojen s častými hygienickými obtížemi. Ovšem 

stejně tak se hlavně v rezidenčních částech měst objevila první moderní technická 

infrastruktura, např. vodovod a kanalizace. Začaly vznikat první snahy o plánovaný rozvoj 

měst i nové stavební řády. Další výraznou změnou je opouštění patricijských domů bohatými 

vrstvami obyvatel v polovině 19. století a jejich stěhování do pohodlných vícepodlažních 

schodišťových domů. S rozvojem industrializace přestal být dům místem práce, přecházelo se 

k nájemnímu bydlení a jeho vlastnictví tak přestávalo být statusovým symbolem movitějšího 

měšťana. V posledních desetiletích tohoto století si tak bohaté vrstvy začaly stavět vily 

v klidných oblastech na okrajích měst. To se vyvinulo v jejich hromadný přesun do vilových 

čtvrtí na přelomu 19. a 20. století. A právě v této době vznikaly v souvislosti s problémy měst 

(kolidování jednotlivých městských funkcí, hygienické obtíže, dopravní přetížení atd.) a jejich 

proměnou na lidnaté metropole s rozsáhlým urbanizovaným zázemím nové urbanistické 

koncepce.560 
 
Stavební řády zpočátku obsahovaly jen nejzákladnější ustanovení a u nás vznikají 

přísnější ustanovení až od 80. let 19. století. Ty zahrnují např. i polohopisné plány, přesné 

šířky ulic, nebo maximální výšku domů na 4 patra. Při nově plánovaných částech měst se 

užívala šachovnicová síť, která byla oblíbena jako podklad pro snadnou parcelaci. Tyto nové 

bloky byly často nekompromisně přisazovány k historickým jádrům, přičemž terénní 

podmínky nebyly příliš respektovány.  
                                                           559 Tyto úpravy, spojené většinou s rozsáhlým bouráním původní zástavby a budováním zástavby nové, byly 

vyvolány novými požadavky v oblasti dopravy, hygieny i lepšího funkčního a prostorového řešení zástavby. V českých zemích je nejznámější plošná asanace Josefova, ale také částečné asanace v Brně nebo Plzni. 560 Ty měly nastavit nové řešení funkčních souvislostí a koncepčnosti vývoje a patřilo tam např. lineární město 

Soria y Maty, zahradní město Ebenezera Howarda nebo průmyslové město Tonyho Garniera. 
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12.2 Urbanistický vývoj Kolína do roku 1850 
 

 

Obr. 31: Chrám sv. Bartoloměje, Vincenc Morstadt, 1846 Zdroj: HORÁK, P., Kolín [online]. Pinterest.dk [cit. 18. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.pinterest.com/pin/276619602088672655/.  
Jedním ze základních faktorů rozvoje města je jeho poloha. Kolín byl založen v místě 

brodu přes řeku Labe, kde se polabská nížina zužuje a z obou stran svírá řeku skalnaté úbočí. 
A toto úbočí dominantně ční nad okolní krajinou.

561 Přemysl Otakar II. založil město na 

vyvýšené skalnaté terase na levém břehu řeky. Jeho poloha byla výhodná pro obranu města, 

ale zároveň měla také dopad na jeho kontakt s říčním korytem. Uliční síť města byla založena 

na důsledném šachovnicovém půdorysu, na severozápadním okraji s hradem (postaven 
v 15. století na místě vypáleného kláštera dominikánů) a na jihovýchodním cípu s chrámem 

sv. Bartoloměje. Na jižní straně náměstí (dnes Karlovo) se křížila podélná komunikace 

spojující město s Prahou, respektive Kutnou Horou a příčná, která směřovala na Kouřim. 

Hlavní silniční trasy tak měly formálně tvar písmene „T“. Ovšem složitější byl kvůli 

neschůdnému terénu přístup na Zálabí. Spojení bylo provedeno paralelně se silnicí na Kutnou 

Horu Labskou (dnes Husovou) ulicí v severovýchodním cípu náměstí, která vyústila do 

                                                           561 K urbanismu Kolína srov. KUČA, K., Města a městečka, díl 3., s. 31-44. 
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vnitroměstské okružní ulice, zde se ohnula k severu a ještě dvakrát zalomila, než vyústila 

k dřevěnému mostu. Z náměstí vedly i další, kolmé ulice (dnes Karlova a Parléřova) k chrámu 

sv. Bartoloměje a „vnitrohradebnímu“ městskému okruhu.  
Kolín chránily dva hradební okruhy, měl čtyři brány a za východní částí hradeb byl 

roku 1671 dokončen dominantní kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice, který 

spolu se zahradou zabral téměř celou bývalou náves Kutnohorského předměstí.
562 A tato 

předměstí podobu města dotvořovala. Kromě východního Kutnohorského, zde bylo 

i Kouřimské (z jihu) s tzv. „červeným dvorem“
563 a Pražské (ze západu), ohraničené 

židovským hřbitovem a s centrem na Mariánském náměstí (dnes Náměstí republiky). Poslední 

bylo severní Zálabské předměstí na pravém břehu Labe. To bylo tvořeno vějířem cest 

sbíhající se k mostu přes řeku. Prostor od zdejšího Náměstí sv. Víta k mostu se ukazuje jako 

zmenšená a zrcadlově obrácená varianta ke Kolínskému půdorysu, včetně vyvedení hlavních 

silnic. Původně středověký hřbitov při zálabském kostelu sv. Víta se od konce 18. století, kdy 

bylo zakázáno pohřbívat u chrámu sv. Bartoloměje, stal hlavním městským hřbitovem.
564 

Názvy předměstí jsou logicky odvozeny od hlavních komunikačních tahů, podél nichž se 

rozvinuly osady a zemědělské dvorce místních měšťanů. Při úpadku obranné funkce hradeb se 

v jejich perimetru nejdéle v 1. polovině 19. století postupně vytvořil systém předměstského 

komunikačního okruhu, který prakticky kopíroval vnější stranu hradeb od kolínského zámku 

k labskému mostu. V rámci těchto předměstí existovalo mnoho malých celků, hlavně dvorů 

tvořících samostatné osady.
565 V poslední čtvrtině 18. století pak po Raabizaci přibyla do 

proluky mezi Kutnohorským a Kouřimským předměstím tzv. Císařoves.  
Už od 14. století existovalo na jihozápadě historického města Židovské ghetto. Byl mu 

vyčleněn prostor při Židovské (dnes Na Hradbách a Karoliny Světlé) a Zlaté ulici a stalo se 

poměrně uzavřenou částí města. Židovské ghetto zde bylo jedním z největších v Čechách 

a v 17. století tu byla postavena raně barokní synagoga. Starý židovský hřbitov z poloviny 

15. století byl umístěn při svahu nad řekou na okraji Pražského předměstí.
566 Prostor města 

doplňovaly ještě četné městské ostrovy, labské mlýny a kostely.
567  

                                                           562 Po celé sledované období, tedy do roku 1914, byla v místech dnešního Komenského parku klášterní zahrada, 

ve které se pěstovalo ovoce a zelenina. Až roku 1949 se majitelem zahrady stalo město, které zde o 2 roky 

později otevřelo park, přičemž klášteru zůstala jen malá část zahrady. Zvýšenému chodníku podél zahrady a Kutnohorské ulice se říkalo „Na Vajtě“. 563 V rámci areálu pak vznikl tzv. „obecní dvůr“, kde bylo zřízeno zázemí pro některé městské služby. 564 Takto sloužil až do roku 1882, kdy byl zřízen dnešní městský hřbitov na severním kraji města na Zálabí. 565 Např. Quintin (nebo také Kvintin, Qvintin) mezi Císařovsí, Kouřimským a Pražským předměstím s dominantní tzv. Kontribučenskou sýpkou. 566 Pohřbívalo se zde až do roku 1887, kdy byl otevřen nový hřbitov na Zálabském předměstí 567 Kromě gotického chrámu sv. Bartoloměje a barokního kostela Nejsvětější Trojice u kapucínského kláštera to 

byla barokní kaple Pany Marie sedmibolestné z druhé poloviny 17. století na Pražském předměstí při severním 
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12.3 Celkový vývoj zástavby, vybavenosti a uspořádání města  
„Obytné domy ve vnitřním městě jsou různého slohu; některý má stopy slohu r. 1490 – 

1520, některé mají ozdobná průčelí z r. 1660-1700, jiné zase střízlivý sloh pozdějších časů; 
ale od posledních 30 let vznikly tu vysoké domy moderní, velkoměstské, na předměstích pak 

nádherné budovy soukromé i veřejné, úhledné villy, a tím se řadí K. mezi nejkrásnější naše 

města. Jest to sídlo c. k. okr. hejtmanství a okr. školní rady, c. k. okr. soudu a běrního 

úřadu;“568 
(Heslo „Kolín“ v Ottově slovníku naučném, rok 1899) 
 
Průmyslová revoluce a s ní spojené uplatnění železniční dopravy definitivně stvrdilo 

primární komunikační význam Kolína, daný už předchozím napojením na státní silniční síť 

a polohou u Labe. Železnice z roku 1845, vedoucí z Vídně přes Olomouc až do Prahy 

(následně až Saska), procházela městem podél řeky v bezprostřední blízkosti historického 

jádra Kolína a nestala se proto mantinelem dalšího rozvoje zástavby (jako tomu bylo 

v mnoha jiných případech). Nicméně nedovolila spolu se skalnatým terénem realizovat 
nábřeží na levé straně řeky.  

Fenoménem modernizace tehdejších měst bylo vytvoření reprezentativní nádražní 

třídy („Bahnhofstrasse“), která se stala v dobových městech hlavním a reprezentativním 

městským prostorem místo dosavadního uzavřeného městského centra. Zde se za účelem 

reprezentace koncentrovaly nové honosné stavby města i soukromých investorů a bylo zde 

rovněž prezentováno „obsazení prostoru“ vládnoucí třídou.
569 Kolínské nádraží však bylo 

situováno až na okraji Kutnohorského předměstí, daleko na východ od jádra města, což bylo 

nepohodlné pro osobní dopravu a vytvoření jednoznačné osy pro nové „nasměrování“ města. 

Navíc bylo spojení nádraží a centra přerušeno často uzavíraným přejezdem přes koleje, což 

částečně odstranila až stavba přechodové lávky přes koleje roku 1882.
570 Spolu s dalšími 

mantinely stavebního vývoje způsobilo toto dlouhé a komplikované propojení také určitou 

                                                                                                                                                                                     
okraji Mariánského náměstí (dnes Náměstí republiky, zbořena 1940), Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 (zbořena 1921) při hlavní silnici na Kouřimském předměstí, gotický kostel Všech svatých z 3. čtvrtiny 13. století na Kutnohorském předměstí (dnes při trati za nádražím), barokně přestavěný původně 
gotický kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 13. a 14. století na Kutnohorském předměstí při hlavní silnici a taktéž 

barokně přestavěný původně gotický kostel sv. Víta ze začátku 14. století. Srov. KUČA, K., Města a městečka, 

díl 3., s. 31-44. 568 Ottův slovník naučný, Čtrnáctý díl, s. 554. 569 Více k fenoménu nádražní ulice viz: SATAJUKOW, S., Bahnhofstrassen: Geschichte und Bedeutung, Köln – Weimar – Wien 2008. 570 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s. 10. 



186 
 

roztříštěnost významných staveb. Na druhou stranu ale bylo příznivější pro vznik nové 

průmyslové zóny mezi státní silnicí a nádražím. Spojnice centra s Kutnohorským předměstím 

pak totiž vedla z Kutnohorské (později Havlíčkovy) ulice ke zlomu na Rorejcově náměstí 

u kostela sv. Jana Křtitele, kde se vidlicově rozevírala jednak k nádraží (Rorejcova ulice) a za 
druhé po směru státní silnice na Kutnou Horu. K prostoru kolem nádraží se z vnitřního města 

a státní silnice přesunul hlavní obchodní ruch,
571 což trvalo až do konce 19. století. Právě v tu 

dobu byly přes trať postaveny celkem dvě lávky pro pěší, které svedly pohyb osob za koleje 

ještě před nádražním prostorem, přičemž již zmíněná lávka z roku 1882 byla doplněna další 

v roce 1893. Poloha nádraží byla pak výhodná i pro vyvedení tratě z Vídně, vedoucí do 

Kolína přes Znojmo a Jihlavu a dále na Velký Osek s rozvětvením na Chlumec nad Cidlinou, 

Trutnov a na Nymburk a odtud také do severních Čech a do Německa (zprovozněná v letech 
1869 až 1873), díky čemuž se na Zálabském předměstí postupně utvořila nová průmyslová 

zóna a podnítil se jeho dynamický rozvoj. Kolín se stal jedním z nejdůležitějších dopravních 

uzlů v českých zemích, což se potvrzovalo i dalšími projekty výstavby železnic. 
Od poloviny 19. století město expandovalo po obou stranách řeky, přičemž plně 

respektovalo stávající komunikační systém a zpočátku probíhala hlavní část výstavby kolem 

právě v návaznosti na něj. Tento systém silnic ve směru na Štítary, na Uhlířské Janovice 

(ulice Kouřimská, později mimo centrum nazvaná Žižkova) a později i na Polepy, které vedly 

téměř kolmo na státní silnici Praha - Vídeň, byl vhodný i pro pozdější vytvoření soustavy 

pravoúhlých ulic dle Pekova regulačního plánu z roku 1901. Důležitý byl také „předměstský 

okruh“ okolo bývalých hradeb, který zahrnoval ulici Sokolskou, Mariánské náměstí, 

Prokopovu třídu (dnes Politických vězňů), Jungmannovu ulici (dnes také ulice Politických 

vězňů) až k ulici Mostní, vedoucí přes železniční přejezd k jedinému Kolínskému silničnímu 

mostu a doplňující tak okruh „vnitroměstský“ (původně „vnitrohradební“).  
Pro charakter moderní zástavby Kolína bylo mimo problematického spojení 

s nádražím zásadní také to, že jeho hradby zabíraly jen málo prostoru a postrádaly 

nezastavěný glacis,572 takže jejich zbořením nemohl být realizován sadový okruh či jeho část. 
Postrádal tak i větší rozvojové území pro výstavbu honosných budov podél jádrového města. 

Poměrně zajímavým způsobem se ovšem rozvíjelo Zálabské předměstí, které se nejprve 
rozrůstalo podél vějířovitě vedoucích silnic na Tři dvory a Ovčáry, podél ulice Polní a později 
                                                           571 Josef Vávra k tomu dodává, že „Hlučný život obchodní vymizel z vlastního města a soustřeďoval se blíž 

nádraží, kde rozkvetl obchod zasílatelský, za to pustla silnice pražská, a zájezdným hostincům ubývalo živnosti; v mnohých (na staré poště, u zlaté růže, u černého koně, u tří kaprů a j.) úplně zašla.“. VÁVRA, J., Dějiny, 

oddělení druhé, s. 250. 572 Glacis, v češtině též „koliště“, je nejexponovanější část barokní fortifikace. Má podobu plochého valu, který 

směrem do krajiny postupně klesá, aby bylo možno zasáhnout co nejvíce řad útočících vojáků. 
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již i ve směru silnice na Veltruby. Kromě prostorových dispozic to bylo dáno i začátkem 

aktivního přístupu města k vlastnímu urbanismu, v jehož rámci se pak od přelomu 

19. a 20. století celé město plošně rozvíjelo ve směru radiálním i okružním. Díky značným 

prostorovým rezervám v rámci kolínských předměstí a zpomalení rozvoje města v 90. letech 
se nicméně nevytvořila plnohodnotná kolínská aglomerace s okolními obcemi - s částečnou 

výjimkou jižně položené vsi Štítary a propojení katastru severně položených Sendražic, 
s Kolínem prostřednictvím průmyslového areálu.573  
 

Parcelovaly se tak nejdříve velké zahrady. Na nich vznikly nové bloky historizujících 

budov a to způsobilo velkou intaktnost zástavby.
574 Teprve po vyčerpání těchto vnitřních 

kapacit se přibližně v 90. letech 19. století začala projevovat expanze zástavby v okrajových 

částech města. V souvislosti s novým regulačním plánem pak nastalo postupné srůstání 

jednotlivých předměstí, které byly do té doby soustředěné podle hlavních výpadových silnic. 
Hlavní průmyslové zóny byly soustředěné mezi nákladním nádražím a silnicí ve směru na 

Kutnou Horu (částečně i podél železnice směrem do města) a také na východní straně 

Zálabského předměstí. Společným podnětem k jejich vzniku byla blízkost železnice 

v kombinaci s důležitou silniční komunikací. Na západ od města vznikl jediný velký podnik 

(Lučební továrna), který tu ale i díky problematickým projevům svého chemického zaměření 

zůstal osamocen. 
 

Při bližším pohledu na konkrétní charakter rozvoje lze vidět dvě základní fáze, které 

jsou v souladu obecným vývoje dobových českých měst. Až do 90. let 19. století se totiž 

Kolín rozvíjel víceméně živelně a bez výraznějšího konceptu. Určitá kultivace veřejného 

prostoru však probíhala, protože už koncem 60. let město začalo s dlážděním a kanalizací 

centra. Nicméně plánovitá regulace uliční sítě se kromě hlavních ulic začala s větší intenzitou 

realizovat až po vydání zemských stavebních předpisů roku 1889 a po začátku politického 

                                                           573 Čtitary, od roku 1880 Štítary, leží asi 2 km jihozápadně od centra města. Prakticky od začátku sledovaného 

období až do přelomu 19. a 20. století byly administrativně propojeny s Kolínem, poté se osamostatnily (snad roku 1904) a znovu se s ním oficiálně spojily až roku 1964. Komplexní propojení štítarské a kolínské zástavby 

však dosud prakticky neproběhlo. Sendražice, ležící původně asi 4 km severně od města, byly původně malá ves. 

Od 2. poloviny 19. století však začaly rychle růst a od počátku 20. století zde byla jižně od Hlubokého potoka 

budována vilková zástavba, která se kolem poloviny století propojila přes průmyslovou zónu s intravilánem 

Kolína. Oficiálně však byly s Kolínem propojeny až roku 1986. KUČA, K., Města a městečka, díl 3., s. 44. 574 Podle Kláry Zubíkové je za tím „úcta k úrodné půdě“, což podle ní vedlo k absenci větších stavebních proluk. 

ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 20. S tímto názorem lze zčásti souhlasit, protože půdní prostor 

levého břehu Kolína tvoří velmi úrodná kombinace černozemě a lužin. Ale především bylo efektivní a výhodné 

primárně zastavovat velké kolínské zahrady a město také nechtělo příliš rozptýlenou zástavbu kvůli neúměrným 

nákladům na infrastrukturu. Tento proces ostatně vidíme i v jiných městech v méně úrodných krajích. 
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působení architekta, politika a nadšeného modernizátora Čeňka Křičky, tedy po roce 1890. To 
již byly investice do organizovaného rozvoje města opravdu potřeba. Skutečně zásadně se 

však situace změnila až po přijetí ing. Antonína Hlaváčka na místo přednosty nově zřízené 

městské technické kanceláře v roce 1898, kterého prosadil právě Čeněk Křička a po schválení 

regulačního plánu roku 1901.575  
Co se týče dláždění a čistoty veřejného prostranství, do 60. let byla situace čím dál 

více neuspokojivá, pouze během tříletého působení Vincence Karabáčka ve funkci purkmistra 

(1852 až 1855) bylo předlážděno několik ulic.576 Až když vznikla v roce 1869 za iniciativy 

města Akciová plynárna, začalo se po nakladení plynových rour se systematickým dlážděním 

ulic.577 Ty byly ovšem dlouho vydlážděné jenom ve vnitřním městě, v ulicích na jeho obvodu 
a v ulicích výpadových. Jako materiál byl užíván méně kvalitní kolínský dlažební kámen 

a také kameny v podobě tzv. kočičích hlav. Stejně tak bylo město vybaveno chodníky, které 

se nacházely jen v těsně zastavěných částech města a byly pouze 2 metry široké a obruby 

měly z obyčejného dlažebního kamene. Státní silnice byla nejdříve vyštěrkována a až později 

ve vnitřním městě vydlážděná. Následkem nedokonalé úpravy povrchu pak byly v ulicích 

k vidění hromady bláta.  
Pomalu se rozvíjela i technická infrastruktura. Nebyla tu žádná soustavná kanalizace, 

jen v zastavěné části města byla kanalizace dílčí a na okrajích města také otevřené vodoteče. 

Kolín byl nejdříve odkázán na starý Štítarský vodovod a do kašny na Karlově náměstí tekla 

voda z Labe. Těsně před příchodem ing. Hlaváčka roku 1898, byl v tomtéž roce dostavěn 
nový Radovesnický vodovod na povrchovou vodu. Ten ale selhal už na podzim téhož roku, 
protože trpěl nedostatkem vody. Problematická byla i její kvalita. Osvětlení města bylo 

provedeno nejdříve lampami petrolejovými. Jen v ulicích, kde byl od roku 1869 plynovod, 
bylo osvětlení zařízeno lampami plynovými s motýlkovými hořáky. Ty pak byly postupně 

nahrazovány lampami s hořáky punčoškovými.  
Během druhé poloviny 19. století se postupně zhoršil stav kostelních budov. K roku 

1898 na tom byl nejhůř kostel Všech Svatých, ze kterého se stala prakticky ruina obývaná 

nejnižšími vrstvami obyvatelstva, které se prý zabývaly hlavně krádežemi na dráze. Také na 

kostele sv. Víta hrozila střecha a strop propadem, na kostele sv. Jana pak byla břidlová krytina 

úplně shnilá. Hlavní děkanský chrám sv. Bartoloměje, který byl zdlouhavě renovován od 

                                                           575 Řada zdrojů, ze kterých vychází tato kapitola, je uvedena v části týkající se konkrétní problematiky regulace 

uliční sítě či v kapitole věnující se městské infrastruktuře. 576 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. 577 SokA Kolín, fond Archiv Města Kolín (dále f. AM Kolín), bez i. č., Městské zastupitelstvo 1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 4. 1869, s. 116. 
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70. let 19. století, se nacházel v takovém stavu, že další oprava mohla proběhnout jen za 
pomoci státu. Také kostelík Panny Marie čekal na opravu, ale k té došlo až po jeho 

vyhoření.
578 

Z obecních budov patřila městu radnice na Karlově náměstí (čp. 78), honosně 

přestavená v letech 1887 až 1889 po vzoru radnice v Plzni a budovy školní. Mezi těmi 
vynikala původně hlavní škola s nižší reálkou, postavená v Kutnohorské ulici (čp. 15/41) roku 
1860, ke kterému byla přistavěna budova divadla (funkční do roku 1880). Z dalších 

významných staveb realizovaných ve městě mezi lety 1850 a 1898 lze připomenout 

Všeobecnou okresní nemocnici z roku 1856 na Kutnohorském předměstí (čp. 6-III.), budovu 
tělovýchovné jednoty Sokol v Kmochově ulici (čp. 14) dokončenou v roce 1878, okresní 

chudobinec naproti dolejšímu ostrovu (dnes Nad Zastávkou, čp. 64) z roku 1881, budovu 
okresního úřadu v Prokopově třídě (ulici Politických vězňů, čp. 87) z roku 1884, opatrovnu 
(mateřskou školku) v Císařovsi (čp. 20), 579 nová jatka na Kouřimském předměstí, (čp. 77)580 
a nakonec v roce 1895 i Křičkovu výstavnou budovu záložny na rohu ulice Kouřimské 

a Politických vězňů (čp. 63). Roku 1896 vznikl okresní sirotčinec na rohu ulic Komenského 

a Havlíčkovy (čp. 193),581 ve stejný rok pak byla při kapli Panny Marie sedmibolestné zřízena 

stravovna.582 A nakonec byla 1. února 1898 otevřena okresní nemocnice na Kouřimském 

předměstí (dnes ulice Žižkova, čp. 146). Nutné je zmínit i postupnou proměnu kolínského 

zámku na průmyslový areál pivovaru, což víceméně symbolizovalo zásadní proměnu města 

v éře industrializace. 
Situace s městskou zelení taktéž dlouho nereflektovalo proměnu Kolína v moderně 

uspořádané město. Kolín měl sice Dolní (dnes Kmochův) ostrov,583 městský les Borky na 

Zálabí a ve svém okolí zalesněná údolí Polepského a Pekelského potoka, ale nic z toho nebyla 

upraveno na park. Ostrov byl prořezáván od suchých a křivých stromů, nicméně byl zarostlý 

křovinami. Neměl také žádné řádně upravované cesty ani prostranství pro pořádání slavností 

                                                           578 SOkA Kolín, fond Antonín Hlaváček (dále f. A. Hlaváček), bez i. č., dotazník LUSK, nestr. 579 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 7. 1871, s. 76; 8. 12. 1886, s. 273-274. 580 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 9. 1887, s. 295-296; 18. 5. 1887, s. 284-285. SOkA Kolín, fond AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích 

obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 8. 1890, s. 39; 27. 9. 1893, s. 134; 31. 6. 1894, s. 171; 6. 1. 1895, s. 190. 581 Ke svému výročí v roce 1890 dala městu částku 15 000 zl. Úvěrní banka. Tamtéž, s. 24. 6. 1890, s. 28-29. V roce 1894 prodalo město na návrh rady za 3000 zl. pozemek na Jánském poli s tím, že tam má být do dvou let 

sirotčinec. Tamtéž, s. 25. 4. 1894, s. 148-149. Po dokončení roku 1896 byl sirotčinec převzat okresem. Gregor, 
J., Okres Kolínský. In: Město Kolín, s. 32. 582 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 511. 583 Ostrovu se říkalo Sokolský, Dolejší nebo i Dolení, i když město ho oficiálně nazvalo Městský ostrov. Díky 

Sokolu ho dostal Kolín do vlastnictví už v roce 1864.SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 5. 1909, s 24-25. 
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a místo restaurace tam byla pouze “…nevzhledná dřevěná vápnem natřená bouda s několika 

do země zasazenými stoly a lavicemi.”. Borky pak neměly pěšiny vůbec a byl tam zakázaný 

vstup. Dodejme ovšem, že od roku 1877, kdy byl založen Okrašlovací spolek, se situace 
městské zeleně výrazně lepšila a v roce 1890 mu bylo dokonce dovoleno vysázet na Karlově 

náměstí stromořadí.
584 Ke koupání v řece se používaly nevyhovující kabinky na Zálabí, 

oddělené podle pohlaví. Ty byly později přesunuty na východní špičku Dolního ostrova. 

V souvislosti s rekreačním potenciálem Kolína dodám, že městu chyběly také veřejné parní 

a vanové lázně. V letech 1878 až 1880 se sice poblíž mostu realizovala budova Kargrových 

lázní, ale ty byly soukromé. 
Jak již bylo zmíněno, původní středověké jádro města zůstalo i po roce 1850 

v podstatě zachováno až do začátku 20. století, původně se zachovaly i městské hradby, které 

však bez většího zájmu chátraly a až na část okolo komplexu chrámu sv. Bartoloměje se 

postupně měnily ve hmotu nově postavených domů,585 nebo byly rovnou zbourány. 
Plánovitější a rozsáhlejší demolice hradeb se však zatím odehrála jen na severní části centra, 
a to už v letech 1843 až 1845 při příležitosti pokládání železniční tratě. Už do poloviny století 

byly navíc odstraněny všechny městské brány. Kolín nebylo pevnostní město a tak hradby 

nebyly prostorově příliš náročné a nestaly se mantinelem vývoje města a jeho prorůstání 

s předměstími. Jejich odstraňování tak neúměrně nezatěžovalo městský rozpočet, jako tomu 

bylo v jiných městech té doby. Na druhou stranu zde nebyl ani prostor pro zmíněný sadový 

okruh nebo alespoň jeho část, čímž uspořádání a vzhled města poněkud utrpěly. Čtvercové 

náměstí a do něj ústící ulice si však podržely svůj charakter. Domy na náměstí si ponechávaly 

původní vnitřní uspořádání, nicméně často se měnila jejich výška, počet pater a hlavně vnější 

slohová úprava reagující na aktuální trendy. Také židovské ghetto stále tvořilo samostatnou, 

svéráznou a od ostatního města odloučenou čtvrť.
586 Nově se ale stavělo na okruhu okolo 

městského jádra, kde vznikal mezi lety 1868 a 1871 evangelický kostel při Prokopově třídě 

(Politických vězňů) a po deseti letech už zmíněný Okresní úřad. 
 

                                                           584 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 24. 6. 1890, s. 30. 585 Včleněné do zdí budov se dochovaly na řadě míst dodnes. Dodnes je zachována část za kostelem sv. Bartoloměje mezi ulicí Brandlovou a Politických vězňů, kde zůstala část hradeb a rovněž bašta, začleněná do 
budovy staré farní školy. Část hradeb lze nalézt také v ulici Na Valech, kde je zachován zbytek hradby a bašta ve dvorech dvou zdejších domů. Do třetice je v západním paláci kolínského zámku dochována původní Klášterská 

brána. Dodám, že ke kolínskému opevnění patřilo i předsunuté opevnění na Zálabí, které chránilo přístup k Labi. 
Právě do něj patří věž „Práchovna“, původně z 1. poloviny 15. století, která se dochovala dodnes. 586 Z nich je zajímavý například Hotel Modrá Hvězda na Karlově náměstí (čp. 44) z počátku 90. let 19. století. 

Pozdně barokní dům přestavěl Čeněk Křička v pseudobarokním stylu. V meziválečném období byl dům zbořen. 
ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 76-77.  
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Obr. 32: Kolín z Kutnohorské ulice, Vincenc Morstadt, 1860 Zdroj: Vincenc Morstadt [online]. Procházka Kolínem [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.prochazkakolinem.wz.cz/pmorstadt.html.  
Nejhustěji obydlená předměstí byla Pražské a Kouřimské. Tato předměstí měla 

netovární charakter, převažovala obytná zástavba. Nicméně vnitřní struktura těchto městských 

částí byla velmi nesourodá a bylo obvyklé, že uskupení výstavnějších budov sousedilo 

s jednoduchými domky a dokonce i s hospodářskými budovami nebo dobytčím trhem.
587 Na 

Pražském předměstí se utvářel zajímavý soubor veřejných budov okolo starého židovského 

hřbitova, když tu na přelomu 70. a 80. let vznikla sokolovna a okresní chudobinec. K roku 
1885 schválila městská rada stavbu nové železné lávky na Dolejší ostrov, která nahrazovala 

dosavadní chatrnou ze dřeva.588 K jejímu prodloužení až na Zálabské předměstí nedošlo, 

takže dopravu mezi Dolejším ostrovem a Zálabím nadále obstarával převozník.
589 

Kutnohorské předměstí se po zřízení železničního nádraží rozvíjelo nejdynamičtěji, 

nicméně bylo také nejméně organickou částí města. Důvodem je především dlouhá vzdálenost 

                                                           587 Rozpačitá situace vydržela téměř do konce 19. století. Teprve příchod městského inženýra Antonína Hlaváčka 

znamenal pokrok. Hlaváček odsunul trhy a hospodářské stavení více na periferii. 588 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 18. 1. 1885, s. 237-238. 589 K tomuto tématu se vztahuje například: SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 27. 4. 1914, s. 278.  
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nádraží od centra a komplikované dopravní napojení. A tak se stalo, že nejreprezentativnější 

nádražní třída, kterou by se teoreticky měla stát Kutnohorská ulice jakožto hlavní spojnice 

k nádraží, přecházela právě u nádraží v tovární komplexy. Naproti nádraží vznikl už kolem 

roku 1850 malý soubor výstavných budov v čele s klasicistní Poštou. A právě tady se až do 

konce 19. století soustředil hlavní obchodní i restaurační ruch ve městě. Základ výstavnosti 

Kutnohorské ulice dala budova Hlavní školy v kombinaci s protějším kapucínským klášterem 

a jeho velkou zahradou. V 80. a 90. letech vznikl i základ zajímavého souboru převážně 

školních budov při pozdějších ulicích Havlíčkova, Kmochova a Heverova. Roku 1886 tu byla 
postavena nová škola (dnes Kutnohorská, čp. 179) a o 10 let později i výše zmíněný okresní 

sirotčinec. Ve stejném roce přibyla i řemeslnická škola (Heverova, čp. 191). Přesto na sebe 

jednotlivé soubory příliš nenavazovaly a mezi reprezentativními stavbami a „nasměrování“ 

hlavní osy města vládla značná roztříštěnost.  
 Zálabské předměstí mělo stále charakter vesnického sídla s návsí, kostelem svatého 

Víta a starou vodní plochou - takzvanou louží. Navíc se poměrně brzy omezila možnost jeho 

rozvoje. Ke složitým terénním podmínkám,
590 obecnímu lesu Borky a velkému Podskalskému 

mlýnu na západě předměstí se na východní straně přidal rozlehlý areál Horského cukrovaru 

(dokončený roku 1872). Tyto dvě překážky na břehu Labe tak nastavily možnosti rozvoje tak, 
že Zálabí se bude rozšiřovat vějířovitě směrem na sever. Nicméně i tak znamenal příchod 

Františka Horského pro tuto část města období rozvoje, když se začaly vysazovat ovocné 

a morušové stromy, zakládat nové komunikace a vysušovat močálovité pozemky, čímž 
vznikalo množství zajímavých stavebních parcel. V letech 1878 až 1879 byla výrazně zvýšena 

dostupnost Zálabí, když byl místo starého dřevěného mostu postaven nový železný. 

Významná část prostoru Zálabí byla věnována hřbitovům. V už zmíněném hřbitově při 

kostelu svatého Víta se pohřbívalo do roku 1882, kdy byl zřízen velký městský hřbitov na 

severním okraji předměstí.
591 Jeho okolí se, jako z hygienických důvodů nezastavitelný 

„Hřbitovní rajón“, výrazně podepsalo na tváři Zálabí. Na Zálabském předměstí stál až do roku 

1903 protestantský hřbitov v místech jižního cípu ulic Veltrubská, Štítného a Chelčického.
592 

                                                           590 Na skalnatém břehu Labe se vedle věže „Práchovny“ od 16. století postupně zformoval cenný soubor 

předměstské lidové architektury, který byl pro půvabnou pitoresknost a vyvýšenou polohu přezdíván „Betlém“. 
Během 19. století se počet zdejších staveb zvýšil a stal se základní součástí panoramatu dynamicky se 

rozvíjejícího Zálabí. V 80. letech 20. století však byl cenný soubor většinou zdemolován a pohled na Zálabí byl 

zásadně narušen výstavbou třech panelových domů. Část původní zástavby se však dochovala dodnes. 591 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5. 2. 1882, s. 171. 592 Poté byl zřízen nový evangelický hřbitov na severním okraji Zálabí. Ležel nedaleko katolického při 

Veltrubské silnici. Ke kolínským hřbitovům srov. Kolín [online]. Cesty a památky [cit. 9. 11. 2015]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin. 
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A naproti přes Veltrubskou silnici byl v roce 1887 zřízen nový židovský hřbitov. Hřbitovní 

soustava na severní části Zálabí plynule navazovala na zalesněné prostory a spolu s ní se stala 

nejen určitou hrází vývoje předměstí, ale díky své zeleni i výrazným okrasným prvkem. 
Všechny zmíněné předměstské části měly svůj osobitý charakter – střídala se typicky 

městská architektura, vícepatrové činžovní domy, se zástavbou ryze venkovského typu. Tento 

vzhled si pak udržovaly až hluboko do 20. století.
593 

 
Divoký rozvoj města bez výraznějšího plánu se podařilo usměrnit až zmíněným 

založením technického oddělení. U větších měst proběhla profesionalizace 

a institucionalizace agendy od 80. let, když se ukázalo, že nepříliš řízená stavební aktivita 

a spíše náhodné vymezování obytné a průmyslové části města dle zájmů soukromých 

investorů jsou již neudržitelné. Zákonnou oporu tomu tvořily stavební řády, vydané mezi roky 

1886 a 1889.594 Nejpozději v 90. letech tak již vidíme novou a organizovanou vlnu rozvoje 

úspěšných středních měst, provázenou reprezentativními stavbami a velkými investicemi do 

infrastruktury. Opačnou stranou mince bylo rychle se zvyšující zadlužování a růst obecních 

přirážek. Pro Kolín, který již v 90. letech oproti jiným středním městům i řadě obcí v regionu 
procházel zpomalením populačního a stavebního růstu, je příznačné, že zřídil vlastní 

technické oddělení poměrně opožděně – až v roce 1898. Podle Antonína Hlaváčka za to 

mohlo „…as to, že zde bylo dost technicky vzdělaných jedinců, kteří byli městu k vykonávání 

technické agendy k dispozici a že město z prací technických a stavebních vykonávalo jen to, 

co bylo nuceno vykonávati a co si poměry vynucovaly. Také na to asi měla veliký vliv 

nemístná šetrnost, aby výše obecních přirážek, o něž se v obci vedl často veliký boj, ani 

o 1 procento nestoupla.“. Teprve když se členem městské rady stal architekt Čeněk Křička, 

uskutečnil se jeho návrh na zřízení místa technického inženýra formou veřejného konkurzu, 
který vyhrál právě Antonín Hlaváček.595 Tomu byla tato pozice propůjčena usnesením 

                                                           593 K jednotlivým aspektům urbanistického vývoje pro období let 1850 až 1914 a také bližší informace o jednotlivých stavbách srov. HOLOVSKÝ, J., Kolín 1850-1914. Hospodářský a urbanistický vývoj, Diplomová 

práce, Univerzita Karlova v Praze, Tatce 2011. 594 V letech 1886 až 1887 vznikly nejprve stavební řády pro Prahu a okolí, Plzeň a Budějovice (zákon č. 40/1886 

zemského zákoníku) a roku 1889 vznikl řád pro celé Čechy, kromě obcí zmíněných (zákon č. 19/1889 zemského 

zákoníku, účinnost neměl v obcích zmíněných ve stavebních řádech z roku 1887). Pro Kolín byla směrodatná 

úprava z roku 1889. Srov. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 35; KLADIWA, P. A KOL., Lesk 
a bída, s. 277-298. 595 Hlaváčkův příchod vyvolal ve městě velký zájem a značná očekávání, např. Labské proudy, 1. 7. 1898, 
roč. III, č. 26. 
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obecního zastupitelstva z 28. června 1898596 a definitivum získal usnesením obecního 

zastupitelstva dne 5. ledna roku 1900.597 
Už na začátku jeho působení nastala složitá situace v zásobování města vodou, když 

na podzim roku 1898 úplně selhal pro nedostatečné množství a kvalitu vody sotva dostavěný 

Radovesnický vodovod. V reakci na to byl prosazen návrh na prodloužení původního 

Štítarského vodovodu a Hlaváček celý projekt profesionálně realizoval.598 Vodovod 
zkolaudovaný v roce 1905 byl prvním násoskovým vodovodem v Čechách a spolehlivě 

zásoboval město pitnou i užitkovou vodou.  
Hlaváček považoval za nutné nově zakreslit všechny městské komunikace, stanovil 

v rámci Pekova regulačního plánu z roku 1901 jejich úpravu, kanalizování ulic a snažil se 

postupně zpevnit povrch ulic a silnic.
599 Na začátku století byla prováděna po pražském vzoru 

i částečná asanace židovského města, jejímž hlavním smyslem bylo propojení ghetta s okružní 

Prokopovou ulicí vně historického centra. Pragmatickým plánům však musela ustoupit řada 

budov s vysokou historickou a kulturní hodnotou. Kanalizaci Hlaváček systematizoval 
a zároveň zřizoval stoky na velké části kolínských předměstí. Nicméně kvůli dlouho 

odkládané regulaci toku řeky Labe se mu do roku 1914 nepodařilo komplexní kanalizační 

systém dokončit. Ostatně regulace Labe, plánovaná už od roku 1901, do svého spuštění 

v letech 1912 až 1913 paralyzovala výstavbu velké části městské infrastruktury. Nedlouho 
poté pak propukla válka a všechny projekty byly zase zastaveny. Rozvoj města tím byl 

výrazně poznamenán. Těžce zasaženo bylo především Zálabí, ze kterého přitom chtěl mít 

Čeněk Křička kolínskou obdobu Holešovic. Přípravy na straně města přitom probíhaly 

adekvátně, přičemž v rámci projektu byl plánován i nový a moderní most přes Labe. V roce 

                                                           596 Při hlasování o obsazení městského inženýra získal Hlaváček 20 hlasů z 24 (4 prázdné). SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 28. 6. 1898, s. 313.  597 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5. 1. 1900, s. 111. 598 Hlaváček ostatně do Kolína přicházel již se značnými zkušenostmi. Už v srpnu 1896 byl povolán městskou radou v Přerově na Moravě k hledání vody a vypracování projektu vodovodu a pracoval na něm dva roky. 

Prováděl sondáž území a našel pro Přerov na severu a západu od města vhodné vodní zdroje. Neomezil se však 

pouze na hledání vody, ale založil a uspořádal tam městské stavební oddělení, provedl při tom stavbu městské 

elektrárny, kanalizace Komenského třídy a projekt s rozpočtem na dva školní dvoupatrové paláce, která se prý 

skutečně povedla a které byly po vzniku Československa rozšířeny přístavbou třetího patra. Hlas demokracie, 
roč. V (23), č. 3, 17. 1. 1925. 599 Objevovala se samozřejmě i kritika, např. podle stavitele Josefa Karabáčka si lidé stěžovali na zdlouhavé 

vyřizování stavebních záležitostí i vlekoucí se výstavbu. Nelze však určit, zda byla v nějakém ohledu oprávněná, 

či zda to byl logický důsledek systematizace a pečlivých příprav příslušných projektů, což do té doby nebývalo 

pravidlem. Nutno též dodat, že Josef Karabáček byl na stavební aktivitě hmotně zainteresován. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 20. 2. 1900, s. 133.  
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1911 město bezplatně poskytlo pozemky na jeho stavbu po čtyřech letech příprav.600 Nový 
most měl nahradit dosavadní železný, který už kapacitně nevyhovoval rozvíjející se dopravě. 

Práce na stavbě, která byla součástí širšího plánu na regulaci řeky, začaly v dubnu 1913. Ale 
vypuknuvší první světová válka znamenala pro jeho výstavbu velké zpoždění.

601 Ovšem 

navzdory výše zmíněnému v této době proběhla alespoň systematická výdlažba kostkami. 
A to v ulicích Zámecká, Kovářská, Na hradbách, části ulice Karoliny Světlé a mnoho dalších 

bylo vydlážděno původním kolínským dlažebním kamenem. Státní průjezdní silnice byla 

dodlážděna za peníze města (i když se státní podporou) i na předměstích a ulice, kterými 

městem procházejí ostatní okresní silnice, vydláždil okresní výbor. Ke konci sledovaného 

období tak bylo díky úsilí Antonína Hlaváčka už jen málo ulic, které by nebyly opatřené 

dlažbou. A zbytek měl alespoň udržovaný povrch.
602 

Hlaváček se kupodivu nikdy nepustil do nějaké rozsáhlejší urbanistické studie a spíše 

se soustředil na dosud spíše zanedbanou regulaci jednotlivých ulic v rámci postupně 
upravovaného regulačního plánu. I když on sám hodně projektoval, většinou to byly drobné 

účelové stavby uniformního vzhledu. V době jeho příchodu se měla budova radnice rozšířit 

přístavbou a bourala se pro ni vedle stojící kasárenská budova. V té původně sídlila 

řemeslnická škola, jejíž novou budovu v Komenského ulici pak Hlaváček zkolaudoval. Mezi 

další významné realizace školních budov za jeho působení patří Křičkova kritizovaná škola 

pro východní obvod v ulici Komenského (čp. 256) z roku 1904 a naopak chválená 

Hlaváčkova škola pro západní obvod v Kmochově ulici (čp. 943), dostavěná v roce 1908. Ta 
působivě završila soubor monumentálních městských staveb ve stylu už doznívající české 

novorenesance, který začal výstavbou radnice a pokračoval přes sokolovnu až k budově 

Občanské záložny.
603 Kolín tím zkompletoval svou podobu moderního městského panoramatu 

podle soudobého středoevropského měšťanského vkusu. Mezi těmito budovami však bolestně 

chyběly reprezentativní budovy kulturních institucí a nejvíce z nich divadlo. Symbolizovalo 
to zřejmě ekonomickou slabost města a jednostranné zaměření na image průmyslového centra 
na Labi, což se nepodařilo změnit ani Čeňku Křičkovi. Pro vývoj města od 90. let to 

                                                           600 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23. 3. 1911, s. 255-256. 601 Nový most podle projektu Františka Roitha byl dostavěn až roku 1927, starý byl uzavřen v témže roce a postupně snesen. ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 34-35. 602 SOkA Kolín, f. A. Hlaváček, bez inventárního čísla, dotazník LUSK, nestr. Nicméně i při těchto pracích se objevovala zpočátku kritika, většinou kvůli častému překračování nákladů a také kvůli tomu, že město tyto 

projekty realizovalo ve vlastní režii. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-
1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 12. 1900, s. 223; 4. 3. 1901, s. 227-228. 603 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 95. 
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znamenalo zřejmě výrazný hendikep, který limitoval jeho přerod ve významnější centrum 

regionu.  
Co se týče další stavební aktivity, roku 1902 postavil Hlaváček nový okresní 

chorobinec na úplném konci Pražského předměstí a mezi roky 1904 a 1910 konečně proběhla 

dlouho očekávaná nákladná restaurace chrámu svatého Bartoloměje (zrekonstruovány byly 

všechny kolínské kostely). K roku 1913 byla také realizována honosná stavba pobočky státní 

Rakousko-Uherské banky na Kutnohorské třídě (čp. 273). Od přelomu století také vznikala 

v rámci přesunu movitějších měšťanů z centra na periferii vilová zástavba v klidnějších 

čtvrtích města. Nejvýznamnější byly zřejmě secesní vily, budované v příjemném prostředí 

s parkovou úpravou při Kouřimské třídě (tzv. Čechovy sady), ale honosné vilky vznikaly i na 
ostatních předměstích. Čeněk Křička si např. postavil vilku jak na Pražském, tak na 

Zálabském předměstí. Kromě výstavby a rekonstrukcí reprezentativních budov však byl 

v Kolíně pociťován i jiný problém. Ke konci 1. desetiletí 20. století tu totiž zavládla bytová 

krize, protože se zvyšoval počet dělnictva a přitom se adekvátně nestavělo. Průmyslníci na to 
postupně reagovali výstavbou dělnických domků, město se však dlouho bránilo a první 

rozpačité kroky učinilo až ke konci sledovaného období.  
Protože byl Hlaváček příznivcem nového trendu zahradních měst, není divu, že se dále 

lepšila i situace s městskou zelení. Úprava Dolejšího (dnes Kmochova) ostrova si ale vyžádala 

dlouhé úsilí. Také parková úprava a stavba restauračního pavilonu na ostrově, který i podle 

stavitele Josefa Karabáčka „jest perlou pro Kolín“, se totiž protahovala kvůli čekání na 

regulaci Labe.604 I když byl porost postupně prosekáván Okrašlovacím spolkem, definitivně 

se situace ujasnila až se zveřejněním plánů regulace řeky. Ta se ostrova prakticky nedotkla,605 
takže byl do roku 1910 projekt dokončen. Při úpravě ostrova bylo pamatováno i na říční 

lázně, které byly přeneseny a postaveny na jeho horní špičce. Zároveň probíhala částečná 

úprava obecního lesa Borky a jeho okolí na Zálabském předměstí, u kterého bylo během let 
1910 a 1911 v souvislosti s příchodem fenoménu volného času vyprojektováno i nové 

hřiště.
606 

 V roce 1912 pak proslulý ing. František Křižík na místě bývalého Weissbergerova 
lihovaru u nádraží dokončil první kolínskou Parní elektrárnu a začal rozšiřovat elektrickou síť 

                                                           604 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního 

zastupitelstva z 6. 5. 1903, s. 397. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-
1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 26. 3 1908, s. 394; 28. 11. 1908, s. 537-538. 605 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 18. 11. 1907, s. 344. 606 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 7. 12. 1910, s. 206. 
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po celém městě.
607 Nicméně veřejné elektrické osvětlení se ve městě do roku 1914 

neprosadilo.608 Když se totiž v březnu roku 1912 rozhodovali zastupitelé o novém osvětlení 

pro periferie města, dala plynárna lepší nabídku než František Křižík.
609 V roce 1914 se také 

začaly konečně stavět (v dnešní Starokolínské ulici, čp. 287) veřejné Parní a Vanové lázně 
a jen vypuknutí první světové války zabránilo odhalení už hotového pomníku mistra Jana 

Husa na Karlově náměstí.  
 
 Jak už bylo řečeno, Kolín procházel od 90. let zpomalením nejen demografického, ale 
také stavebního vývoje, což ho postupně vyřadilo z pelotonu úspěšných středních měst typu 

Pardubice či Hradec Králové. Podepsalo se na tom i příliš brzké odstranění agilního 

modernizátora Čeňka Křičky, avšak jím prosazený Antonín Hlaváček alespoň systematicky 

zveleboval městské prostředí a navzdory sníženým možnostem, podpořeným příliš dlouho 

plánovanou kanalizací Labe s navazujícími infrastrukturními projekty se mu dařilo město 

modernizovat.  
 

Rok 1857 1869 1880 1890 1900 1910 
Počet 

domů 
543 590 705 910 1116 1317 

Růst v % - 8,7  19,5  29,1 22,6  18 
Tab. 6: Růst počtu domů v Kolíně mezi roky 1857 a 1910 Zdroj: VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, Kolín 1888; Retrospektivní lexikon obcí 

Československé socialistické republiky 1850-1970; Vlastní výpočty autora.  
 Velmi zajímavé je porovnání vývoje zástavby s nepříliš vzdálenými Pardubicemi, 

které v posledních dvou desetiletích zvládly přerod v úspěšné střední město a Kolínu „utekly“ 

populačně i stavebně, i když jen málo v oblasti městské vybavenosti. Pardubice nebyly, stejně 

jako Kolín, sídlem významnějšího správního či vojenského úřadu a jejich poloha v rámci 

dopravy a zemědělského zázemí byla rovněž velmi podobná. V roce 1869 sice měly se svou 

budoucí aglomerací, zatím málo propojenou, o něco více domů (a méně obyvatel), do roku 
1890 je však Kolín v počtu staveb překonal. Ovšem mezi roky 1890 a 1910, během druhé 

vlny dynamického rozvoje soudobých měst, rostly Pardubice neporovnatelně rychleji. Tím 

vlastně kopírovaly obecné trendy úspěšných středních měst (i když samotnou dynamikou 

                                                           607 KRONUS, J., 150 let rozvoje kolínského průmyslu, Kolín, 1998, s. 36. 608 Stalo se tak až v roce 1916. SOkA Kolín, f. A. Hlaváček, bez i. č., dotazník LUSK, nestr. 609 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 9. 1912, s. 146. 
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růstu předstihly např. i sousední Hradec Králové), jak je nastínil Karel Maier.
610 Kolín však 

zpomaloval a paradoxně se v něm stavělo nejvíce v 80. letech, v době pouze málo 

kontrolované a organizované výstavby a zároveň na vrcholu moci místních staročechů.  
 

Rok 
Pardubice s aglomerací

611 Kolín s aglomerací 
Obyvatelé Domy Růst zástavby v 

% Obyvatelé Domy Růst zástavby 

v % 
1869 9 625 778 - 10 019 710 - 
1880 11 933 864 11,1 12 281 839 18,2 
1890 14 242 940 8,8 14 236 1049 25 
1900 19 900 1272 35,3 16 097 1276 21,6 
1910 25 703 1904 49,7 17 881 1523 19,4 

Tab. 7: Porovnání vývoje počtu obyvatel v Pardubicích a v Kolíně 
Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky.  
 Rychlý vývoj potvrdily Pardubice vytvořením prvního skutečně moderního městského 

centra na západní a jihozápadní části jádrového města, které vzniklo po zboření starých 

kasáren v 90. letech 19. století. Nový prostor, ve formě dvou navazujících náměstí, zde byl 
plánovitě uspořádán pardubickou městskou kanceláří a v průběhu několika následujících 

desetiletí zhodnocován výstavnými městskými budovami. Na něj pak navazovaly další úpravy 

navazujícího předměstí, na kterém byla vytvořena hlavní reprezentativní obchodní ulice.
612 

Takový centrální prostor moderního města však v Kolíně vůbec nevznikl a jeho prostorové 

uspořádání tak zůstalo spíše maloměstské. Reprezentativní budovy byly roztroušeny 

po předměstích, z nichž na výstavnosti nabyla Havlíčkova třída v části navazující na 

historické jádro a od přelomu století hlavní třída na Kouřimském předměstí (Žižkova). 
Korzovalo se pak především po Havlíčkově třídě a po Karlově náměstí. K vzájemnému 

srovnání je ještě třeba dodat, že Pardubice v procesu transformace na moderní střední město 

zachovaly své historické jádro výrazně kompaktněji než Kolín. 
                                                           610 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 289-355. 611 Do samotných jádrových Pardubic zařazuji historické město, Bílé předměstí, Zelené předměstí, Vystrkov a Zámek, Přerovsko, Jesničánky, Hůrku a Slovany. Do pardubické aglomerace pak: Pardubičky, Nové 

Jesenčany, Studánka, Svítkov, Spojil, Popkovice, Cihelna, Trnová. Skutečně funkční prorůstání se samotnými 

Pardubicemi však lze sledovat až od 90. let 19. století a jednotný správní celek spolu s dalšími obcemi vytvořily 

přechodně až v za německé okupace v letech 1940 až 1943, později pak probíhaly další změny.  612 Pardubice přitom disponovaly ještě složitějšími prostorovými podmínkami pro městské plánování než Kolín a jejich zástavba byla stísněnější. Stejně jako Kolín postrádaly rozlehlejší systém opevnění a nezastavěný 

pevnostní glacis, proto mohly vytvořit moderní městské centrum až po demolici rozsáhlého kasárenského objektu. Srov. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 213-214. 
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12.4 Vývoj uliční sítě a konkrétní proměna jednotlivých částí města  
12.4.1 Regulace ulic a zástavby do roku 1898  

Následující podkapitoly jsou rozděleny pro Kolín symbolickým rokem 1898. Rok 

příchodu Antonína Hlaváčka a zřízení technického oddělení je totiž navzdory předchozímu 

přechodnému období skutečným předělem mezi spontánním a regulovaným vývojem města. 

S ním je též spojeno dokončení regulačního plánu pro město, podle kterého se pak vyvíjelo až 

do 20. let 20. století. 
 

Dokud se Kolín omezoval na historické jádro s původně středověkou pravidelnou 

uliční sítí a předměstskou zástavbu podél jednotlivých komunikací, nebylo třeba příliš 

regulovat zástavbu. Když nepočítáme radikální ovlivnění urbanistického rozvoje výstavbou 

železnice krátce před začátkem sledovaného období v letech 1843 až 1845, která se stala 

jednou z bariér „otočení“ Kolína k Labi a stavbu silnice od nádraží k městu, jsou tak první 

pokusy o novodobé regulování podoby a funkčnosti městských ulic pozorovatelné až roku 
1865. Tehdy byla zaznamenána „žádost sousedstva předměstí Kutnohorského“ k regulaci 
ulice za školou (dnes Školská ulice) a žádost na její osvětlení. Ostatně hlavní škola byla tehdy 

nejvýznamnější novou stavbou v Kolíně a tak i okolní prostory byly považovány za prestižní. 

Osvětlení tedy město přislíbilo zřídit okamžitě a regulace byla městským zastupitelstvem 

přislíbena na příští rok.
613 

O rok později vyzvalo okresní zastupitelstvo představitele města, aby přispěli na 
stavbu nové silnice od dřevěného mostu k nádraží, tedy podél řeky Labe. Zastupitelstvo, 
vedené ve veřejných investicích pasivním purkmistrem Kniršem, však odsouhlasilo pouze 
skromný příspěvek 100 zl.614 Dalším projevem pokusů města o regulaci výstavby bylo 

stanovení regulačních čar, podle kterých se snažili stavět už dědici rytíře Horského v roce 
1878 (čp. 22, 23, 24).615 O dva roky později vznikl plán na rozšíření dnešní Sokolské ulice až 

k parní pile a obecním lomům.616 Upravená ulice pak vedla naproti Dolnímu ostrovu a mohla 
se honosit novou sokolovnou a po dvou letech i kompletním vydlážděním. Na přelomu 

70. a 80. let 19. století dále víme o dílčím rozšiřování a regulování ulic na předměstí 

                                                           613 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Městské zastupitelstvo 1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 10. 1865, s. 22. 614 Tamtéž, 7. 10. 1866, s. 50. 615 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 8. 1878, s. 90-91. 616 Tamtéž, 11. 4. 1880, s. 130. 
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Pražském, Kouřimském, Kutnohorském i Zálabském, kde se např. v roce 1884 otevřela nová 

ulice, dnes střední část ulice U Borků.
617 Největší stavební projekt byla tehdy regulace 

Kouřimské ulice (dnes se její většina jmenuje Legerova a Žižkova), z níž se kvůli 

komplikovanému spojení s nádražím a neexistenci plnohodnotné „Bahnhofstrasse“ postupně 

stávala jedna z nejdůležitějších a nejprestižnějších ulic města.618 Celkově ale bylo plánování 

městské zástavby a veřejného prostoru stále regulované jen v dílčích projektech a většina 

Kolína se rozvíjela víceméně spontánně. 
V 90. letech začaly být výstavba a uliční síť regulovány se zvýšenou intenzitou, čímž 

Kolín s menší setrvačností adaptoval dobové trendy a zároveň tak logicky reagoval na 
plošnou expanzi zástavby mimo dosavadní hlavní komunikační tahy. Město tak už přestalo 

plánovat úpravu jen u jednotlivých ulic, ale nově byla zvažována v prostorovém kontextu. 

Velký vliv měla i dokonalejší legislativa, která od konce 80. let konkretizovala stavební 

předpisy i pro Kolín. Spolu se schválením nových regulačních pravidel ze strany města tak už 

vznikla vcelku jasná pravidla pro rozvoj relativně kvalitní uliční sítě. V polovině roku 1893 

byl totiž schválen návrh městské rady, že „při nových stavbách na parcelách pozemkových při 

silnicích a cestách žádati má každý dříve za ustanovení čáry stavební a že každý musí 

postoupiti pozemek k upravení ulice potřebný zdarma, a sice při veřejné silnici od středu 

příkopu na dva metry a při cestách od středu té které cesty až do vzdálenosti 6 metrů.“. Bylo 

také stanoveno, že „Co by v pádu potřeby ustoupiti musel stavebník od svého pozemku nad 

tyto vzdálenosti, nahradí se z důchodů obecních…“.
619 Nejméně od roku 1893 tak vidíme 

jakousi přechodnou dobu v městském plánování, které se snažilo o komplexnější přístup 

k rozvoji města, nicméně až do roku 1901, kdy byl schválen Hlaváčkem poupravený regulační 

a polohopisný plán inženýra Peka, rozvoj stále ještě probíhal bez celkového rámce.  
V souvislosti s tím už byla schválena nová regulační čára v prestižní Kouřimské 

ulici620 a postupně rozšiřována Rubešova ulice, při jejíž horní části byla zřízena nová terasní 

zeď, upraven vyčnívající kanál u železnice a také přeložena kašna.
621 Upraveno bylo také 

spolu s přeložením kašny i okolí stavby nové honosné budovy občanské záložny na rohu ulic 
Kouřimské a Politických vězňů (čp. 75).622 A už před rokem 1890 začalo rozšiřování 

a regulování tehdejší Pražské ulice, které pokračovalo nejméně do poloviny 90. let. 

                                                           617 Tamtéž, 15. 8. 1878, s. 90-91, 133, 175, 223. 618 Tamtéž, 9. 9. 1882, s. 183; 7. 6. 1882, s. 180. 619 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 21. 6. 1893, 119-120. 620 Tamtéž, 25. 11. 1893, s. 143. 621 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 25. 11. 1893, s. 139; 20. 10. 1894, s. 176; 13. 5. 1896, s. 232; 5. 8. 1896, s. 240. 622 Tamtéž, 27. 7. 1894, s. 165. 
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19. století.623 Podobně byla dle regulační čáry upravována ulice Zahradní až k Jungmannově 

ulici.624 
V roce 1896 přišla další úprava regulačních podmínek. Při Žižkově ulici (dnes 

Legerova, čp. 74) na Kouřimském předměstí “stavební čára projektované novostavby do ulice 

Žižkové stanoví se rovnoběžně s domem pana Bedřicha Žerta při šířce ulice 20,3 metru, 

stavební čára proti ulici podél zahrady pana Václava Formánka stanoví následovně: Budoucí 

šíře ulice má být 12 metrů, střed této budoucí ulice leží rovnoběžně s ulicí zahradního domku 
i zahradní zdě pana V. Formánka u vzdálenosti 4,24 metru od těchto hranic. Od této střední 

čáry ustoupí se na východním rohu stodoly do veřejného prostranství 2 metry a čára stavební 

kolmo na onu do ulice Žižkovy povede. Cena pozemku se stanovuje na 4zl. a 25 K na 
1 m2

.“.
625 V tuto dobu celkově sílily tendence propojovat dosavadní zástavbu podél 

důležitých komunikací na Kutnou horu a nově i k nádraží (Rorejcova ulice) se zástavbou na 

Kutnohorském předměstí.  
 
Kromě třídy ve směru na Kouřim se začala rozvíjet zajímavá lokalita pro významné 

veřejné novostavby také na Kutnohorském předměstí. Jednalo se zejména o dnešní ulice 

Komenského, Heverovu a V Opletkách. Jako první významnější stavbu tu město postavilo 

v roce 1886 měšťanskou školu a o dva roky později dokončil Čeněk Křička honosný činžovní 

dům (Komenského ulice, čp. 182). Později se tu zvětšovala koncentrace školních 

a komunálních budov, když při tehdejším svatojánském poli vznikl roku 1896 nový 

sirotčinec,626 řemeslná (průmyslová) škola (dokončena v roce 1896),627 měšťanská škola 

a později (v roce 1904) k nim přibyla i rozpačitě přijatá Křičkova základní škola pro východní 

obvod. A nejen školní budovy, které daly název zdejší ulici Komenského, prosvětlovaly svou 
architekturou zdejší výstavnou čtvrť. Plynule na ně začaly navazovat i luxusní vily, stavěné 

v letech 1896 až 1911 hlavně podél ulic V Opletkách a Heverově.
628 

 
 
 

                                                           623 Tamtéž, 20. 1. 1890, s. 48 a 20. 10. 1894, s. 176. 624 Tamtéž, 6. 11. 1895, s. 217. 625 Tamtéž, 13. 5. 1896, s. 231-232; 10. 9. 1897, s. 273-27. 626 Tamtéž, 15. 6. 1895, s. 210. 627 Tamtéž, 17. 4. 1895, s. 203. 628 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 94. 
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12.4.2 Dláždění a chodníky do roku 1898 
 

V roce 1852 stal purkmistrem „…Vincenc Karabáček, majitel mlýna pod zámkem, 

domu na náměstí (čp. 74) a dvora na předměstí pražském. Jsa muž vážný a přičinlivý, staral 

se o předláždění ulic některých, přeložil dobytčí trhy na kouřimské předměstí, ulici k Pečkám 

dal vysázeti po obou stranách ovocnými stromy a neužitečné pozemky městské a zádušní na 

Zálabí r. 1853 dal vysázeti les, kterýž dobře se ujal.“.
629 Tento aktivní muž ale pro neshody 

odešel ze svého úřadu už roku 1855 a slibně začaté dláždění už po něm nikdo nedokončil.  
Velmi neuspokojivá situace se začala lepšit až po výměně městské rady v roce 1867, 

kdy do čela města nastoupila skupina aktivních staročechů okolo Václava Radimského 
a Josefa Formánka, která vyměnila neoblíbené představitele v čele s purkmistrem Karlem 
Kniršem. Když vznikla roku 1869 za iniciativy města Akciová plynárna, začalo se po 

nakladení plynových rour s dlážděním ulic centra
630 a v jeho nejbližším okolí.

631 Josef Vávra 

k tomu píše, že „Jakmile kladení plynovodů hnulo se dlážděním ulic, přikročila městská 

správa k důležité opravě, když s velikým nákladem dala z nova dlážditi náměstí a ulice z něho 

vycházející; pořízeny též vkusné chodníky mosaikové, jež platili sami majitelé domů, každý dle 

délky domu svého.“.
632 Nakonec se dláždění rozšířilo v roce 1880 i do jinak uzavřené 

a zanedbané Židovské ulice.
633 V souvislosti se stavbou nové sokolovny pak vznikl v roce 

1880 požadavek na už zmíněnou úpravu Sokolské ulice,634 po jejíž realizace zde byl 
realizován nový chodník.

635  
V polovině 90. let 19. století se pak spolu se začátkem snahy o komplexnější 

plánování a organizování vývoje města zvýšil zájem jeho představitelů o zkvalitnění dlažby 

a rozšíření této úpravy i na Kolínských předměstích. Už na konci roku 1894 městský 

zastupitel a místní stavitel Josef Karabáček upozorňoval, že štěrkové ulice na předměstí jsou 

nedostatečné a další zastupitel, pan Šašma, pak upozorňoval na podobné nedostatky 

důležitých ulic Polní a Veltrubské na Zálabském předměstí.
636 V roce 1895 se začalo dláždit 

Prokopovo náměstí (Před tehdejším okresním úřadem, dnes ulice politických vězňů), a začalo 

                                                           629 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 249-150. 630 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 4. 1869, s. 116. 631 Tamtéž, 20. 8. 1871, s. 162. 632 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. 633 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 1. 1880, s. 125. 634 Tamtéž, 8. 12. 1880, s. 143. 635 Tamtéž, 14. 12. 1881, s. 166. 636 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva ze 17. 11. 1894, s. 183. 
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se s předlažbou v okolí Karlova náměstí a to v ulicích Kutnohorská, Husova a do budoucna 

i ulici Pražská.
637 

Po nástupu Čeňka Křičky do městské rady roku 1896 je jasně vidět zvýšení stavebního 

ruchu. Ostatně už na rok 1897 bylo dáno 16 000 zl. na nové dlažby a během roku 1897 se 

předlažďovala i Rubešova ulice od přejížďky k Poště (čp. 50), nebo ulice Šotnovská. Ve 
velkém se předlažďovalo i v souvislosti se stavbou Radovesnického vodovodu.

638 Na rok 
1898 bylo ohledně dláždění i s chodníky počítáno s výdaji v ohromné výši 220 026 zl.639 
Křička v roce 1898 prosadil vydláždění Čtitarecké (Štítarské) ulice až k státní silnici, 
vydláždění Náměstí svatého Víta na Zálabí, zřízení chodníků v Tovární třídě na Zálabí 

a částečné vydláždění královské cesty.
640 

Křičkův entuziazmus byl během prvních dvou let, kdy vykonával funkci městského 

radního, poznat v kolínských ulicích na první pohled. Nicméně ještě v létě roku 1898 viděl 

nový městský inženýr Hlaváček stav městské výdlažby nepříliš lichotivě: “Dlažby provedeny 

byly jen v ulicích vnitřního města, v ulicích na jeho obvodu a v ulicích výpadových provedeny 

byly z kolínského dlažebního kamene a také z kamenů tak tzv. Kočičích hlav. Stejně tak bylo 

město vybaveno chodníky, které se nacházely jen v těsně zastavěných částech města, byly 

pouze 2 m široké a obruby byly pouze z obyčejného dlažebního kamene. Státní silnice byla 

nejdříve vyštěrkována a později ve vnitřním městě vydlážděná. Následkem toho byly v ulicích 
k vidění hromady bláta.”.641 

 
 
12.4.3 Regulační plán a vznik technického oddělení 
 

Moderní město se vyznačovalo organizováním a plánováním nové zástavby, které 

bylo realizováno prostřednictvím institucionálních a legislativních nástrojů. Mezi ně patřily 

regulační a polohopisné plány (či tzv. geometrické) plány a taktéž zřizování stavebních či více 

specializovaných technických odborů.
642 Cílem bylo jasnými pravidly usměrnit dosud živelný 

                                                           637 Tamtéž, 15. 6. 1895, s. 209. 638 Tamtéž. 639 Nové chodníky vznikly na Pražském, Kouřimském a Zálabském předměstí, u školy sv. Jana Křtitele. Dále za 1100 zl., v ulici Kutnohorské, v ulici Pražské, v Rubešově za 6300 zl.. V Žižkově za 500 zl. a v severní části 

náměstí za 3000 zl..Nové kanály byly stavěny v Pražské ulici za 2340 zl., v Sokolské ulici za 1016 zl. a na 
Zálabí v ulici Polní a Veltrubská za 1470 zl. Tamtéž, 15. 12. 1897, s. 281-282. 640 Na všechny tyto aktivity bylo celkově zapůjčeno u městské spořitelny 22 000 zlatých. Tamtéž, 28. 3. 1898, s. 295. 641 SOkA Kolín, f. A. Hlaváček, bez i. č., dotazník LUSK, nestr. 642 K vývoji situačních a regulačních plánů srov. KLADIWA, P. et al., Lesk a bída, s. 277-298. 



204 
 

prostorový i funkční vývoj města. Jejich vznik se od poloviny 19. století týkal především 

nejvýznamnějších měst, ale ve větší míře lze v českých zemích tento proces pozorovat až od 

80. let 19. století. Nejdůležitějším legislativním nástrojem pak bylo vydání stavebních řádů. 

První byl vydán v roce 1886 pro Prahu a několik dalších obcí, druhý pak o tři roky později pro 

celé území Českého království (pro Moravu až v roce 1896). Jejich vydání je tak 

symbolickým přechodem k organizovanému rozvoji městské zástavby. 
Konkurenční a srovnatelné Pardubice stavěly dle regulačního plánu už od roku 1890, 

kdy rovněž zřídily městskou technickou kancelář.
643 Kolín však nové nástroje svého rozvoje 

adaptoval jen zvolna. Teprve dne 15. února 1896 poprvé navrhnul městský zastupitel Čeněk 

Kvíčala, aby si nechal Kolín vypracovat regulační plán.644 Zastupitelstvo tento krok přijalo 

a dohodlo jeho provedení během příštího roku za částku 5000 zl.645 Velkým zastáncem jeho 
vzniku byl opět Čeněk Křička, který ho také neúnavně prosazoval. Díky tomu vznikl 
regulační a polohopisný plán z pera jičínského stavitele ing. Bedřicha Peka, který upravoval 

regulaci již zastavěné části Kolína. Ovšem s tímto plánem nepanovala u představitelů města 

přílišná spokojenost, takže vyvstala potřeba nového plánu.
646 Ten měl po zkušenostech 

s plánováním regulace Kouřimského předměstí
647 zahrnovat i regulační plán pro budoucí 

expanzi města v ještě nezastavěných oblastech. Byla ustanovena nová komise pro regulační 

plány, která začala pracovat 12. dubna 1899 ve složení „ing. Pek, ing. Hlaváček, purkmistr 

Čeněk Křička, architekt Jos. Karabáček, I. Dvořáček a jako stav. Referent Leger“.648 Hlavní 

postavou nového plánu byl opět ing. Pek, ale situace se opakovala a představitelé města znovu 

vyjádřili s plánem nesouhlas.649 Když potom Pek žádal o zaplacení poslední splátky za jeho 

vyhotovení, městské zastupitelstvo navrhovalo zaplatit až po odstranění shledaných vad 

a omylů. K tomu měl dopomoct i dozor místních vysokoškolsky vzdělaných odborníků - 
ing. Kroutila a ing. Webera.650 

                                                           643 Pardubice roku 1890 rekonstruovaly plán místního geometra, profesora A. Barborka z roku 1882. Tento plán 

byl zásadně zrevidován už roku 1897 u renomovaného vídeňského státního zeměměřičského ústavu Neue Vermessunganstalt. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 212-213. 644 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 15. 2. 1896, s. 227. 645 Tamtéž, 9. 12. 1896, s. 249-250. 646 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 7. 12. 1898, s. 2. 647 Tamtéž, 22. 3. 1899, s. 31-33. 648 Tamtéž, 12. 4. 1899, s. 52-53. 649 Tamtéž, 6. 1. 1900, s. 123. 650 Ing. Kroutil byl zřejmě přizván i díky svojí předchozí kritice městské rady, která prý zpracovávala plán bez 

ohledu na názory kolínských stavitelů. Radnice tak zřejmě chtěla uklidnit situaci. Tamtéž, 29. 8. 1898, s. 205-207. 
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Nakonec ztratil Pek trpělivost a navrhl městu, že ohledně výše svého honoráře sleví 

z 940 zlatých na 800 zlatých, když nebude muset dělat dodatečné úpravy. Zastupitelé jeho 

návrh přijali a dokončení plánu dali za úkol Hlaváčkově technické kanceláři.
651 Jenže trvalo 

ještě půl roku, než byl nový regulační a polohopisný plán konečně schválen, protože i přes 

tlak Čeňka Křičky, který prosazoval jeho okamžité odsouhlasení, bylo jeho schválení 

odloženo.
652 Definitivní schválení přišlo tak až 11. května 1901, kdy bylo městské 

zastupitelstvo konečně spokojeno s jeho finální podobou, ačkoli na něj bylo podáno celých 

13 námitek.
653 Podle tohoto plánu se město vyvíjelo prakticky až do 20. let 20. století, i když 

byl samozřejmě průběžně doplňován, upravován či musel akceptovat změny v legislativě a již 

roku 1905 začal být přepracováván kvůli schválené regulaci toku řeky Labe.
654 Další velký 

„balík“ úprav pak nastal v půlce roku 1910.
655 

 
Na dodržování regulačního plánu dohlížela městská technická kancelář (nazývaná 

také „technické oddělení“ nebo „technický odbor“) pod vedením Antonína Hlaváčka.
656 

Technické oddělení založil a zorganizoval Antonín Hlaváček hned po svém příchodu do 

funkce 28. června 1898. S ním přišla do Kolína skutečná profesionalizace agendy. Jeho 
zásluhou je také zřízení archivu všech městských a soukromých budov. Technické oddělení 

nebylo jenom klasickým stavebním úřadem a oddělením pro uvádění příslušných nařízení do 

praxe, ale bylo i projektantem všech městských staveb. Připravoval jejich projektovou 

dokumentaci, zpracovával rozpočet projektů, prováděl stavební dozor, realizoval samotné 

stavby, revidoval požadavky dodavatelů a prováděl kontrolu výsledných prací. Zajišťoval 

                                                           651 Tamtéž, 11. 12. 1900, s. 212. 652 Tamtéž, 22. 4. 1901, s. 242-243. 653 Tamtéž, 29. 8. 1901, s. 257-258. 654 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1905, s. 64-66; SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 5. 1907, s. 299-300. 655 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 17. 6. 1910, s. 151-156. 656 Regulační a polohopisný plán ing. Peka se zatím nepodařilo najít. Velmi pravděpodobně z něj vychází 

„Situační plán král. města Kolína“ z roku 1900, kde je zřejmě kombinován původní polohopisný plán s předpokládanými regulačními čarami. Tento plán byl otištěn v publikaci: Dějiny a průvodce královského města 

Kolín n. Labem, Kolín, 1900. Z Pekova plánu možná vychází i Regulační plán města Kolína, podepsaný 

kolínským zeměměřičem Ing. Vilémem Weberem z roku 1905. SOkA Kolín, fond Okresní zastupitelstvo v Kolíně, bez i. č., Regulační plán města Kolína. Rád bych ale zmínil ještě existenci jednoho polohopisného 

plánu, zřejmě prvního zpracovaného pro Kolín. Jde o „Polohopisný nástin královského města Kolína“ z roku 1877 s vyznačenými regulačními čarami. Není ale příliš pravděpodobné, že se tento plán dodržoval v praxi, 
protože městští zastupitelé se o něm nikde nezmiňují. Podepsán je civilním inženýrem Karlem Wischinem. 

SOkA Kolín, fond Sbírka map a plánů okresu Kolín, bez i. č., Polohopisný nástin královského města Kolína z roku 1877. 
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však také kontrolu a údržbu městských budov, chodníků, komunikací, technické 

infrastruktury, říčního koryta aj.  
Proto bylo vybaveno odborně školenými technickými úředníky, a když mu bylo 

v říjnu 1908 (od té doby se oddělení oficiálně jmenuje “technické a hospodářské” - Hlaváček 

byl usnesením obecního zastupitelstva ze dne 31. října 1908 jmenován jeho přednostou) 

přiděleno městské hospodářství (lom kamene, dobývání písku z řeky Labe, luka a lesy, čištění 

města a odvoz odpadků ze soukromých domů), vznikla potřeba zaměstnávání hospodářských 

úředníků. Hlaváček postupně rozčlenil technické a hospodářské oddělení tak, aby tam byl 

mimo něj jeden vysokoškolsky vyškolený inženýr, jeden stavitel s titulem z vyšší odborné 

průmyslové školy, jeden vodárenský správce, jeden hospodářský správce, jeden sadový 

a lesní správce a ještě dva stavitelští kreslíři.
657  

Od doby založení technického oddělení a schválení regulačního plánu také lze při 

stavební parcelaci pozorovat programové prosazování bezplatného odstoupení části pozemků 

majitelem. Jednalo se o ty části pozemků, které byly nutné k realizaci ulic v rámci nových 

regulačních čar. Od konce prvního desetiletí 20. století se zevrubně posuzují rozměry 

jednotlivých stavebních parcel a od 1. prosince 1912 bylo rozrůstání zástavby usměrňováno 
i pomocí poplatků za parcelování.

658 
 
 

12.4.4 Regulace ulic a zástavby mezi roky 1898 a 1914 
 

Na základě zmíněných regulačních nástrojů městské samosprávy již probíhala další 

etapa rozvoje Kolína. Formování moderního organizovaného města se však ani poté neobešlo 

bez velkých komplikací, z nichž nejzásadnější bylo neustálé odkládání regulace (kanalizace) 

řeky Labe. Pro lepší přehlednost pak průběh regulace jednotlivých ulic a zástavby od roku 

1898 uvádím dle jednotlivých částí města.  
 

                                                           657 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, xerox. kopie, nestr. 658 K tomuto tématu např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, 
Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  25. 5. 1914, s. 288-289. 
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Obr. 33: Pohled na ještě neporušené židovské ghetto na fotografii F. Krátkého 
Reprodukce z: KAMARÝT, L, Zmizelý Kolín, Kolín 1998, s. 165.  

Jako první uvedu situaci v jádrovém městě. Ve vztahu k historickému rázu centra 

města lze pozorovat ambivalentní postoj, tehdy ovšem celkem běžný. Přes sílící snahy 

o záchranu historických památek byly časté případy bourání části starých hradeb, jako např. 

kvůli přestavbě domu čp. 96 v Kovářské ulici. A tak zastupitel pan Prágr marně poukazoval 

„…k tomu, že hradby jsou starožitností, že mohou míti značnou cenu pro potomky a že by bylo 

dobře jako památky je zachovati“. Naprostá většina zastupitelů a radních měla opačný názor, 

jako například náměstek purkmistra a stavitel Josef Karabáček, který v tomto případě 

poněkud cynicky „…ujišťuje, že na hradbách má cenu jen starý kámen a že městská rada 

doporučila prodej jich, aby podporovala stavební ruch ve městě.“. Hradby byly nakonec za 
odborného dozoru rozbourány, avšak alespoň v oblasti archeologických nálezů bylo nařízeno 

předat všechny nalezené předměty do vlastnictví města.
659  

                                                           659 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 29. 1. 1908, s. 372-373. 
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Stejně tak neměla většina představitelů města slitování s hradbami v havarijním stavu 

při domu čp. 54660 na severovýchodní straně centra a bez problémů přenechala soukromníkovi 

i jejich část u čp. 58.661 Ovšem na druhou stranu, pokud se týče okolí restaurovaného chrámu 

svatého Bartoloměje, kolínského historického klenotu, nejen že se v jeho okolí nesmělo už od 

roku 1897 stavět, 662 ale město u něj dokonce zakoupilo část novějšího domu čp. 24. Ten pak 
nechalo zbořit, aby zůstaly zachovány staré hradby, které k tomuto svatostánku přiléhají.

663 
I díky tomu je prostor okolo sv. Bartoloměje jediným místem, kde byla zachována samostatná 

a souvislá část hradeb. V ostatních částech města byla zbylá torza opevnění postupně 

včleněna do hmoty jednotlivých obydlí a naprostá většina hradeb tak ve své původní podobě 

zmizela, ačkoli jinak nebránily propojení městského jádra s ostatními částmi města. 
V historickém centru Kolína byl v oblasti regulace ulic poměrně klid, ostatně 

pravidelná síť ulic daná středověkou lokací prakticky nepotřebovala výraznější zásahy.
664 Jak 

již bylo řečeno, místní sakrální stavby probíhaly rekonstrukcí a budovy většinou zachovávaly 

původní dispozice a částečně i předchozí barokní vzhled. Přesto byly některé historicky cenné 

domy, především na severní a částečně východní straně náměstí, důkladně přestavěny. Tím 

město ztratilo výrazné kulturní památky. Největší změny se však projevily v židovském 

ghettu,665 neboť v plánech představitelů města se začala projevovat myšlenka jeho asanace.666 
V této části města se po dlouhých jednáních s židovskými obyvateli konečně podařilo prosadit 

                                                           660 Tamtéž, 25. 7. 1908, s. 469-470. 661 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 7. 1909, s. 60. 662 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 20. 10. 1897, s. 278-279. 663 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 21. 3. 1908, s. 379. 664 Ačkoliv byl jinak za minimální povinnou šířku stanoven rozměr 12 metrů u nových ulic, u starých se toto 

pravidlo striktně nedodržovalo. Pro představu, Pražská ulice měla šířku 10,20 metru. SOkA Kolín, f. AM Kolín, 

bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 28. 6. 1912, s. 134. 665 Podobně jako v Praze nebylo židovské ghetto bráno jako součást historického dědictví, ale téměř výlučně 

jako místo velkých problémů. Jan Šafránek například popisuje: „Na obou koncích zavěšené dráty označovaly 

středověkou uzavřenost. Šindelové domky, z nichž některý měl i pět vlastníků, byly postrachem obyvatelstva, 

kdykoli vypukl ve městě požár. Za mých časů nebyla již výhradným bydlem židů. Zámožní obchodníci dávno se 

odtud vystěhovali a za ně hledala tam útulek a útočiště místní chudina. Při časové pohodě bývalo zajímavo 

pozorovati její obyvatele, z nečistých domků a stísněných bytů uchylovali se před domy a na ulici si vedli jako 

doma. Prali tu, dříví štípali, prádlo i roztrhané cáry po oknech rozvěšovali, nebo na šňůrách přes ulici napjatých 

i sušili. Židovská synagoga, jejíž rabín, rodilý z Frankfurtu n. Moh., za sobotního dne nepřekročil prostory, 

středověkými dráty uzavřené, pak židovská německá škola dvoutřídní, udržovaly ráz této ulice. Průlomem, který 

provedla obec a otevřela východ do kouřimského úseku městských valů, zašel ráz ten a nové stavby, v obou nyní 

otevřených částech se vzmáhající, vyhladily pařeniště infekčních nemocí a nákaz. Přístup čerstvého vzduchu a řádná kanalisace vydatně pomohly.“. ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s. 17-18. 666 Srov. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 6. 5. 1903, s. 398-400. 
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úpravu podle městské technické kanceláře,667 která po definitivním vykoupení všech 

potřebných pozemků na konci roku 1904 vyvrcholila proražením nové, 10 metrů široké ulice 

Na Hradbách. Ta propojovala čtvrť s Prokopovou ulicí a tedy hlavním komunikačním 

okruhem okolo historického jádra města. Stalo se tak ovšem až po sporu města s Julií 

Fauknerovou, která za svůj dům (poslední nevykoupenou část k rozšíření ulice) nakonec 
dostala celých 22 000 K.668 V jižní části ulice Karoliny Světlé bylo zbořeno 15 historických 

domů a na jejich místě postupně vznikaly mohutné novostavby, nepříliš respektující okolní 

zástavbu. V rámci projektu přibyla do bývalého ghetta roku 1904 i nová obchodní škola 

(Karoliny světlé, čp. 135). Kolínská asanace je takřka učebnicovým příkladem specifické 

transplantace metropolitních postupů do lokálních podmínek, jak jej popisuje Karel Maier.
669 

Místní reakce na asanaci pražského židovského města a části Starého Města měla taktéž 

kultivovat zanedbanou čtvrť a navíc jí propojit s komunikacemi mimo centrum. To se zřejmě 

podařilo a po asanaci už není židovská čtvrť reflektována jako větší problém. Hlaváčkovo 

pojetí asanace bylo ale mnohem citlivější než to pražské, v čemž asi hrály roli nejen 

Hlaváčkovy osobní kvality a nižší finanční zdroje, ale i odmítavý postoj místních židů. Velká 

část původních objektů tak zůstala zachována.
670  

Navzdory dobově obvyklému střetu touhy po záchraně historických památek a snahy 

o přeměnu v moderní město se zachovalo množství původní zástavby a některé části centra 

zůstaly souvislou historickou zástavbou s nepopiratelným půvabem, např. okolo chrámu 

sv. Bartoloměje. Vzhledem k celkem dynamické industrializaci města je zřejmé, že i přes 

likvidaci naprosté většiny hradeb a též adaptaci zámku na pivovar byla určitá snaha 

o zachování kulturního dědictví v Kolíně zřejmá. Řada necitlivých zásahů do historického 

centra však proběhla v dobách pozdějších. 
 

To rezidenční Pražské předměstí procházelo rozsáhlejší proměnou. Regulační úprava 

postihla od konce roku 1898 bývalou část Pražské ulice, nyní zvanou Palackého třída, která 

byla nejdříve projektována na 13 a později dokonce na 16 metrů šířky.
671 Další regulace už od 

                                                           667 Tamtéž, 11. 7. 1904, s. 526-528. 668 Tamtéž, 14. 11. 1904, s. 553-556. 669 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 212-213. 670 Podrobné informace o dochovaných stavbách v bývalém židovském ghettu viz: Domy v ulici Karolíny Světlé 

a Na Hradbách (centrum, židovská čtvrť) [online]. Cesty a památky [cit. 16. 8. 2016]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/domy-v-ulici-karoliny-svetle-a-na-hradbach-centrum-zidovska-ctvt. 671 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 7.12. 1898, s. 2 Úpravy na tomto předměstí postupně probíhaly i v následujících letech. Tamtéž, 
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nového století probíhala s tím, že regulační čára tvořila u hlavních ulic většinou již klasickou 

šířku 15 metrů a 12 metrů u ulic příčných (od roku 1901 byla šířka 12 metrů stanovena jako 
minimální povinná šířka pro nové ulice).

672 
Už v rámci nového regulačního plánu probíhala na Pražském předměstí parcelace,

673 
i když někdy s drobnými odchylkami od Pekova plánu.

674 Nová výstavba, která se zde 

předtím soustředila převážně podél Palackého třídy (včetně paralelní ulice Šotnovská)
675 ve 

směru na Prahu a také ve směru na Štítary
676 (Štítarská třída), získala nový impuls v roce 1908 

založením Hlaváčkovy základní školy pro obvod západní v Kmochově ulici, s níž přišel do 

proluky u Císařovsi mezi zástavbou Pražského a Kouřimského předměstí spolu s kanalizací 

nový stavební boom.
677 Výstavnost nové budovy dokonce přiměla radní, aby pozměnili 

regulační čáry a docílili tím lepšího výhledu na střed jejího průčelí.
678 Navíc město dbalo na 

úpravu a dostupnost okolního prostoru a povolilo jen stavbu dostatečně velkých
679 

a jednopatrových domů (s cenou za pozemek 14 K na 1 m2).680 Jednopatrové stavby 

„způsobem vilkovým“ tu byly vyžadovány i v Tyršově ulici.
681 A právě Tehdejší Tyršova 

ulice byla upravována ještě v letech 1913 a 1914, když byly vykupovány okolní domy, aby 
mohla být otevřena v celé své délce.

682 Další směr parcelace na stavební pozemky se na 

Pražském předměstí vyvíjel jak klasickým směrem na Prahu (Nicméně zde byla omezována 

přítomností Lučební továrny, která zamořovala místní ovzduší) kde byl v roce 1902 postaven 

i nový chorobinec, tak i v okolí městského chudobince, tedy zejména ve Sluneční ulici.
683 

                                                                                                                                                                                     22. 3. 1899, s. 36 Regulace probíhaly i na pražském předměstí. Tamtéž, 12. 7. 1899, s. 77; 3. 3. 1900, s. 154; 22. 4. 1901, s. 241-242. 672 Tamtéž, 3. 3. 1900, s. 153. 673 Tamtéž, 24. 5. 1902, s. 313; 6. 9. 1904, s. 536. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 4. 1905, s. 75; 12. 12. 1906, s. 261; 22. 3. 1906, s. 284; 15. 6. 1907, s. 305. 674 Parcelovali Jos. a Kat. Koulovi a díky návrhu rady se tam lomená regulační čára změní v přímou. SOkA 

Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 1.10. 1902, s. 342. 675 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 12. 1906, s. 261. 676 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 6. 1910, s. 151-152. 677 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 5. 1907, s. 289-291. 678 Tamtéž, 26. 3. 1908, s. 379. 679 Tamtéž, 25. 7. 1908, s. 467-468. 680 Tamtéž, 31. 10. 1908, s. 507-509. Zástavbu šesti vilek zde zřídilo i Družstvo pro zřízení lidového blahobytu a zvláště pro stavbu rodinných domů v Kolíně. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 13. 2. 1911, s. 238. 681 Tamtéž, 17. 5. 1909, s. 45-46. 682 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 2.5. 1913,s. 195-196; 15.9. 1913, s. 212. 683 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 13. 9. 1905, s. 99. 
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Logickým důsledkem tohoto vývoje tak bylo propojení silnice ve směru na Prahu (proběhlo 

zřejmě během roku 1906) a dosavadních ulic Sluneční i Kmochova.
684 Rozšíření města do 

míst mezi chorobincem a chudobincem ovšem nemělo oporu v Pekově regulačním plánu, 

takže se musel nejdříve doplnit.
685 Takto postupně vznikala nová spojovací ulice, která 

později dostala jméno Na Petříně. Zde se pak soustředila zajímavá obytná zástavba a vlastní 

originální vilu si zde v letech 1913 a 1914 postavil i architekt Čeněk Křička. V tomto prostoru 
probíhala spolu se založením nové ulice i zástavba v ulicích Šotnovské a Sluneční, kde na 

stavební místa parcelovala Křičkova manželka Katuše.
686  

V roce 1908 se v nedalekých místech vytvořila nová trojúhelníková zóna parcelace na 

stavební pozemky, když za chudobincem vznikla při cestě do Lučební továrny ulice 
projektovaná na 12 metrů šířky. Ta přiléhala na jižní straně k polní cestě jdoucí od pily 

k chudobinci projektované na 20 metrů. Tento vymezený trojúhelník byl nyní určen 

k zastavení. Ovšem díky velkým očekáváním zvýšení dopravního ruchu po předpokládané 

regulaci Labe město rozhodlo o rozšíření cesty k Lučební továrně na 15 metrů, když 

JUDr. Jaroslav Hrbek vysvětloval, „…že závazek k odstoupení pozemku v šíři 15 m. pro ulici 

není sice zákonem stanoven, ale jej v tomto případě odůvodnit veřejnou potřebou a dále tím, 

povolení parcelace pozemky parcelantovy v ceně značně dostupnou.“.687 U okresního 

chudobince v sadu „Kantorka“ vznikala od konce roku 1908 i městem podporovaná kolonie 

dělnických domků o 12 stavebních parcelách z popudu průmyslníka Karla Wiesnera.
688 

Ve stejném roce vznikla výrazná stavební aktivita i v oblasti mezi ulicemi Za 
Quintinem a Štítarskou třídou.689 O rok později vzniká další parcelace u bývalé parní pily.

690 
Právě nedávno dokončená ulice Za Quintinem se stala hlavní komunikací pražského 

předměstí, protože brzy se obrátil „…veškerý průvoz povozů venkovských na tuto silnici.“.
691 

 

 
                                                           684 Tamtéž, 12. 12. 1906, s. 260. 685 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 6. 5. 1903, s. 398-400. 686 Dokonce se zavázala, že se bude spolupodílet na zřízení vodovodu, kanalizace a zřízení nové ulice. SOkA 

Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  9. 11. 1911, s. 40-41. 687 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 25. 7. 1908, s. 463-465. 688 Okrašlovací spolek nakonec úspěšně zachránil zdejší staré lípy. Tamtéž, 31. 10. 1908, s. 511-514. 689 V Havlíčkově třídě byla dovolena jen stavba jednopatrových domů. Tamtéž, 31. 10. 1908, s. 506-507. 690 Je zde změna regulační čáry, výměna pozemků na špici – příliš ostrý úhel. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. 

č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 5. 1909, s. 45. 691 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 9. 1913, s. 211. 
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Obr. 34: Žižkova třída na počátku 20. století 
Zdroj: Archiv rodiny Holovských  

Co se týče vývoje Kouřimského předměstí, jehož hlavní ulice se postupně stala 

hlavním reprezentativním prostorem města, to procházelo kvalitativně poněkud odlišnou 

transformací v převážně rezidenční část města. Během 90. let 19. století byla budována nová 

okresní nemocnice při silnici ve směru na Uhlířské Janovice a Kouřim (Od roku 1897 byla 

ulice k nemocnici postupně kanalizována.692 Ta spolu s novými jatkami a několika cihelnami 

ohraničovala nejzazší zástavbu na Kouřimském předměstí. V roce 1899 naplánovalo město 

pro Kouřimské předměstí novou celkovou regulaci. A právě během přípravy tohoto projektu 

vznikla potřeba ustanovení komise pro celkový postup v této problematice ve městě, což 

podporovali hlavně zastupitelé Václav Formánek, František Leger a samozřejmě Čeněk 

Křička.
693 
Regulační plán z roku 1901 vytyčil pro Kouřimské předměstí pravidelný šachovnicový 

rámec dalšího rozvoje. Velkorysá pravoúhlá síť ulic měla v budoucnu sahat od silnice 
na Štítary (Čtitarecká třída) až k Polepské ulici a měla tak propojovat všechna tři předměstí 

                                                           692 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 9. 12. 1896, s. 249-250. 693 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 3. 1899, s. 31-33. 
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na levém břehu Labe. Postupně se tu tak parcelovalo na stavební pozemky a velké ulice byly 

projektovány většinou na 15 metrů šířky.694 
Některé ulice, např. v tzv. „Čechových sadech“ při západní straně silnice na Kouřim, 

byly zmenšeny z 15 na 12 metrů, ale za předpokladu, že mezi domy a ulicí bude minimálně 

dvoumetrová zahrádka.695 Právě v Čechových sadech vznikal touto dobou velmi zajímavý 

soubor výstavných secesních vil, které zde stály v příjemném prostředí upraveném na park.696 
Rozsáhlá parková úprava pak byla pro celé toto předměstí příznačná.

697 Od roku 1912 se 
předměstí dále rozšiřovalo jižním směrem, když začalo postupné prodávání pozemků naproti 

okresní nemocnici na stavební parcely. Zde se od jara roku 1912 začaly poprvé stavět 

dělnické domky z iniciativy města a nikoli místních průmyslníků. Naplánována byla stavba 

třinácti domků.
698 

Pamatováno bylo i na další regulaci nepravidelné a již zastavěné části předměstí.
699 

Proměna zasáhla i okolí Obecního dvora s kapličkou sv. Jana Nepomuckého, např. když byla 

částečně ubouráváním starší zástavby a částečně parcelací nezastavěných pozemků upravena 

Václavská ulice.
700 Při další parcelaci a následné úpravě zde byla vyprojektována nová 

10 metrů široká ulice do Žižkovy třídy, nicméně byl dán důraz na zachování kaple.
701 

Přesto tuto intenzivní regulaci výstavby v asi nejvýstavnějším kolínském předměstí 

nepanovala se stavem zástavby úplná spokojenost. Ohledně hlavní Žižkovy třídy lze např. 

uvést, že 17. června 1910, když se mělo rozhodnout o založení paralelních ulic ke Královské 

třídě „Pan Josef Pírko poukazuje k tomu, že na pravé straně silnice do Uhlířských Janovic 

jsou 4 příčné ulice, na druhé straně rovněž 4, celkem tudíž 8, z nichž ani dvě nejdou proti 

sobě, …“.
702 

 
                                                           694 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 6. 1907, s. 308-309; 2. 10. 1907, s. 331-332. 695 Tamtéž, 24. 9. 1908, s. 490-491. 696 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 19, 94. 697 A to navzdory tomu, že ze zdejšího velkého sadu byla východní polovina určena k zástavbě. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 11. 1909, 88-89. 698 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 11. 1911, s. 38-39; 31. 1. 1912, s. 78-79. 699 Například výkup domů číslo popisné 67 a 76-III. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 4. 1912, s. 108-109. 700 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5. 10. 1904, s. 541. 701 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31. 10. 1908, s. 505-506. 702 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 17. 6. 1910, s. 155. 
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Na Kutnohorském předměstí, kde stále probíhalo zakládání nových průmyslových 

podniků, byla situace komplikovanější, neboť bylo zapotřebí sladit zdejší industriální prostory 
s těmi obytnými. Nejprve byl v roce 1899 spuštěn velký projekt dláždění Havlíčkovy ulice 
(dnes část Kutnohorské ulice mimo historické centrum) na Kutnohorském předměstí a při tom 

měla být i narovnána (darovány pozemky od Weisbergera a Karla Latzla st.).703 Při tom Alois 
Kroutil prosadil i odstranění pověstné „Vajty“, tedy prudké stráně u zahrady Kláštera 

sv. Trojice.704 U této příležitosti se projevila potřeba přesné evidence všech staveb, protože se 

ukázalo, že např. jeden dům, který chtělo město vykoupit kvůli regulaci, stojí zčásti na 

obecním pozemku a město tak prakticky vykupuje vlastní majetek.
705 

Při rozšiřování předměstí o nové ulice se teď používaly především rozměry 15 metrů 
pro nové ulice, pamatováno bylo i na malé náměstíčko (dnes okolí benzínové pumpy 
u kruhového objezdu).

706  Na zelené louce vznikly např. spojovací ulice mezi Havlíčkovou 

a Rorejcovou u kostela sv. Jana Křtitele, Škodova ulice nebo ulice V Opletkách.
707 Při 

Kutnohorské (Havlíčkově) třídě měly být od té doby stavěny jen minimálně jednopatrové 

domy a v ostatních ulicích alespoň s vyvýšením.
708 

Podle nového regulačního plánu pokračoval rozvoj Kutnohorského předměstí. 

V obytných čtvrtích po obou stranách Havlíčkovy třídy se sice volná místa postupně 

zastavovala,709 ale dlužno dodat že často nerovnoměrně. Městský zastupitel pan Leger na 

konci roku 1905 ostatně „Připomíná, že dlužno vůbec dbáti, aby nové části města vyvívaly se 

postupně od středu města, aby porůznu vznikem několika domků nevznikaly obci předčasné 

výdaje značné.“.
710 Nové ulice tu vznikaly od roku 1905 převážně v šířce 12 metrů místo 

předchozích 15 metrů, což byla hlavně zásluha rodiny Kniršů, která změnu regulace prosadila 

na zastupitelstvu.711 Ve stejné době se také prosadilo estetické nařízení, aby v prestižní čtvrti 

při ulici Heverově a Komenského měly všechny nové vilky vpředu zahrádky.
712 Expanze 

                                                           703
SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z22.4. 1899, s. 50-51. 704 Tamtéž, 3. 8. 1900, s. 196. 705 Tamtéž, 22. 4. 1899, s. 50. 706 Tamtéž, 18. 10. 1899, s. 87-88. 707 Tamtéž, 18. 10. 1899, s. 89. 708 Tamtéž, 18. 10. 1899, s. 87-88. 709 Např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 3. 5. 1907, s. 295-296. A na prestižních místech zde stavěly přední kolínské rodiny, 

např. rodina Ballingova. Tamtéž, 3. 5. 1907, s. 296. Nebo také rodina Kniršova. Tamtéž, 12. 4. 1905, s. 73-74. 710 Tamtéž, 8. 2. 1905, s. 46-47. 711 Tamtéž, 12. 4. 1905, s. 73-74. 712 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z, 9. 4. 1904, s. 497. 
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zastavěné plochy tu pak pokračovala i v dalších letech.
713 Navíc se od roku 1906 začala 

v blízkosti železnice stavět nová okresní silnice do Starého Kolína, což ještě zlepšilo už tak 

nadstandardní komunikační systém města.
714 

Současně s úsilím o změnu stavebních předpisů v hlavních ulicích na Zálabí byly 
podobné problémy řešeny i v Havlíčkově třídě. Nakonec se zastupitelstvo rozhodlo, že budou 
povoleny přízemní domy jen za předpokladu, že budou součástí průmyslových podniků. Toto 

nařízení platilo od křižovatky s ulicí Hrobskou směrem ven z města.
715 V letech 1909 a 1910 

se tu výrazně zasahovalo do regulačního plánu. Náměstí, naplánované před areálem 

Akciového cukrovaru, se z nepravidelného tvaru přeměnilo na pravidelný čtverec.716 Velký 

blok přilehlé zástavby byl naplánován v kompaktnějších formách a s větším počtem ulic. 
Plánované náměstí v nedalekých Opletkách bylo posunuto a nové ulice mu měly ústit do 

rohů.
717 Stejně se prořezal dvěma ulicemi blok domů u nádraží mezi ulicemi Rorejcovou, 

Havlíčkovou a Hrobskou. Stalo se to v souvislosti s plánovanou přestavbou nádraží a tím 

pádem i předpokládaným zvýšením objemu dopravy.
718 Ulice tu byla rozšířena z 16 na 20 

metrů a byly povoleny (stejně jako na křižovatkách) pouze jednopatrové domy.
719 Práce na 

novém mostu a celkové regulaci Labe se pak projevily na úpravách plánovaného vyústění 

mostu v Rubešově ulici.
720 Je nutné dodat, že výstavba probíhala i ve starší zástavbě.

721 
Výrazně do urbanismu Kutnohorského předměstí také zasáhl továrník Sigmund 

Feldmann, když tu v souvislosti se stavbou svého nového závodu (čp. 260) realizoval městem 

schválený plán na 6 nových stavebních bloků a 5 nových ulic. Jihozápadně od státní silnice 

(v té době projektované na 26 metrů šířky) tu díky němu postupně vyrostly v průmyslové 

zóně tři nové ulice o šířce 12, 15 a 16 metrů a sevřely nově utvořené bloky ve tvaru 

                                                           713 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  24. 4. 1913, s. 191; 15. 9. 1913, s. 213. 714 Na stavbě silnice se město Kolín podílelo z poloviny, zbytek obstaral okres. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 12. 1906, s. 257-259. 715 Tamtéž, 12. 12. 1906, s. 255-256. 716 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 9. 1909, s. 88-89. 717 Tamtéž, 17. 6. 1910, s. 155. 718 Nádraží se ale přestavělo až v meziválečném období. Srov. JOUZA, L., a kol., Historie a současnost 

podnikání, s. 54-55. 719 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 17. 6. 1910, s. 156. 720 Tamtéž, 15. 9. 1913, s. 209-209. 721 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního 

zastupitelstva z 28. 10. 1912, s. 154. Úhel regulační čáry byl upraven i na Rorejcově náměstí. Tamtéž, 3. 7. 1913, s. 202. 
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kosočtverce.
722 Postavil tu i několik dělnických domků.

723 Ulice okolo svého závodu 

upravovali mimo rámec daný regulačním plánem také František Křižík
724 nebo firma Trojan 

a Nágl.
725 

 

 
Obr. 35: Jediný přejezd přes trať nedaleko železného mostu na snímku Jana Sklenáře. V pozadí přechodová 

lávka. Snímek byl pořízen okolo roku 1920 Reprodukce z: KAMARÝT, L, Zmizelý Kolín, Kolín 1998. 
 

Regulovaný stavební ruch je asi nejvýrazněji znát na Zálabí, které prožilo svůj 

stavební boom z velké části díky působení architekta Čeňka Křičky, který neúnavně 

prosazoval jeho regulaci. Už v roce 1897 dobrovolně poskytl část svého pozemku (později byl 

obviňován z neprůhledných machinací s pozemky a náhrady se vzdal)
726 v Ovčárecké 

                                                           722 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního 

zastupitelstva z 23. 3. 1911, s. 254. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-
1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 7. 1911, s. 16. 723 Tamtéž, 9. 11. 1911, s. 39. 724 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva, 22. 7. 1911, s. 16. 725 Tamtéž, 9. 3. 1913, s. 273. 726 Labské proudy,  roč. IV, č. 45, 10. 11. 1899. 
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a Hřbitovní ulici k jejich rozšíření.
727 Ještě ten samý rok byla schválena nová regulace 

trojúhelníku stavebních parcel Za Louží a v ulicích Ovčárecké a Veltrubské.
728 Právě 

Veltrubská silnice byla v roce 1899 dále regulována, když Křička prosadil, aby se stavební 

čára nacházela minimálně 2 metry od silničního příkopu a šířka ulice byla projektována na 

15 metrů,729 přičemž byla takto upravována až k továrně Sedláčka, Kavalíra a spol. 

(čp. 378).730 Roku 1899 také začala vznikat také hlavní zálabská promenáda položená příčně 

k vějíři zdejších komunikací, tedy Okružní třída, k jejímuž provedení měly být příslušné 

pozemky odevzdány zdarma.
731 

Proslulá zálabská „louže“ byla odvodňována už od roku 1897 a na počátku století byla 

zasypána úplně. Zbyl po ní jen název ulice Za louží.732 V dalších letech probíhalo na Zálabí 

divoké parcelování,733 které částečně zasáhlo i do té doby nedotknutelný Hřbitovní rajón. 

Nezastavitelná plocha kolem hřbitova (nové stavby od něj neměly být blíž, jak 100 sáhů)
734 se 

totiž zúžila na 100 metrů jižním směrem a 50 metrů směrem východním. Ostatní oblasti 

zůstaly nezastavitelné (ulice u hřbitova měla být 20 metrů široká a za náhradu 2 K za 1 metr2 
do 8 metrů, zbytek zadarmo).

735 Roku 1910 pak bylo rozhodnuto, že mezi Okružní třídou 

a hřbitovem bude ustanoven nezastavitelný pruh se sadovou úpravou.
736 

Pekův regulační plán, podle kterého se od roku 1901 stavělo, respektoval dosavadní 

prostorové dispozice Zálabí a kombinoval vějířovitým způsobem radiální a okružní síť. 

V jeho rámci probíhalo další dynamické parcelování volných prostor a otevírání nových, 

předem naplánovaných ulic.
737 Nové ulice byly projektovány většinou 12 metrů široké,738 při 

Ovčárecké třídě (a u všech hlavních) byly nicméně dovoleny jen jednopatrové stavby, při 

                                                           727 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 6. 2. 1897, s. 259. 728 Tamtéž, 10. 9. 1897, s. 274. 729 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 3. 1899, s. 35-36. 730 Tamtéž, 22. 3. 1899, s. 35-36. 731 Tamtéž, 22. 4. 1899, s. 47. 732 Od této doby byla odvodňována. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 12. 1896, s. 249-250. 733 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 4. 3. 1901, s. 230-231. 734 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 27. 4. 1884, s. 224. 1 sáh = 1.7928 metru. 735 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 19. 3. 1901, s. 235-239. 736 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 17. 10. 1910, s. 177. 737 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 10. 7. 1901, s. 246; 15. 7. 1901, s. 247; 24. 9. 1901, s. 265; 1. 10. 1902, s. 337-338; 30. 12. 1903, s. 458-460. 738 Tamtéž, 30. 12. 1903, s. 457-458. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-
1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1905, s. 51-52. 
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ostatních ulicích nejméně se zvýšeným přízemím 1,20 metru nad chodníkem.
739 Tento 

stavební předpis byl ale zmírněn o necelé tři roky později na povolení výstavby domů, které 

mají jen vyvýšené přízemí, ovšem postavených tak, aby se k nim dalo kdykoli přistavět 

patro.740 Nicméně neshody ohledně podoby nové výstavby přetrvávaly, takže se dočteme, že 

například zastupitel “Pan Prágr touží po zavedení pevného stavebního programu se zřetelem 

k potřebám města.” A také “…aby se na rohových parcelách stavěly domy většího rozsahu 

s náležitě vypraveným průčelím s věžovitými výstavbami.” První připomínka byla nakonec 
zastupitelstvem vzata pouze na vědomí, druhá však byla rovnou schválena.741 

Od roku 1902 se poblíž městských lesů Borky, místních hřbitovů a Okružní třídy 

začaly stavět zajímavé luxusní vilky, čemuž dal podnět také Čeněk Křička vybudováním své 

luxusní vily „Na Závisti“ (Ovčárecká ulice, čp. 333). Do dějin Kolína se tyto soubory vepsaly 

jako tzv. „Křičkova secese“. 
Ve velkém byly zastavovány pozemky ve vlastnictví Horského cukrovaru,742 

především u Veltrubské a Ovčárecké třídy. Ostatně právě z popudu cukrovaru se změnil 

stavební předpis pro Ovčáreckou třídu v roce 1906).
743 Zde ale neparceloval jenom cukrovar, 

při Veltrubské probíhala parcelace např. v roce 1909 u Borků vedle zdejší kapličky, kde 

František Záruba vymohl výjimku na stavbu jiných než jednopatrových budov, když dostal 

povolení na dvě přízemní stavby s podkrovními světnicemi.
744 U stejné silnice parcelovala ve 

velkém i Křičkova choť Katuše, která tady taktéž stavěla jednopatrové domy s tím rozdílem, 

že při postranních ulicích vznikaly i rodinné domky se zahrádkami vpředu.745 Při Ovčárecké 

pak vznikají další stavební parcely, mimo jiné i za úpravy ulic u Hulíkovy továrny na 

kachlová kamna, kde se zúžila projektovaná ulice (dnes Jablonského) z původních 

16 na 15 metrů.746 
                                                           739 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 30. 12. 1903, s. 457-458. 740 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 20. 9. 1906, s. 202-204. 741 Tamtéž, 20. 9. 1906, s. 203. 742 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 7. 12. 1904, s. 3-4. 743 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 30. 12. 1903, s. 457-458. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1905, s. 51-52; 20. 9. 1906, s. 202-204. SOkA Kolín, 

f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 17. 6. 1910, s. 153. 744 Tamtéž, 27. 3. 1909, s. 9-10. 745 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  9. 11. 1911, s. 39-40.Kromě Křičkové tu samozřejmě parcelovaly i další soukromé osoby a díky 

tomu se zde regulace ulic měnila ve směru na Hřbitov z 20 na 15 metrů šířky. Tamtéž, 27. 12. 1911, s. 64-65. 746 Tamtéž, 6. 5. 1912, s. 120; 27. 12. 1911, s. 64-65. 
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Parcelovalo a regulovalo se i v dalších ulicích, např. v Hřbitovní ulici, v Okružní 

třídě,747 v Luční ulici a mnoha dalších místech.
748 Zástavba postupně houstla i u Borků, kde 

byla v roce 1909 již většina plánovaných ulic reálně založena, a začaly se projektovat i ulice 
v nově užívané šířce 14 metrů

749 Město trochu slevilo ze svých požadavků na stavební 

kvality, když od roku 1908 začalo pociťovat nedostatek bytů i domů. František Mošna tak 

např. mohl nedaleko křižovatky silnic K Vinici a ke Třem Dvorům vystavět kromě 

předchozích dvou dělnických domků i čtyři „dvousvětnicové půldomky“ pro chudé obyvatele. 

Radní z toho ale zřejmě neměli přílišnou radost, protože Vojtěch Formánek prohlásil „…že 

městská rada nemohla se rozhodnouti k návrhu na povolení a jen nouze s byty přispěla 

k tomu.“. Nicméně panu Mošnovi slíbili, že se Třídvorská třída bude v blízké době 

kanalizovat.750 Výstavba na jižní straně Třídvorské pokračovala během roku 1909 vytrvale 
dál, takže i zde se mohly brzy projektovat nové ulice jižním (o šířce 14 metrů) i severním 

směrem k ulici K Vinici (o šířce 15 metrů).751 Rychlé tempo zástavby neustalo ani v dalších 

letech752 a zdejší oblast se stala asi nejdynamičtěji se vyvíjecí částí Zálabí. Poblíž leží i ulice 

Na Měkovině, k níž se zástavba dostala roku 1910 a rozšířila se o dva roky později.
753 

Při postupu výstavby se také na Zálabí ukázala potřeba drobných změn regulačního 

plánu. Často se stávalo, že se regulační čáry zarovnávaly, rovnaly se jejich příliš ostré úhly 

a pravidelně se tak konaly výměny pozemků mezi soukromými vlastníky a městem. Když 

chtěl např. měšťan Jaroslav Kubík změnu regulační čáry na Zálabském předměstí, bylo mu 
odpovězeno, že „…rada chce aby regulační čáry u příštího náměstí od severu k jihu byly 
posunuty vpřed na západ až ku prodlouženému směru regulačních čar budoucích protilehlých 

a do projektovaného náměstí ústících ulic, čímž bude co do délky zmenšeno a dále aby 

                                                           747 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 29. 1. 1906, s. 142;14. 5. 1906, s. 170. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 7. 12. 1910. Parcelace probíhala i na rohu 

se Hřbitovní ulicí. Tamtéž, 13. 2. 1911, s. 239-240. 748 Např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 11. 12. 1907, s. 360. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 27. 3. 1909, s. 9-10; 17. 6. 1910, s. 155. 749 Tamtéž, 27. 3. 1909, s. 10. 750 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 1. 1909, s. 570-573. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze17. 1. 1910, s. 130-131. 751 Tamtéž, 3. 7. 1909, s. 58; 9. 9. 1909, s. 75. 752 Např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z  31. 1. 1912, s. 78; 6. 5. 1912, s. 122. Nicméně nastaly problémy se spodní vodou, které zdejší výstavbu komplikovaly. Tamtéž, 6. 5. 1912, s. 121-122; 24. 4. 1913, s. 191. 753 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního 

zastupitelstva ze 17. 6. 1910, s. 155. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-
1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 6. 5. 1912, s. 120. 
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regulační čáry u Třídvorské ulice a polní cestě tzv. Vinice stanoveny byly v prodlouženém 

směru schválených již regulačních čar v plánu polohy.“.
754 

Jednu z mnoha dalších změn inicioval účetní Pražské úvěrní banky Julius Wlashina, 

když při parcelování prosadil narovnání do té doby zalomené (dnešní) Pejřimské ulice přes 

jeho zahradu, za což musel poskytnout vlastní pozemky k rozšíření ulice Veltrubské.
755 

Regulační čára musela být změněna i v ulici Brankovické a Příčné tak „aby směřovala k rohu 
protějšího stavení čís. 238 jak jest v plánu vyznačeno, čímž nebude tak značná část pozemku 

čís. kat. 333/1 pro veřejný statek zabrán.“.
756 Úpravám neunikla ani Okružní ulice, která se od 

roku 1910 na plánech i v realitě nelomila na své západní straně ostře ke břehu Labe (jak to 

činila na straně východní), ale klonila se k němu v mnohem tupějším úhlu.
757 Tehdy se právě 

upravovaly Borky za účelem lepšího zpřístupnění veřejnosti a při této příležitosti zde bylo 

vybudováno hřiště. Okolo něj vznikala vilová čtvrť povolená za předpokladu, že „…když na 

parcelách budou stavěny domy ze tří stran volné s jednou stranou k sobě přiléhající tak, aby 

vždy dva měly ráz domu jednoho a ráz villový buď o jednom patře nebo s podkrovní 

světnicí.“.
758 Od konce roku 1911 se začalo i s úpravou a asanací východního konce Okružní 

ulice, při jejím ústí do Tovární třídy. Samotná Tovární třída byla poměrně úzká a tak se 

muselo přistoupit k jejímu průběžnému rozšiřování.
759 

A jako součást zatím skromné spojnice k Labi byla v letech 1908 až 1909 přeložena 

cesta mezi Horského cukrovarem a železnicí na druhou stranu tratě. Zatím měla být jen 

4 metry široká. 
760 Na samém konci roku 1907 pak bylo navrženo, aby nový labský most, 

který byl projektován v rámci velkého podniku regulace řeky Labe, ústil přímo do Mlýnské 

ulice „…následkem čehož sjezd z mostu bude míti poněkud větší spád, než jak v projektu je 
navrženo.“.

761 Stavba mostu začala v dubnu roku 1912 a byla spojena s velkými úpravami 

okolí. Město i expositura c. k. vodocestného ředitelství vykoupili a následně ubourali v oblasti 
                                                           754 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 6. 9. 1904, s. 535-537. 755 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 3. 1905, s. 58-60. 756 Tamtéž, 25. 7. 1908, s. 465-466. 757 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze 17. 6. 1910, s. 156. 758 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 9. 1911, s. 21-22. 759 Tamtéž, 27. 12. 1911, s. 64; 27. 6. 1912, s. 135. 760 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31. 10. 1908, s. 514-516. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 5. 1909, s. 23. 761 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 29. 12. 1907, s. 366-367. Stavba začala roku 1912, ale byla dokončena až roku 1927, takže do 

začátku první světové války se toho příliš postavit nestihlo. 
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ústí nového mostu domy čp. 2, 5, 6, 7, 86, 159 a také několik pozemků. Zároveň se dohodli na 

nových regulačních čárách ulice, která byla projektována jako prodloužení nového mostu až 

k ulici Veltrubské a na nábřeží v okolí vyústění mostu.
762 

 
Celkově lze konstatovat, že vývoj města podle regulačního plánu se zdá být klasickým 

případem jen málo promyšleného vývoje města tehdejší doby. Nejasné byly hranice mezi 

obytnými a průmyslovými zónami a stejná byla i nevyváženost zástavby, když se prolínaly 

malé domky s honosnými stavbami. Úsilí města o výstavnost a městský ráz jeho ulic se zdá 

být polovičaté. Otrocky opakovaný šachovnicový půdorys se ale zajímavým způsobem 

rozvinul právě na Zálabském předměstí do radiálního a okružního systému s vějířovitým 

tvarem. Ten by se dal v tomto směru označit za skutečně kvalitní. Zajímavý tu byl i poměr 

městské zeleně a celková kompozice zástavby vklíněné mezi skály, Borky, Hřbitovy 

a Horského cukrovar.  
 
 

12.4.5 Dláždění od roku 1898 do roku 1914  
Těsně před Hlaváčkovým příchodem byl schválen důležitý plán na upravení, 

vydláždění a kanalizování erární (státní) ulice Kutnohorské (Havlíčkova třída).
763 Velký 

projekt se státní subvencí byl poté proveden už v režii městské technické kanceláře.
764 

Neobešlo se to ale bez problému, když se z řad městských zastupitelů objevila kritika na 

nekvalitní dlažbu a neprofesionální provedení, přičemž se již po dvou letech plánovalo její 

další předláždění.765 Souběžně s touto silnicí byla prováděna dlažba i další úpravy 

v přilehlých ulicích
766 a především město roku 1902 předláždilo západní a východní část 

Karlova náměstí tak, že na západní straně se chodník rozšířil o 4 metry a k tomu bylo ještě 

                                                           762 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 27. 6. 1912, s. 135; 6. 3. 1913, s. 179-180. 763 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 11. 5. 1898, s. 306-307. 764 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 22. 4. 1899, s. 50-51. Srov. SOkA Kolín, f. A. Hlaváček, bez i. č., dotazník LUSK, nestr. 765 Kolín si na to musel půjčit dalších 30 000 korun. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 21. 6. 1899, s. 69; 4. 8. 1902, s. 332. 766 Šlo např. o Zahradní ulici, část Komenského ulice apod. Menší blízké ulice byly průběžně dlážděny i později, 

např. Sladkovského či Na kopci. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 16. 6. 1897, s. 270.SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 6. 1. 1900, s. 123; 5. 10. 1904, s. 542-545. 
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dosavadní dláždění rozšířeno o 7 metrů nové lattové dlažby. Na východní straně se chodník 

rozšířil o 2 metry a kostková dlažba tu byla v šířce taktéž 7 metrů.767 
Na začátku roku 1905 začala příprava dláždění Palackého třídy ve směru na Prahu, 

která byla nakonec zařízená těsnou žulovou dlažbou od Mariánského náměstí (dnes Náměstí 

Republiky) v délce 675,5 metru. Předpokládaly se výdaje ve výši 97 000 K, 
ale 35 000 K přislíbil stát jako subvenci.768 Ovšem brzy se projevily problémy s kvalitou 
dlažebních kostek, když si nikdo z technické kanceláře nevšiml, že byly omylem dodány 

levnější kostky horší jakosti. Vyvstala tak potřeba vyměnit celých 25 % již zadlážděných 

kostek. Po dlouhém vyjednávání zástupců města s dodavatelem se nakonec alespoň podařilo 

dojednat slevu.769 
Rychlý rozvoj systematického dláždění v režii Hlaváčkovy technické kanceláře 

dokládají stížnosti z řad zastupitelů ze dne 28. listopadu 1906 na dluh za dlažbu ve výši 

272 000 K.770 To však ještě zdaleka nestačilo a problémy s dlážděním a předlažďováním ve 
městě se odrazily na petici spolku majitelů domů v Kolíně, kteří si ztěžovali zejména na stav 

dlažby na státní Pražské a Kutnohorské ulici a na Karlově náměstí. Dlažba tu totiž byla jen 

osm let stará, ale čilý stavební ruch spojený i s nedávným pokládáním vodovodu a plynovodu 

na ní způsobil mnoho nerovností, v nichž se držela po dešti voda. Další státní subvence už 

však poskytnuty nebyly a neuspokojivý stav dále přetrvával.
771 

Poté následovala, díky komplikacím velkého a očekávaného projektu regulace Labe, 
doba, kdy se prakticky vůbec nedláždilo, ačkoli si např. zastupitel Čeněk Rozsívka stěžoval 

na malou kvalitu dláždění Karlova náměstí a označil tehdejší zastupitelstvo (zvolené roku 

1906) jako jediné, které se o městskou dlažbu vůbec nestará.
772 Zdaleka nejhorší byla situace 

na Zálabí. V roce 1909 městská rada pod opětovnou kritikou, že „…o úpravu Zálabského 

předměstí jest málo dbáno.“, uvedla dokončenou úpravu ulice Pejřimská a zřízení pěti 
dlážděných přechodů přes ulici. Dále uvedla, že Třídvorská ulice bude vyštětována 

a „vyšutrována“ další rok, což ovšem nesplnila. Podle starosty ale „Úprava ulic Zálabských 

                                                           767 Tamtéž, 4. 8. 1902, s. 332. 768 Zastupitelstvo považovalo státní příspěvek za příliš malý, ale bylo uklidněno tím, že jižní část státní silnice 

přes Karlovo náměstí bude dlážděna s pomocí státu – od Vavrušky po Mariánské náměstí. SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 8. 2. 1905, s. 44-46; 13. 9. 1905, s. 104-105. 769 4 K za kostku horší jakosti místo obvyklých 6 K, plus 5 % srážka ze zbytku kostek první jakosti. Tamtéž, 20. 9. 1906, s. 196-197. 770 Tamtéž, 28. 11. 1906, s. 237. 771 Tamtéž, 2. 10. 1907, s. 332-333. 772 Tamtéž, 28. 11. 1908, s. 539. 
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souvisí s kanalizací a s touto nemožno provést před regulací Labe.“.
773 Další rok se pro Zálabí 

neudělalo už prakticky nic a ani na rok 1911 nebyly nachystány žádné plány větších úprav, 
„…ač se tam musí broditi blátem“.

774 Nakonec se alespoň začalo s dodlážděním Ovčárecké 

třídy, která byla dovedena až k přejížďce přes severozápadní dráhu. To bylo prováděno 

současně s dlážděním Štítarské okresní silnice, na kterém se podílel z poloviny okres.775 Ale 
ještě předtím situace vygradovala, když byl zastupitelům předán od zálabských občanů 

Pamětní spis, kde se dovolávají rychlé úpravy ulic, jejich kanalizace, položení nového 

vodovodu, zřízení osvětlení i vybudování nové železniční zastávky.776 
 
Po konci svého působení v Kolínském technickém odboru bilancoval Hlaváček 

ohledně dláždění města takto: “Ve výdlažbě města a jeho zevnější úpravě byla provedena 

dlažební úprava náměstí Karlova rozšířením chodníků na nynější jejich šířku a provedením 

kostkami vydlážděných pruhů 7 m širokých.” A dále že byla provedena “Výdlažba ulice 

Zámecké, Kovářské, Na hradbách a části ulice Karoliny Světlé kostkami. Výdlažba státní 

průjezdní silnice v části od hostince Segedin na kutnohorském předměstí procházející třídou 

Marie Terezie, ulicí Kutnohorskou, Karlovým náměstím, Pražskou ulicí, Vítězným náměstím, 

třídou Bedřicha Velikého až po budovu obecního chudobince. Výdlažbu jízdní dráhy silnic 

přes to, že to jest silnice státní, provedla obec, však za subvence státní. Přitom snížila jízdní 

dráhu v třídě Marie Terezie v místě proti divadelní budově, aby zmírnila prudké stoupání 

silnice a současně odstranila vyvýšený, tarasem obezděný chodník zvaný “Vajta”, táhnoucí se 

ve výšce as 60 centimetrů nad jízdní dráhou podél celé klášterní zdě. Dále bylo vydlážděno 

mnoho postranních ulic dlažebním kamenem kolínským a ulice, kterými procházejí okresní 

silnice, vydláždil okresní výbor kolínský. Dnes je již málo ulic, které by nebyly opatřeny 

dlažbou a ty, které dlažbu doposud nemají, mají jízdní dráhu upravenou aspoň tak, že nejsou 

blátivy.”.777 
 
 

                                                           773 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 25. 11. 1909, s. 111. 774 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 12. 1910, s. 215. 775 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23. 3. 1911, s. 255-256. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 5. 1911, s. 12.  776 V souvislosti s tím požadoval pan Šašma úpravu Tovární třídy a opět Třídvorské ulice, která na regulaci Labe 

(a tedy i na kanalizaci) závislá nebyla. Tamtéž, 15. 5. 1911, s. 9. 777 SOkA Kolín, f. A. Hlaváček, bez i. č., dotazník LUSK, nestr. 
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12.4.6 Ing. Antonín Hlaváček  
Ing. Antonín Hlaváček (1865-1944) se narodil v Příkazech u Doudleb v okrese 

Kostelec nad Orlicí
778 a zemřel v Kolíně. Po absolvování dvoutřídní obecné školy 

v Doudlebech chodil rok do měšťanské školy v nedalekém Kostelci nad Orlicí a poté studoval 

vyšší reálku v Hradci Králové. Po vojně ve Vídni absolvoval v letech 1885 až 1890 
inženýrské stavitelství na České škole technické v Praze (dnes ČVUT).779 On sám později 

o svých pracovních začátcích hovořil takto: „Firmy, u nichž jsem byl zaměstnán, byly nejvýše 

solidní a praxe u nich prvotřídní. Zaměstnán jsem byl: V době od 1. června 1890 do 

31. prosince 1893 v technické kanceláři inženýra Ferd. Hauptmanna v Praze-Král. 

Vinohrady, kde jsem při vstupu pracoval v oboru geometrovském. Když pak v září roku 1890 

byla při velké povodni na Vltavě, za které se zřítila střední část Karlova mostu v Praze, 
protržena na několika místech železniční trať v úseku Budějovice-Hluboká, přišel jsem od 

Budějovic k vedení spodní stavby tří inundačních mostů a dvou propustů. Po ukončení jejich 

staveb byl jsem u téže firmy pověřen vedením stavby úřední budovy a 3 skladů na nádraží cís. 

Františka Josefa v Praze, nynějším to Hlavním nádraží a po ukončení těch při rozšiřovacích 

železničních stavbách v na nádraží v Nuslích. Tím jsem nabyl praxe v pracích geometrovských 

a stavbách železničních. Na to jsem vstoupil do praxe ku staviteli Frant. Václavíkovi, u něhož 

jsem v době od 1. ledna 1894 do 28. února 1895 vedl stavbu domů: „U Straků čp. 691-I“ 

a dvou domů „U Kamenné panny“ čp. 692/2-I, domů to tří a čtyřpatrových, projektovaných 

a po stránce architektonické vedených p. arch. J. Vejrychem. Tím jsem nabyl praxe ve 

stavbách vysokých. Poté jsem 1. března 1895 nastoupil praxi u arch. Rud. Štěcha v Plzni a byl 
jeho zástupcem při provádění stavby společenského pivovaru v Plzni, která byla rozpočítána 

na 760 000 zl. A sestávala z budov: sladovny, strojovny a kotelny, sklepů ležákových a spilek, 

bednárny a rožchovny, budovy pro finanční stáž, budovy administrativní, kantiny, 

odvodňovacích kanálů a potrubí, silnice, ohražení apod. Stavby tyto, při nichž bylo 

zaměstnáno až 600 dělníků, vedených 12-ti stavbyvedoucími, byly dokončeny a vyúčtovány 

koncem července 1896, čímž mi bylo umožněno přijmouti nabízené mi místo inženýra při 

městské obci Přerově na Moravě.  
Do něho jsem přinesl bohaté technické zkušenosti, získané při samých velkých 

stavbách. V Přerově jsem nastoupil 1. srpna 1896 a byl jsem původně přijat pro inženýrské 

práce spojené s vyhledáváním dostatečného množství dobré pitné vody a užitkové vody pod 

                                                           778 Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 237. 779 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 85-86. 
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vedením p. inženýra Železného z Prahy. Když se ale při vývinu a vzrůstu města ukázala 

potřeba zříditi městské technické oddělení, byl jsem pověřen veškerou technickou agendou 

městskou s veškerými s ní souvisejícími pracemi, komisemi, dozory, projekty atd. a co městský 

inženýr jsem nabyl definitivum usnesením obecního zastupitelstva ze dne 19. ledna 1898. V té 

době jsem si po odbyté odborné zkoušce stavitelské u c.k. místodržitelství v Brně opatřil 

oprávnění stavitelské s koncesí provádění prací stavitelských. Město rostlo a přicházelo do 

rozkvětu, prováděly se nové čtvrtě a v nich kanalisace, dlažby ulice a jiné práce obecní, 

z větších prací se připravovala stavba dvou školních budov: pro školy měšťanské chlapecké 

a dívčí a pro školy obecné chlapecké a dívčí na něž jsem vypracoval stavební plány, rozpočty 

a zadávací podmínky, staveb jsem se však nedočkal, poněvadž jsem po jejich vypsání odešel 

na svoje nové působiště do Kolína, však ještě z Kolína jsem dojížděl do Přerova, ku dokončení 

a vyúčtování staveb, tam rozdělaných.  
Z Přerova jsem odešel přesto, že jsem tam měl definitivum a že jsem tam byl velmi 

spokojen a oblíben, v polovině měsíce srpna 1898, tehdáž byla vypsána v Čechách ve dvou 

městech místa městských inženýrů, jedno v Hradci Králové, v němž městské technické 

oddělení již po dlouhou dobu stávalo a jehož přednosta, stav se profesorem na Vyšší 

průmyslové škole v Praze, odešel na toto nové působiště, druhé pak při právě zřizovaném 

technickém oddělení městském v Kolíně. Kolín byl městem tenkrát větším než Hradec Králové, 

mimo to Praze bližším, což mě svedlo k tomu že jsem se ucházel o místo v Kolíně. Uchazečů 

o ně bylo dost a já maje bohatou praxi soukromou i samosprávnou jsem toto místo obdržel. 

Nastoupil jsem ho 16. srpna 1898 a přinesl do něho zkušenosti z bohaté technické praxe 

i stavitelskou koncesi.“. 
780  

A v Kolíně si jako přednosta technického oddělení vedl velmi dobře. Obrovské 

množství projektů, které pod jeho vedením kancelář provedla, jsem naznačil už v předchozím 

textu. Pod jeho vedením byly prováděny modernizační projekty systematizování kanalizace, 

kvalitního dláždění, vodovodu a mnoho dalších. Stavěl hodně, ale spíše utilitární stavby 

a postupně přešel od slohu české novorenesance ke geometrické moderně. Ovšem jeho škola 

pro západní obvod byla tehdy brána za chloubu města. Pod jeho vedením probíhaly také 

rekonstrukce kolínských kostelů, včetně chrámu sv. Bartoloměje. Rodným Doudlebům nad 

Orlicí vyhotovil v roce 1912 projekt a rozpočet na stavbu 8-třídní obecné školy, která se stala 

městskou dominantou, přičemž nad stavbou vedl také dohled. Zastupitelstvo ho za zásluhy 

jmenovalo čestným občanem.
781  

                                                           780 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 781 Hlas demokracie, roč. V (XXIII), č. 3, 17. 1., 1925. 
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V Kolíně dohlížel na prosazování Pekova regulačního plánu a jeho náklonnost 

k zahradním městům měla na město dalekosáhlý vliv. Ostatně po světové válce angažoval 

dalšího příznivce zahradních měst, architekta Vladimíra Zákrejse z Hradce Králové 

k provedení nového regulačního plánu Kolína. Hlaváček zamýšlel podle anglického vzoru 

propojení velkých průmyslových komplexů s obytnými městskými částmi v jediný organický 

celek.782 Po roce 1918 vznikla pod jeho vedením výstavná budova Obchodní akademie podle 

projektu architektů Mayera a Kvasničky, státem podporované domy v ulicích a na Hradbách, 

Okružní, U borku, Sadové i Písečné, Doudlebám nad Orlicí a stal se členem Masarykovy 
Akademie Práce, členem ústavu pro stavbu měst, normalizační komise, ankety pro 

vypracování nového stavebního řádu, technické Sekce Svazu českých měst nebo výstavního 

výboru Svazu českých měst. Z úřadu odešel na konci roku 1924, kdy byl penzionován a jeho 
práce byla vesměs hodnocena kladně, jak ostatně potvrzuje i článek v Hlasu demokracie, 

který bilancoval jeho éru: „Práce v našem městě věru nebyla vždy snadná, neboť veřejné 

poměry ji velmi znesnadňovaly. V Kolíně dříve nebyl technická kancelář a o úpravu města 

a jeho řádné vybudování velmi málo kdo se staral. Stavělo se, jak kdo chtěl, regulační čára 

byla věc téměř neznámá, jak toho máme také důkazy. Zavádění pořádku v městě které bylo 

zanedbáno a mělo býti řádně vybudováno, narazilo na úžasné obtíže, které člověku i tak 

energickému a silnému, jako byl archit. Křička, znemožnilo práci ve veřejném životě 

kolínském. Inž. Hlaváček přemohl všechny tyto obtíže a v pravém slova smyslu sloužil věrně 

Kolínu až do konce své působnosti a pomáhal dělati z velké vesnice – město.“.
783 Ale i tak se 

bez něj neobešel prakticky žádný významnější stavební záměr v Kolíně a svůj vliv na dění 

v Kolíně si uchoval až do své smrti.
784 

 
 

12.5 Architektura a její realizace 
 

12.5.1 Architekti, stavitelé a charakteristika kolínské architektury  
V této kapitole se budu věnovat detailněji vývojovým trendům v architektuře Kolína 

ve sledovaném období. Od poloviny 19. století lze tedy zaznamenat v Kolíně postupně 

gradující stavební rozvoj a od 60. let již vznikají i první kvalitnější stavební počiny, z nichž 

                                                           782 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus s. 85. 783 Hlas demokracie, roč. V (XXIII), č. 3, 17. 1., 1925. 784 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 85. 
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nade všemi ční budova hlavní školy na Kutnohorském předměstí. Většina stavebního úsilí 

však zatím spočívala v tom, že obyvatele města svůj dům přestavovali nebo k němu 

přistavovali stodolu, hospodářské stavení, kůlnu, popřípadě dílnu. Jen v málo případech jde 

o skutečnou novostavbu činžovního nebo soukromého domu. Majitelé těchto nemovitostí 

sídlili převážně na náměstí a soustředili se spíše jen na opravy fasád.
785  

 
Co se týče přístupu města ke stavební aktivitě, v roce 1873 byla zřízena komise pro 

přestavbu dle jednotlivých čtvrtí.
786 Zájemce pak napsal žádost městské radě o stavební zásah, 

potom byl vyplněn protokol o stavbě. Tento protokol pak podepsala komise z představitelů 

rady a místních stavitelů, přičemž z těchto stavitelů byl vždy jeden autorem stavební 

dokumentace. K úspěšnému vyřízení žádosti byl nutný souhlas sousedů, často se tak objevují 

sousedské stížnosti a petice.  
V období od 50. do 80. let 19. století působili v Kolíně nejčastěji stavitelé (jinak také 

„baumeistři“ nebo „zimmermeistři“) Vincent (Čěněk) Václavík, Josef Douša (Douscha), Jan 

Klecanský, Vincent (Čěněk) Starý, Josef Blecha (bratr architekta Matěje Blechy),787 méně 

častěji už Matěj Thuma nebo Antonín Degenhart. Jejich vzdělání není jasné, pravděpodobně 

se vypracovali od obyčejných zedníků k zednickým mistrům a dále až k vlastním firmám. Na 

svých stavbách převážně uplatňovali ve zjednodušené formě podněty dané módními styly 
a dispozice staveb tvořili podle osvědčených vzorů. Větší originalita je znát spíše ze štukové 

výzdoby. Pravdou ovšem je, že tito stavitelé nemohli příliš ukázat své schopnosti na skutečně 

reprezentativních městských stavbách. Jejich výtvarný projev je eklektický a většinou užívají 

zubořez jako parafrázi na románskou architekturu. Můžeme ho najít na objektech školních, na 

                                                           785 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 42. 786 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31.8. 1873, s. 24. 787 Matěj Blecha (1861-1919) se narodil do rodiny podnikatele ve stavebnictví ve Štítarech, které byly do 

přelomu století administrativní součástí Kolína. Studoval nejprve kolínské gymnázium, posléze v letech 1879 až 1881 českou techniku v Praze. Vzdělání dokončil v zahraničí, a to nejprve ve Vídni, kde absolvoval technickou 

univerzitu u profesora Hasenauera, poté vystudoval místní Akademii a nakonec absolvoval uměleckoprůmyslová studia v německém Darmstadtu. Roku 1890 nastoupil na úspěšné karlínské stavební firmy svého otce Josefa a začal působit v Praze, na Kolínsku, ale též v zahraničí (Itálie, Indie, Německo, Uhry). Vroce 1890 se také 

oženil, vzal si Marii Choděrovou z Velimi, se kterou měl dvě děti. Syn Josef pak pokračoval v otcově povolání. 

Roku 1906 obdržel rytířský řád za zásluhy od císaře Františka Josefa I. Spolupracoval se sochařem Karlem 

Novákem na výzdobě jím navržených budov, oba pak také v roce 1902 vyhotovili velkou rodinnou hrobku na 
Olšanských hřbitovech, kde byli pohřbeni Matějovi bratři Josef a Alois a jeho otec Josef. Mezi roky 1903 a 1913 spolupracoval i s proslulým architektem Emilem Králíčkem, s nímž stavěl nejprve secesní vilky a domy, posléze 

také stavby s prvky kubismu. Je pohřben v rodinné hrobce na pražských Olšanech. Nejznámější realizace jsou 

např. libeňská sokolovna, evangelické kostely v Nymburce a Kladně, činžovní dům Diamant, secesní kostel sv. Vojtěcha v Libni, nebo hotel Zlatá husa, Palác rokoko a Adamova lékárna na Václavském náměstí. Známá je 

též kubistická lucerna na pražském Jungmannově náměstí. TOMAN, P., Nový slovník československých 

výtvarných umělců, 3. vyd., svazek 1. Praha 1947, s. 71. 
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činžovních domech i průmyslových stavbách. První, kdo začal prosazovat modernější 

stavitelské trendy a v praxi realizovat prvky těžící z tehdy módní italské renesanční 

architektury (renesanční okna, bosáž, nárožní věžička, groteskní výzdoba interiéru) byl Čeněk 

Václavík. Stal se proto oblíbených stavitelem bohatších kolínských měšťanů. Častý problém 

místních stavitelů jsou proporce stavby a také omezené schopnosti v užívání ornamentů, 

balkónů nebo balustrád. Výjimkou byl snad pouze Josef Douša.
788  

Za mezník v přístupu k architektuře lze považovat nákladnou přestavbu radnice 

v honosnou reprezentativní budovu během 2. poloviny 80. let, která vyjadřovala nové ambice 

Kolína jako moderního průmyslového města a stala se symbolickým památníkem jeho 
staročeských představitelů. Významnou příležitost k uplatnění tu dostal ze zdejších stavitelů 

Jan Klecanský, který spolupracoval s pražským architektem Janem Vejrychem a působil zde 

jako stavbyvedoucí. Od 90. let 19. století nastoupila nová generace stavitelů, tvořili jí Josef 

Karabáček, Vincenc Starý, Jan Sklenář, Josef Petřík a stejnojmenný synovec Jana 

Klecanského. Podíleli se na různých veřejných stavbách i na realizacích zajímavých 

rodinných vil, např. v Heverově ulici, Čechových sadech, nebo na Zálabí. Jan Sklenář vedl 

např. i stavby kostelů v Pečkách, v Ovčárech a v Gruntě. Rovněž tato generace se většinou 

konzervativně držela osvědčených vzorů a její stylový projev je často eklektický.
789 

Samozřejmostí je časté užívání novorenesančního tvarosloví, které čerpá jak z italských 

vzorů, tak i z domácí tradice české novorenesance propagované známým architektem 

Antonínem Wiehlem.  
V roce 1886 přišel do Kolína Čeněk Křička, který se poté podílel na nejvýznamnějších 

stavbách a koncem století tu začal prosazovat secesní architekturu. S Křičkovým příchodem 

se pojí i jeho podíl na vzniku městského technického oddělení roku 1898 s komplexnější 

agendou než dosavadní stavební odbor. Do jeho čela byl zvolen ing. Antonín Hlaváček a pod 
jeho vedením technické oddělení od té doby systematicky plánovalo a organizovalo 

urbanistický, stavební a hospodářský rozvoj města, podpořený přijetím regulačního plánu 

v roce 1901. V souvislosti s tím už lze sledovat i stoupající úroveň stavebních počinů.
790 Jak 

již bylo řečeno výše, právě Hlaváček dokončil stavbou školní budovy pro západní obvod roku 

1908 trojici reprezentativních městských staveb ve stylu končící české novorenesance, kam 

patřila také radnice a sokolovna. Charakteristická byla výstavba velkých vilových čtvrtí 

prakticky na každém z kolínských předměstí, kde už se výrazně začala plošně prosazovat 
                                                           788 V žádostech o udělení živnosti jsou všichni vedeni pod titulem stavitel. Srov. ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 42-44. 789 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 44-45. 790 Pro srovnání stavebního vývoje od roku 1900 srov. 100 let Kolínské architektury 1900-1999, Kolín 1999.  
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secese, později i různé druhy moderny. Secesní dekorace pronikla i do průmyslových objektů. 

Zároveň v prvním desetiletí 20. století doznívalo u soukromých i veřejných staveb užití 

novorenesance italské i české a zapomenuto ještě nebylo ani eklektické míchání různých 

stylů. Jako tvůrci staveb jsou v této době nejčastěji zmiňováni Josef Karabáček, Jan Sklenář 

a Josef Petřík. Jejich styl si je podobný, u vil to je klasický obdélný půdorys s jedním 

zaobleným rohem, ze kterého vystupuje věžička.
791 Liší se hlavně rostlinou dekorací. Častým 

autorem staveb je kromě Čeňka Křičky také právě Antonín Hlaváček. Celkově jde již často 

o studenty technických oborů, kteří už nespoléhali jen na zkušenosti. U Petříka není jasné, 

jaké měl vzdělání, ale Josef Karabáček prokazatelně studoval české technice v Praze (ačkoli 

není jisté, jestli jí dokončil). Na stejném místě pravděpodobně studoval i Jan Sklenář. Spolu 

s vysokoškolským vzděláním přistěhovalých Čeňka Křičky a Antonína Hlaváčka tak lze jasně 

vysledovat stoupající úroveň odborné vzdělanosti stavitelů i v Kolíně.792 To se odrazilo 
v jejich rostoucím společenském postavení a symbolickém kapitálu. Proto se s nimi už 

setkáváme v městském zastupitelstvu, městské radě a u Čeňka Křičky i na purkmistrovské 

židli. Na stavebním vývoji Kolína je tedy jasně zřetelný nárůst kvality jednotlivých projektů, 

ačkoli u mnoha důležitých budov je výsledná kvalita minimálně sporná (budova Rakousko-
Uherské banky, Křičkova škola pro východní obvod aj.). 

Na závěr je nutné zmínit dobově prestižní rekonstrukci významných historických 

památek. V Kolíně se již od 70. let táhla rekonstrukce a později i přestavba místní dominanty 

celostátního významu, gotického chrámu sv. Bartoloměje. Nicméně velká přestavba nastala až 

v letech 1904-1910. Tímto úkolem byl pověřen známý pražský architekt a příznivec 
slohového purismu Josef Mocker, který měl s dostavbami středověké architektury velké 

zkušenosti. Nad stavebními pracemi však dohlížel hlavně architekt Ludvík Lábler.
793 Celý 

projekt nemohl být realizován bez státní subvence a tesařské a asfaltérské práce zde dělal 

i Josef Karabáček.
794 Dohled nad rekonstrukcí měl inženýr Hlaváček.

795 Ovšem dílčí práce 

probíhaly i poté, jako např. úprava kostnice.
796 

                                                           791 Zajímavým dokladem doznívající secese, ale i konzervativního přístupu kolínských stavitelů je vila Jana 

Sklenáře v ulici u Křižovatky čp. 262, z let 1911-1912. Stavitel stále opakoval po desetiletí osvědčenou formu 

patrového domu s nárožní věží. ZUBÍKOVÁ, K. Architektura a urbanismus, s. 94-97. 792 Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, s. 298, 600; ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 94-95. 793 Ten kromě vedení přestavby chrámu sv. Bartoloměje za sebou na kolínském okresu zanechal zdařilý kostel v Lošanech. K opravám chrámu sv. Bartoloměje srov. JELÍNEK, Z. – HERFERT, Z., Kolínsko, s. 201. 794 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva. 6. 9. 1904, s. 531. 795 Chrám sv. Bartoloměje, bilance nákladů a další výpůjčka, rozpočet se zvýšením – 255 000 K se státní 

subvencí – 80 000 a 6200 K na další dlažby, se zemskou subvencí 80 000 K a spolkem pro opravu chrámu sv. 
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12.5.2 Nejvýznamnější stavby Kolína v letech 1850 až 1914  
První výraznější stavební počin po zřízení klasicistní Pošty

797 naproti nádraží 

v polovině 40. let 19. století jsem zaznamenal až roku 1860. To byla za částku 60 000 zl.
798 

postavena ve stylu novogotickém budova hlavní školy s nižší reálkou (čp. 15/41 - dnešní 

Obchodní akademie) v Kutnohorské ulici, při níž vzniklo přístavbou divadlo vyzdobené 

zajímavou figurální malbou a kapacitou 500 osob (170 sedadel, zbytek místa na stání). 
Budova divadla byla funkční do roku 1880. Celou stavbu zdobí gotizující věž s hodinami a tři 

trojúhelníkové štíty se zubořezem. Zajímavé také je, že autor projektu František Spudil nebyl 

povoláním architekt, ale ředitel Reálného gymnázia v Čáslavi.
799 

Roku 1865 si nechal kolínský děkan Jan Nepomuk Svoboda postavit vilu 
(nazývanou „Děkanka“) v Zahradní ulici (čp. 186). Stavitel Josef Douša postavil na 

vyvýšeném místě budovu s výrazným věžovitým pavilonem a novorenesančními prvky. 

Interiér byl vyzdoben nejspíše vlastní malbou a citáty děkana Svobody.
800  

Vila JUDr. Antonína Cyvína v Husově ulici (čp. 69) je zdařilý projekt Čeňka 
Václavíka z roku 1871, který zrealizoval pro významného kolínského právníka Antonína 

Cyvína. Ten byl v letech 1890 až 1899 dokonce kolínským purkmistrem. Patrová 

novorenesanční stavba má dobře zvládnuté proporce a její výrazný znak je nízká elipsovitá 

věžička.
801 

Od roku 1878 se mohli kolínští sokolové a členové dalších místních spolků scházet 

v nové budově v Kmochově ulici (čp. 14). Sokolovna se stavěla se od roku 1873 pod 
dohledem architekta Josefa Blechy ml. jako patrový dům v eklektické kombinaci 

novorománského a novogotického stylu a musela se obejít bez štítu. Miroslav Tyrš ovšem 

propagoval především českou novorenesanci, a tak v roce 1900 dostala budova v rámci 
přestavby, kterou vedl slavnější bratr Josefa Blechy ml. Matěj, novorenesanční vzhled, aby 

                                                                                                                                                                                     
Bartoloměje – 41 500 K. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, 
Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23. 6. 1908, s. 414-416. 796

SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  16. 11. 1911, s. 47. 797 Další informace k jednotlivým stavbám, včetně současných fotografií viz: Městské domy. Město Kolín [online]. Cesty a památky [cit. 1. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/mestske-domy/mesto-kolin. 798 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886 – 1900, s. 328. 799 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 46. 800 Bohužel byla zbořena v sedmdesátých letech 20. stol. Tamtéž, s. 69-70. 801 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 47. 
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lépe vyhovovala požadavkům Sokola.802 Budova byla hlavním místem konání společenských 

a kulturních událostí v Kolíně. 
Novorenesanční objekt soukromých Kargrových lázní postavil Josef Douša v letech 

1878 až 1880. Stál na labském břehu, nedaleko dnešních lázní
803 s na západ orientovaným 

průčelím. Stavba střídmě přejímala novorenesanční tvarosloví a měla vyvážené rozměry. Byla 

zbořena při regulaci Labe a stavbě nového mostu v letech 1912 až 1913.804 
Dvoupatrová budova Občanské Záložny od Čeňka Václavíka byla postavena v roce 

1883 nedaleko železničního přejezdu v Rubešově ulici (čp. 63). Přestěhovala se sem z domu 
U Mordstadtů na Karlově náměstí. Stavba byla postavena v novorenesančním stylu s věžičkou 

na nároží.
805 

V novorenesančním slohu byla vystavěna také budova okresního úřadu v ulici 
Politických vězňů (čp. 87). Dvoupatrovou budovu postavil roku 1884 neznámý architekt a její 

přední část rozčlenil vystouplým středním traktem.
806 

Činžovní dům v Komenského ulici (čp. 182) je zajímavý projekt, který patří k první 

stavebním realizacím Čeňka Křičky v Kolíně. Budova byla postavena v roce 1887 a je 
provedena ve stylu italské novorenesance.

807 
Budova Radnice byla už ve středověku dominantou Karlova náměstí (čp. 78). Na 

základech gotického domu měšťanské rodiny Kollerů ze 14. století zde byla zřejmě už už od 

roku 1494 umístěna radnice.
808 V letech 1887 až 1889 byla radnice přestavěná za 12 000 zl. 

ve stylu české novorenesance. Architektonickou soutěž, vypsanou v roce 1886, vyhrál 

pražský architekt Jan Vejrych,
809 jehož návrh pod názvem „Čech v Čechách Čechům 

                                                           802 Tamtéž, s. 48. 803 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 8. 9. 1880, s. 136. 804 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 49-50. 805  Byla zbořena ve čtyřicátých letech: ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 47-48. 806 Tamtéž, s. 50 807 Tamtéž, s. 76 808 RIŠLINK, V., Gotika na Kolínsku: společnost a kultura v letech 1250 – 1530, Kolín 1998, s. 25. 809 Dr. techn. h. c. Jan Vejrych (1856-1926) se narodil v Horní Branné u Semil a byl jedním z nejvýznamnějších 

českých architektů, stavících ve stylu novorenesance. Od roku 1908 byl jmenován stavebním radou a roku 1912 

pak doktorem technických věd na technické univerzitě v Praze. Vystudoval reálné gymnázium v Hradci Králové 

a poté obor pozemního stavitelství na technické univerzitě v Praze. Po roce 1881 absolvoval praxi ve stavební 

kanceláři Achilla Wolfa a v letech 1886 až 1887 absolvoval studijní cestu po Itálii. Roku 1888 založil vlastní 

projekční kancelář. Nejprve se držel antických a italských vzorů, postupně však začala být jeho architektura více 

rozmanitá, později i se secesními vlivy. Postavil také tři pavilony na Jubilejní zemské výstavě z roku 1891. 
Pozornost věnoval též stylové výzdobě interiérů. Podařilo se mu však realizovat jen asi třetinu všech návrhů, 

neboť byly často příliš finančně náročné. Mezi jeho úspěšné realizace patří hotel Paříž v Praze, přestavba kostela v Klecanech, radnice v Pardubicích a Kladně, záložna v Písku, městská spořitelna v Jilemnici, Okresní dům v Novém Bydžově, Semilech a Slaném, Národni dom ve slovinském Mariboru nebo Záložní a společenský dům v Lázních Bělohrad. Byl též majitelem rakousko-uherského patentu na obklady stěn ze šamotových cihel a rovněž spolumajitel patentu na stropy se sádrovými podhledy. Po první světové válce již jeho činnost utichá, 
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slavným“ dostatečně odlišil budovu svým vzhledem a monumentalitou od okolní zástavby 

a podpořil ho i dotázaný Spolek architektů a inženýrů v Království Českém.
810 Stavební dozor 

vedl místní stavitel Jan Klecanský a na projektu se podílel i další kolínský stavitel Josef 

Karabáček.
811 Hlavní průčelí zdobí novorenesanční sgrafitová bosáž a také pět výjevů z dějin 

Kolína od malíře Adolfa Liebschera, který je provedl podle návrhu kolínského historika 

Josefa Vávry.
812 Výjevy znázorňovaly Přemysla Otakara II., jak dohlíží na stavbu kolínských 

hradeb, Karla IV. pokládajícího základní kámen chrámu sv. Bartoloměje, Václava IV. který 

potvrzuje městu privilegia, dobývání Kolína Husity pod vedením Prokopa Holého a také 

vydrancování města Švédským vojskem během Třicetileté války. Na hranolové věži 

s hodinami jsou pak dvě další Liebscherovy malby Přemysl Otakara II. a Jiřího z Poděbrad na 

měděném plechu.
813 

 

 
Obr. 36: Západní část Karlova náměstí s budovou nové radnice  
Zdroj: Archiv rodiny Holovských 

                                                                                                                                                                                     
zemřel v Dobré Vodě u Příbrami. Srov. UHLÍK, J., Architekt Jan Vejrych a jeho tvorba, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2013. 810 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 8. 12. 1886, s. 272. 811 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 55. 812 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 10. 7. 1886, s. 263. 813 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 54. 
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V roce 1897 vznikla nová architektonická soutěž na přestavbu sousední budovy, 

kterou město koupilo v roce 1892 (čp. 77, původně renesanční hostinec z roku 1606, v roce 

1750 přestavěný na kasárna).
814 Soutěž opět vyhrál Jan Vejrych, ale realizaci projektu 

přenechal Janu Zeyerovi (bratr básníka Julia Zeyera). Zeyer svými návrhy interiérů stavbu 

přispěl k větší výstavnosti stavby, která sjednotila průčelí obou radničních budov. Stavební 

práce probíhaly v letech 1898 až 1899 a v novém křídle radnice tak vznikly representativní 

prostory pro zasedání městského zastupitelstva a kanceláře purkmistra, tajemníka a technické 

oddělení.
815 K radnici byl ještě v roce 1900 po dlouhých tahanicích k radnici přistavěn zadní 

trakt. Autorem stavebních plánů je Antonín Hlaváček.
816 V přízemí zadního traktu nové 

budovy sídlila také od roku 1900 Spořitelna města Kolína.
817 

Dům pro Katuši Křičkovou v Kouřimské ulici (čp. 24) je mimořádně zajímavá 

stavba. Je to opět dílo Čeňka Křičky, pocházející z roku 1890. Stavba určená Křičkově 

manželce totiž jasně ukazuje jeho fascinaci italskou renesancí, protože její fasáda je doslovně 

okopírovaná od renesančního italského paláce Vedramin Calergi. Tento palác stojí na břehu 

Canal Grande v Benátkách. Fasáda je ovšem samozřejmě přizpůsobená svažitému terénu 

a budova je realizována v mnohem menším měřítku.
818 

Budova Občanské záložny na nároží ulic Kouřimské a Politických vězňů (tehdy 

Prokopova třída, čp. 75) se snaží evokovat kolínskou radnici. Podle projektu Čeňka Křičky jí 

postavil v roce 1895 Josef Karabáček jako nové důstojné sídlo pro kolínskou záložnu 

a k radnici se přihlásil nejen volbou stejného stylu české novorenesance, ale i volbou malíře 

Adolfa Liebschera k vytvoření alegorií, namalovaných na fasádě v nejvyšším patře.  Výstavná 

budova má dvě patra, na průčelí rohový rizalit s balkónem a věžičku s hodinami. V druhém 

patře byla za Křičkova přispění (zřekl se pro ní několika purkmistrovských platů) zřízena 

veřejná knihovna, která fungovala i jako  výstavní síň a obrazárna.
819 

Křičkova vila Na Závisti v Ovčárecké ulici (čp. 333) byla postavena roku 1902 
v dříve nepříliš vzhledné čtvrti, které se říkalo louže. Ta se ale v této době stával důležitou 

křižovatkou zálabských silnic ve směru na Nymburk a Pardubice. Honosná stavba zajímavě 

kloubí novobarokní ozdobné prvky i kontrast cihlovoho dekoru s hladce omítnutými 

                                                           814 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 28. 6. 1898, s. 311; 4. 8. 1898, s. 318. 815 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 55-56. 816 Tamtéž, s. 58. 817 Dokud pro ní nebyla postavena nová budova čp. 44 podle projektu Jidřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma v letech 1924-1926. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání na Kolínsku, s. 125. 818 Tamtéž, s. 77. 819 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 16. 3. 1904, s. 484-486. Srov. ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 78-79. 
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plochami. Vila Na Závisti se stala první vlašťovkou souboru luxusních domů, které se v této 

době začaly na Zálabském předměstí stavět.
820 

Škola východního obvodu v Kmochově ulici postavená v letech 1904 (čp. 256) je 
jedním z děl, za která nebyl Čeněk Křička místním tiskem příliš chválen. Ještě po čtyřech 

letech o ní řekl kolínský starosta Antonín Sládek, že „Dotyčná budova není šťastně položena 

a rozdělení její nevyhovuje v dostatečné míře.“.
821 Stavbě za 110 000 K,822 která se snažila 

v sobě skloubit styly secese a geometrické moderny byla vytýkána nejen špatná proporčnost 

(přirovnali ho k „ptáku s přeraženými křídly“),823 ale dokonce nebezpečnost kvůli nedbalým 

protipožárním opatřením.
824 V dvoupatrové budově, předané školním účelům 5. října 1904,825 

bylo kromě nezbytných prostor 10 učeben, knihovna žákovská i učitelská, poradní síň, 

2 sborovny a 3 kabinety. Tělocvična chyběla, nicméně na školní zahradě byly prostory pro 

letní tělocvik a malé políčko. Správce měl pro svou potřebu malý domek vedle školní 

budovy.826  
Budova Obecní školy západního obvodu v Komenského ulici (čp. 943) je dalším 

dílem, z něhož dnes na nás „dýchne“ česká novorenesance. Svůj původ datuje do roku 1907 
až 1908827 a vyprojektoval jí sám Antonín Hlaváček, jako další součást souboru nových 

výstavných městských staveb ve stylu české novorenesance, který začal výstavbou radnice 

a pokračoval přes sokolovnu až k méně monumentální budově Občanské záložny.
828 Tím, že 

jí postavil na vyvýšeném místě, ze kterého je výhled na ony předchozí stavby, tak vlastně 

korunoval a zakončil celý soubor. Na tuto novou budovu, jejíž rozpočet činil 260 000 K,829  
bylo město patřičně hrdé. Samotnou stavbu řídil stavitel Josef Sklenář a svému účelu začala 

sloužit již na začátku roku 1908.
830 Vyučovalo se zde v 11 třídách klasických a tělocvičně, 

                                                           820 Tamtéž, s. 80-81. 821 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24.9. 1908, s. 481. 822 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 7. 1903, s. 416-417. 823 Labské proudy, 15. 1. 1908, roč. XIII., č. 3, s. 1. Ovšem na Křičku se útočilo prakticky za vše, takže těžko se lze dobrat v tisku objektivního hodnocení této stavby současníky.  824 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 81-82. 825 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5. 10. 1904, s. 545-546. 826 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 334. 827 Ale pozemek se pro ní koupil už na konci roku 1906 za 29 000, půjčených od Ústřední banky českých 

spořitelen. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 24. 11. 1906, s. 224 – 227. 828 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 95. 829 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 5. 1907, s. 289-291. 830 Nicméně oficiálně byla předána až v září téhož roku. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol 

obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24. 9. 1908, s. 485-486. 
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5 tříd bylo záložních (v roce 1912 vznikla i nová pomocná třída pro „žáky nepravidelného 

vývoje tělesného a duševního“), dále tu bylo 6 kabinetů, 2 knihovny, ředitelna, sborovna, 

u vchodu místnost pro školníka a samozřejmostí byla školní kaple.
831  

 

 
Obr. 37: Pohled na Pražské předměstí s dominantou Hlaváčkovy školy pro západní obvod, počátek 20. století 
Zdroj: Archiv rodiny Holovských  

Secesní vily z přelomu 19. a 20. století na Kutnohorském předměstí V Opletkách, 

v Heverově ulici a dále pak také na Kouřimském předměstí v Čechových sadech nebo na 

Zálabí, jsou součástí zajímavých souborů obytných budov pro movité obyvatelstvo.832 
A právě na samém sklonku této stavební aktivity vzniká roku 1911 v ulici V Opletkách 
(čp. 257/22) jedna z nejkvalitnějších a také nejpohlednějších secesních vil – rodinný dům 

Idy a Viléma Neuschulových od pražského architekta Maxe Spielmana. Vyznačovala se 

střídmým dekorem s mohutnými odstupňovanými štíty a jemnou secesní linkou, což bylo 

zřejmě inspirováno tvorbou Jana Kotěry.
833  

                                                           831 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 333-334. 832 Spadají od roku 1997 pod péči památkově chráněného pásma. Na místě vilové čtvrti v Čechových sadech 

však bylo postaveno panelové sídliště a cenné secesní vily byly zbořeny. ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 94. 833 Tamtéž, str. 96. 
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Rodinný dům Katuše Křičkové je asymetrická puristická stavba v ulici Na Petříně 

(čp. 232, 233/22,24) postavená v letech 1913-1914.834 Tento dvojdům postavený Čeňkem 

Křičkou má cihlovou fasádu, z níž se z každé strany připojuje věž připomínající polygonální 

altán a výraznou dekorovanou atiku.  
Tzv. „Vila Na Hradě“ v Jaselské ulici (čp. 227/228) představuje velmi výraznou 

stavbu, kterou opravdu málokdo přehlédne. Autory budovy jsou František Záruba 

a V. Dlabač.
835 Mohutný gotizující dům z roku 1913 má kamennou fasádu a atiku se 

zubořezem, nicméně rozměry stavby působí trochu těžkopádně.  
Poměrně málo známá je skutečnost, že slavný architekt Josef Gočár měl možná co 

dočinění se samotným městem Kolín už před první světovou válkou.
836 Není to sice zcela 

potvrzeno, ale Klára Zubíková mu připisuje stavbu vily MUDr. Kůsty v Tyršově ulici 

(čp. 220) z roku 1911. I když tato stavba vypadá na první pohled vcelku nevýrazně, jsou na ní 

patrné prvky kubismu. Má trojúhelníkový štít, je strohá, blokovitá a funkční. Nicméně 

Gočárovo autorství budou muset s jistotou prokázat až další výzkumy.
837  

 Budova pobočky Rakousko-Uherské banky postavená v roce 1913 v Kutnohorské 

ulici (čp. 273) má skutečně mohutné rozměry. Je postavená firmou Otakara Nekvasila, ale 

projektoval jí zaměstnanec firmy Bohumír Kozák. Stavba je provedena ve slohu historizující 

secese s masivním nárožním glorietem. Zajímavě dekorované budově se nicméně nevyhnuly 

některé neduhy, ze kterých je asi nejdůležitější velká proporční nevyváženost.
838  

 Kamenný pomník mistra Jana Husa na Karlově náměstí z roku 1914 od známého 
umělce Františka Bílka (1872-1941) vyjadřuje jistou radikalitu posledních předválečných 

kolínských dnů.
839 Vznikl za rozporuplné podpory radnice, která si nakonec neodpustila 

opožděné vyplácení autorova honoráře. Monumentální pomník měl být do vypuknutí první 

světové války ale nestihl být slavnostně odhalen i přes to, že to už bylo dvakrát naplánováno. 

Bílek ve stejné době jako Husův pomník dokončil i dřevěné reliéfy křížové cesty pro chrám 

sv. Bartoloměje.
840 

Parní a vanové lázně v dnešní Starokolínské ulici (čp. 287) už vlastně do tohoto 

soupisu nepatří, protože byly dokončeny až v roce 1915. Nicméně projekt městského inženýra 

                                                           834 Tamtéž, s. 82. 835 Tamtéž, s. 82. 836 Josef Gočár postavil v okolí Kolína pro rodinu Mandelíků i známý zámek v Ratboř, zatímco původní zámek 

honosně přestavěl.  837 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 102. 838 Tamtéž, s. 96. 839 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 7. 3. 1911, s. 247-248; 16. 3. 1911, s. 249-250. 840 Archivní prameny Kolínska, SOkA Praha – SOkA Kolín, Kolín 2003, str. 41 – 128. 
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Antonína Hlaváčka vznikl už v roce 1912841 a se stavbou, na kterou si město připravilo obnos 

ve výši 200 000 K, se začalo ještě v roce 1914.842 Budova byla postavena v duchu 
ornamentální moderny na labském nábřeží při spojnici mezi rozestavěným novým mostem 

a vlakovým nádražím. Objekt rozdělený na lázně parní, vanové a sprchové nahradil Kargrovy 

lázně, zbořené v letech 1912-1913.843 
  
 12.6 „Sociální urbanismus“ v Kolíně  

Specifická oblast urbanismu je od přelomu 19. a 20. století v Kolíně tzv. sociální 

urbanismus, kdy kolonie domků většinou obklopují tovární komplex.
844 Nositelem takové 

urbanizace, která usnadňovala dělníkům dopravu, posilovala sepětí s podnikem a zvyšovala 

standardy jejich bydlení, nebyli architekti ani městští zastupitelé. Tato role připadla laikům – 
majitelům továren a průmyslníkům. Ačkoli městští zastupitelé nakonec na vývoj reagovali 

a ještě před 1. světovou válkou se přičinili o stavbu kolonie dělnických domků naproti okresní 

nemocnici. V případě Kolína v této době ještě nemůžeme mluvit o dělnických koloniích, 

jejichž vznik ve městě lze datovat až do dvacátých let 20. století se vznikem republiky a také 

nové bytové krize. 
Co se týče legislativního základu a státní podpory, výstavba sociálního bydlení měla 

první oporu v říšském zákoně č. 144 ze dne 8. 7. 1902. Příslušnými nařízeními byla upravena 

také jejich forma a náležitosti. Zákon osvobozující dělnické domky od městských 

autonomních přirážek (následovaný podobným zákonem z roku 1903) tehdy ale nenašel 

(nejen) v Kolíně většího ohlasu. Městská rada je od přirážek nechtěla osvobodit „…ježto 

nejeví se potřeba stavbu jich zvláště podporovati, an stávající poměry bytové dostatečně 

vyhovují a měly by uplatnění zákona toho za následek přílivu dělnictva do města zvyšována 

tím nezaměstnanost v něm.“.
845 Situace se ale s dynamickým rozvojem města po několika 

letech změnila.  

                                                           841 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  28. 10. 1912, s. 155. 842 Tamtéž, 9. 3. 1913, s. 266. 843 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 90-91. 844 Pozůstatky takových kolonií jsou dodnes začleněny do komplexů Draslovky, Koposu nebo bývalé Tesly. 

Tamtéž, s. 20. 845 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 29. 11. 1902, s. 351. 
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Po zavedení všeobecného rovného volebního práva roku 1905 a s tím spojenými 

výsledky voleb v roce 1907, nastala příznivější situace jak pro stavbu dělnických domků, tak 
i pro přípravu adekvátních legislativních nástrojů. Spolu s přílivem nemajetné populace se 

v Kolíně postupně zvyšovala bytová nouze a díky novému volebnímu potenciálu těchto vrstev 

konečně nalezla odezvu i na půdě městského zastupitelstva. Poprvé o něm slyšíme, když 

zastupitel „Pan František Ptáček si ztěžuje na citelný nedostatek bytů v Kolíně, čehož 

důkazem jest, že na leden a únor letošního roku bylo zde dáno 43 soudních výpovědí z bytů. 

Nyní domácí páni libovolně zvyšují svým nájemníkům nájemné a tito, nemohouce nalézti 

jiných bytů podrobují se tomuto zvýšení. Pan Ptáček žádá, aby se uspíšilo jednání o stavbě 

dělnických domků v obecní režii, ohledně kterých již loňského roku byl učiněn návrh sociální 

komisi.“. Ale zatím byl v menšině, protože tomu oponovalo křídlo, které hájilo zájmy majitelů 

domů. A tak se dozvídáme, že náměstek purkmistra, stavitel Josef Karabáček „…odpovídá, že 

pokud jde o opatřování levných bytů nebo o stavbu dělnických domků na účet obce, působí tu 

otázka finanční veliké obtížně. Není ani možno, aby obec sama stavěla tyto domky, poněvadž 

by pak vrstvy nejvíce poplatné, totiž majitelé domů nejvíce tím byli stiženi a jako poplatníci 

obce sami sobě by dělali konkurenci.“.  
Do vzrušené debaty ještě zasáhl svojí kompromisní řečí Vojtěch Formánek, který 

„…dodává k řeči p. Ptáčka že jest zcela pochopitelné, že i majitelé domů hledí své postavení 

zlepšiti, když všecky potřeby se zdražují, a proto zvyšují nájemné. Aby se nedostatku bytů 

odpomohlo, jest nutno, aby se více stavělo. Nyní však téměř nikdo nestaví, protože dělnictvo 

činí přemrštěné požadavky a stavebníci se obávají, aby stavba nezůstala jimi nedokončena. 

Až dostaví se rozvaha na všech stranách, nastanou opět normální poměry, oživí se stavební 

ruch a nebude potřeba mimořádných prostředků, jakým jest dožadovaná podpora obce pro 

stavbu dělnických domů.“.
846 Tento kompromis tak znamenal, že město zatím nevyvinulo 

vlastní úsilí k jejich stavbě, ale začalo v tom podporovat aktivity soukromníků. Město tak 
konečně na základě předchozí zákonné úpravy osvobodilo dělnické domky od autonomních 

přirážek.
847 Kontrolovalo i kvalitu těchto nových staveb a zkritizovalo i výsledek úsilí 

jednoho z průkopníků sociální urbanizace v Kolíně, Františka Mošny. Jeho první dva domky 

u Třídvorské třídy zastupitelstvo popsalo jako „…malé a větším rodinám nevyhovující.“ 

a stavbu dalších osmi mu nepovolilo.
848 Mošna pak alespoň přes skeptický přístup města 

                                                           846 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 6. 1908, s. 406-407. 847 Tamtéž, 24. 9. 1908, s. 489-490. 848 Tamtéž, 31. 10. 1908, s. 509-511. 
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prosadil zřízení 4 dvousvětnicových půldomků pro chudé.
849 Dalšími iniciátory byli 

průmyslníci Karel Wiesner
850 a později i Sigmund Feldmann.

851 Karel Wiesner začal stavět 

dělnické domky na 12 stavebních parcelách na Pražském předměstí za chudobincem, v místě 

zvaném „Kantorka“. Feldmann pak o tři roky prosadil projekt, zahrnující sedm stavebních 

míst pro dělnické domky u své továrny na Kutnohorském předměstí.
852  

V roce 1910 a 1911 došlo k vydání říšských zákonů o zřízení fondu pro bytovou péči, 

o zřizování výborů bytových, o daňových a poplatkových výhodách pro obecně prospěšná 

stavební sdružení a o státní podpoře pro péči bytovou. Před první světovou válkou se však 

kvůli politickým sporům nestihlo jejich využití v praxi.853 Nicméně po letech skepse začalo 

hrát konečně aktivní roli i samotné město. V listopadu roku 1911 tak připravili nový projekt, 

ve kterém byly poprvé budovány dělnické domky z přímé iniciativy města a nikoli místních 

podnikatelů.
854 Z protokolů městského zastupitelstva se dozvídáme, že o problému referoval 

Vojtěch Formánek a také, že „Debaty účastnili se pp. Jos. Hrdlička. A. D. Eisler, Josef Pírko, 

Jos. Lintner, Václ. Špringl návrhem, aby přes zimu byly předběžné práce provedeny tak, aby 

na jaře se stavbami započato býti mohlo a aby domky vystavěla obec ve své režii, náklad pak 

hradila půjčkou, která aby se nájemným amortizovala a konečně, aby obec starala se o koupi 

dalších pozemků pro dělnické domky a pan Voj. Formánek, načež přijat byl návrh rady 

městské valnou většinou.“. V rámci projektu, který byl spuštěn na jaře roku 1912, zde bylo 

vybudováno 13 domků.
855  

 
 
12.7 Mosty a lávky  

Modernizace města je úzce spojena s rostoucím objemem dopravy a potřebami 

investic k zachování a dalšímu rozvíjení jejího multiplikačního efektu. V Kolíně, městě na 

Labi, to znamenalo potřebu efektivního spojení obou břehů řeky. Do roku 1879 je však 

                                                           849 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 1. 1909, s. 570 – 573; 17. 1. 1910, s. 130; 17. 1. 1910, s. 131. 850 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31. 10. 1908, s. 511-514. 851 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  9. 11. 1911, s. 39. 852 Ladislav Jouza uvádí 4 dokončené domky: JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 89. 853 MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 49. 854
SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  9. 11. 1911, s. 38-39. 855 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31. 1. 1912, s. 78-79. 
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spojoval pouze starý dřevěný silniční most. Tento most byl ve správě státu a je popisován 

jako velmi chatrný. Myšlenka na jeho nahrazení mostem novým a moderním klíčila už od 

roku 1872. Nový most s železnou konstrukcí („železný most“) byl nakonec realizován podle 

projektu pražského inženýra Jana Mayera z roku 1878, který navrhl levnou a účelnou 

konstrukci. S realizací stavby se třemi samostatnými klenebnými poli se začalo už v říjnu 

1878, a to po proudu, nedaleko torza původního dřevěného mostu. Zajímavostí bylo volné 

oddělení těchto tří polí, které pak mohly lépe odolávat mrazu. Most stál na dvou pilířích 

a v jeho přední části byl vybudován ozdobný portál a tunel s železnou mříží. Tento tunel měl 

17 oblouků. Most byl dán do provozu 27. července 1879 a po vysvěcení v srpnu téhož roku 

konečně zpřístupněn i veřejnosti.
856 Celý projekt měl stát 135 000 zl., ale kvůli stavbě dvou 

chodníků se prodražil o dalších 20 000 zl. Vedl od Jiráskova náměstí na Zálabí přes Horní 

ostrov (tady byl zapuštěn jeden z pilířů) a železnici až k Mostní ulici. Most byl stejně jako 

jeho předchůdce zpoplatněn (ovšem například školáci a vojáci byli od mýtného osvobozeni). 

Chodci byli od poplatků osvobozeni 1. ledna 1884 a mýtné dále platily jen povozy a později 

automobily. Starý most byl snesen a použit na palivové dříví.
857 

Ovšem ani nový most už postupně nezvládal objem rozvíjející se dopravy 

a v souvislosti s dlouho odkládanou regulací řeky Labe začalo město počítat s myšlenkou 

stavby nového mostu s vyšší kapacitou. První plány projektu vznikly už v roce 1907 a roku 
1911 město poskytlo bezplatně pozemky nutné k jeho stavbě okresu.

858 Dne 25. dubna 1912 
vydalo povolení ke stavbě mostu nového. Práce na stavbě však začaly až v dubnu 1913. 
Vypuknuvší první světová válka ale veškeré práce brzy zastavila a projekt byl dokončen až po 

za první republiky. 859 
Železný most ale nebyl první moderní mostní stavbou v Kolíně. Tento primát totiž 

držela železnice. Už v letech 1868 až 1870 probíhala stavba nového železničního mostu ve 
směru na Velký Osek. Most s přímým klenebním polem byl stavěn jako součást nového úseku 
Rakouské severozápadní dráhy. Pravidelný provoz trati byl přes novou stavbu zahájen 

29. října 1870. 
860 V roce 1904 pak vznikl návrh, aby byl most opatřen přechodovou lávkou, 

                                                           856 Koruna česká, roč. VIII, č. 60, 28. 7. 1879. 857 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 56. 858 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23. 3. 1911, s. 255-256. 859 Nový most podle projektu Františka Roitha byl dostavěn až roku 1927, starý byl uzavřen v témže roce a postupně snesen. ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a Urbanismus, s. 34 -35. 860 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 51. 
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která ulehčila spojení se Zálabím. Nicméně město se s dráhou nakonec nedohodlo a z projektu 
sešlo.

861 
 
V roce 1882 byla dokončena přechodová lávka ze železa, která přemosťovala nádraží 

směrem k hostinci U Počty. Lávka, za kterou město zaplatilo 500 zl. byla výsledkem 

požadavku na možnost rychlejšího a bezpečnějšího pohybu osob v oblasti železnice. Lidé se 

totiž museli dostávat na vlak složitě přes jediný železniční přejezd poblíž železného mostu 

a dál po silnici směrem k nádraží.
862 Přirozeně si tak mnoho lidí krátilo cestu nebezpečným 

přecházením kolejí, zvlášť když se zde platilo (přes nejméně tříletou snahu města o bezplatný 

přechod).
863 „Mostovné“ tu bylo zrušeno až 1. ledna 1907.864 

K roku 1885 schválila městská rada stavbu nové lávky na Dolejší (Kmochův) ostrov.  
Železná lávka, která nahrazovala dosavadní chatrnou dřevěnou lávku, byla upevněná na dvou 

pilířích.
865 O 8 let později její okolí upravil a terasní zeď s dotací od města zřídil majitel vedle 

stojící strojírenské továrny Karel Wiesner.
866 Na přelomu století pak lze sledovat snahu o její 

prodloužení až na Zálabí, ale k tomu přes snahu Čeňka Křičky o zainteresování Občanské 

záložny nedošlo.
867 Dopravu mezi Dolejším ostrovem a Zálabím tak nadále obstarával 

převozník.
868 

V roce 1893 vznikla k usnadnění pohybu osob přes koleje další železná lávka, 
tentokráte v Rubešově ulici.

869 Na projekt, který byl součástí regulace nádražní Rubešovy 

ulice, dala obec 1500 zl.870 
                                                           861 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 14. 11. 1904, s. 558-559. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 1. 1906, s. 133.  862 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 21. 8. 1881. 863 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5. 10. 1904, s. 541. 864 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 28. 11. 1906, s. 238. 865 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 18. 1. 1885, s. 237-238. 866 Dostal od města příspěvek 200 zl. a volný odběr stavebního kamene do 300 kubíků. SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 9. 1893, s. 123. 867 Křička navrhoval, aby Občanská záložna přispěla na zřízení lávky, jelikož je prý i v okolních městech - např. v Českém Brodu a Kouřimi - běžné, že záložny vypomáhají městu při dláždění atd. SOkA Kolín, f. AM Kolín, 

bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 5. 1. 1900, s. 118. 868 K tomuto tématu se vztahuje např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 27. 4. 1914, s. 278.  869 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 383. 870
SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z. 11. 3. 1893, s. 104-105. 
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Zřízení těchto dvou lávek sice zkracovalo cestu k nádraží, nemluvě o zlepšení 

bezpečnosti, ale spolu s novým uspořádáním nádražního prostoru evidentně způsobila 

významný pokles návštěvnosti v místních podnicích, neboť usměrňovala pohyb lidí mimo 

dosah hostinců v okolí nádraží.
871 

                                                           871 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 52. 
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13. Komunální infrastruktura 
 
13.1 Tendence a celkový vývoj komunální infrastruktury 
 
 Problematika komunální infrastruktury je rovněž jednou z nejméně zpracovaných 

kapitol dějin Kolína. Zároveň se nutně překrývá s urbanistickým vývojem. Avšak z důvodu 

specifičnosti a významu pro rozvoj města po všech stránkách, jej zpracovávám samostatně. 

Zařízení, která patří do komunální infrastruktury, jsou nicméně uváděna různými badateli 

odlišně. Někdy je řazení užší (např. bez zdravotnických zařízení, sociální infrastruktury 
či kulturních institucí, odpočinkových zařízení nebo lokální železnice), jindy je odlišné řazení 

do jednotlivých kategorií. Ne vždy je také jasné zařazení finančních ústavů, informační 

infrastruktury aj. Osobně jsem tedy zvolil širší výčet, a to v rámci členění dle dobového 

vnímání samospráv na městské podniky výdělečné (plynárna, vodovod, kanalizace, jatky, 
elektrárna) a obecně prospěšné (školy, divadlo, muzeum, sirotčinec, chudobinec, chorobinec, 
nemocnice, ústřední městský hřbitov). V přehledu přirozeně chybí zařízení, která se Kolína 
(a ani srovnatelných Pardubic) netýkala, nebo až v pozdějším období (čistírna odpadních vod, 

veřejná doprava, letiště, mlékárna, lázně, výstaviště, pohřební služby, krematorium). Finanční 

ústavy jsou pak podrobně uvedeny v rámci kapitoly o hospodářském vývoji Kolína, nicméně 

se k nim níže ještě pro úplnost stručně vrátím. 
 
 Vznik jednotlivých podniků, institucí a zařízení v rámci komunální infrastruktury je 
ve sledovaném období přímo spojen se vznikem městských samospráv a státním 
zákonodárstvím, které na města přeneslo řadu nových povinností. V tom ostatně Habsburská 
monarchie klasicky přejímala nové postupy a myšlenky z německých zemí. Tradiční obecní 

hospodářství (v Kolíně pivovar, těžba dřeva či nerostných surovin aj.) bylo určeno pro 

zajištění finančních prostředků na chod orgánů města. V době industrializace se však jeho 

povaha změnila, začalo sloužit k zajištění životních potřeb a stalo se výkonovou správou. 

Spolu s postupem jednotlivých procesů modernizace k tomu přispěly též zkušenosti se 

zakládáním a fungováním plynáren, které se staly vlastně prvními výdělečnými podniky, jež 
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tehdejší města zřizovala.
872 Během 70. a 80. let 19. století se tak spolu s probíhající 

přechodovou fází mezi první a druhou průmyslovou revolucí měnily i mentalita a přístup 

městských elit. Tradiční měšťanstvo, zaměřené na udržování majetku města a pouze nezbytné 

investice (i podniky založené městem byly následně předávány k pronájmu soukromníkům), 
bylo postupně nahrazováno generací, socializovanou již v době industriální. Ta prosazovala 
od 80. let profesionalizaci městských úřadů a aktivnější přístup města k jeho majetku, což 

v praxi realizovala vznikem specializovaných odborů a postupným příklonem k zakládání 

nových městských podniků, zařízení a institucí a jejich provozování v režii samotného města. 

U již stávajících podniků provozovaných soukromníky se pak město snažilo o převzetí. 
Vidíme tak postupný příklon k tzv. „municipálnímu socialismu“, který se v městech 

v Předlitavsku rozvíjí především od 90. let.873  
 V Kolíně se tento trend projevil pouze limitovaně, protože navzdory již zmíněnému 
zřízení profesionálního technického odboru roku 1898 zůstala kolínská plynárna (založena 

1869) pronajata soukromníkům a v soukromých rukou byla i Křižíkova nová elektrárna 
(1911-1912). V městské režii byly tedy budovány hlavně ty projekty, které byly pro obyvatele 
životně důležité a ke kterým byly též legislativně tlačeny státem, tedy vodovod (radovesnický 

1893-1898, štítarský 1902-1905), kanalizace (do 1899 dílčí, poté budována soustavná) a jatka 
(1890-1893/5), která však byla po vybudování předána k užívání živnostenskému společenství 

řezníků. Město také muselo, v reakci na dvorní dekret o hřbitovech z roku 1874, vybudovat na 
Zálabí nový ústřední hřbitov katolický, evangelický i židovský (1880-1882), přičemž jej po 

vydání stavebního řádu roku 1889 muselo doplňovat o ochranné pásmo. Hlavní komunální 

podniky pak Kolín vybudoval v rámci příkladné spolupráce s okresem - nový chudobinec 
(1882), nemocnici (1888-1894/8), sirotčinec (1896), stravovna (1896) a  chorobinec (1902). 
S menším rozsahem přímého řízení infrastruktury souvisela i menší početnost byrokratického 

aparátu, který se koncem 19. století profesionalizoval a rozšiřoval o respektované odborníky. 
Podle Úplného adresáře a popisu politického okresu kolínského, bylo roku 1901 na samotném 

městském úřadě zaměstnáno pouze 9 osob.
874  

                                                           872 Srov. KRABBE, W., R., Kommunalpolitik und Industrialisierung: die Entfaltung der stadtischen 
Leistungsverwaltung im 19. Und früheren 20. Jahrhundert, Fallstudien zu Dortmund und Münster, Stutgart – Berlin – Köln – Mainz 1985, s. 11-102. 873 Municipální socialismus v principu znamená, že pro město je důležitější obecné blaho než zájem 

soukromníků na hospodářském profitu. Pokud tedy zájmy soukromníků bránily v oblasti služeb relevantním 

základním potřebám obyvatelstva, mohli představitelé města takový podnik komunalizovat. KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 18-21. 874 Město také roku 1901 zaměstnávalo mimo jiné policejního strážmistra, policejního nadstrážmistra a 14 

strážníků. KUDRNÁČ, V., Úplný adresář a popis politického okresu kolínského. Okresy a města: Kolín, Kouřim a veškeré politické obce a osady, Turnov 1902, s. 39-40. Situaci komunálního úřednictva v dalších městech v českých zemích srov. KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 183-211. 
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 Pokud srovnáme vývoj komunální infrastruktury s úspěšnými středními městy, Kolín 

taktéž investoval do rozvoje města především tehdy, když k tomu byl donucen neudržitelností 

situace. Přesto však u mnohokrát zmiňované generace oblíbených staročechů okolo 

JUDr. Václava Radimského a Josefa Formánka lze vidět poněkud aktivnější přístup, než bylo 

u srovnatelných industrializujících se měst bez tradiční správní funkce běžné. Projevem bylo 

především založení akciové plynárny už roku 1869, budování dílčí kanalizace v městském 

jádru nebo stavba sokolovny jako centra společenského života v letech 1873 až 1878 

(např. Pardubice sokolovnu neměly do roku 1923). Tento postup se však s rychlým růstem 

zástavby do konce století vyčerpal a bylo třeba jej nahradit profesionálním přístupem 

k rozvoji města. Pro takový systematický a plánovitý přístup k budování infrastruktury jsou 
opět předělem rok 1896 (Čeněk Křička v zastupitelstvu), respektive 1898 (příchod Antonína 

Hlaváčka a zřízení technické kanceláře). Tehdy však již růst města zpomaloval, s ním i jeho 

možnosti a zároveň byl rozvoj infrastruktury od roku 1901 do velké míry spjat s plánovanou 

kanalizací toku Labe, oficiálně schválenou městským zastupitelstvem roku 1905. Ta však 

začala jen dva roky před první světovou válkou, která jí samozřejmě zase zastavila. Přes 

veškeré úsilí se tak nepodařilo dokončit především komplexní kanalizaci na rostoucích 

předměstích, což nejhůře postihlo Zálabí.  
Naopak mimořádně dobře vyvinutý byl finanční sektor, jak již bylo zmíněno 

v kapitole o hospodářském vývoji Kolína. Ostatně Kolínská úvěrní banka z roku 1870 patřila 

jen ke třem národnostně českým bankám, které přežily následnou hospodářskou krizi, a do 
Kolína přibyla také pobočka státní Rakousko-Uherské banky z roku 1887. Celkově pak 

v Kolíně do roku 1914 vzniklo 9 finančních ústavů. Do komunální infrastruktury však lze 

řadit především záložny a hlavně spořitelny, tedy v první řadě Občanskou záložnu v Kolíně 

z roku 1865, která přímo předcházela úspěchu Kolínské úvěrní banky, 2 okresní záložny 

z roku 1868 a 1882, živnostenskou záložnu z roku 1910 a samozřejmě Spořitelnu města 

Kolína z roku 1894. Ta se navzdory tomu, že vznikla jako již šestý finanční ústav ve městě, 

vyrovnala objemem vkladů svým národnostně německým konkurentům a navzdory 

problematickým vztahům s představiteli města byla hlavním věřitelem v jeho rozvojových 

projektech.  
 Specifickou kapitolou a v českých zemích zvlášť, bylo školství.875 Pro charakter 
národnostně českého vzestupu bylo při absenci tradičních elit a německém kulturním náskoku 

mimořádně zásadní, zároveň také bylo projevem snahy o získání převahy nad českými Němci. 

                                                           875 Karel Maier školství zařazuje do „sociální infrastruktury“. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 44-49. 
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Do jeho náročného budování tak investovaly i menší obce, přičemž se neváhaly i výrazně 

zadlužit. Kolín tak musel postavit řadu nákladných nových budov pro základní i střední 

školství. Nejprve město roku 1860 investovalo do reprezentativní stavby budovy hlavní školy, 

již po zmírnění silné hospodářské krize investovalo roku 1880 do jejího rozšíření. Následně 
muselo investovat do výstavby rovnou tří nových školních budov na předměstích pro základní 

školství, dokončených roku 1886. Další tři pak přistavělo v letech 1899, 1904 a 1908. Kromě 

toho postavilo roku 1893 řemeslnou školu (v letech 1912 až 1913 rozšířenou) a do roku 1904 
v bývalém židovském ghettu novou budovu pro obchodní školy. 
 Co se týče základního školství, do roku 1914 disponovalo město následujícími ústavy: 

měšťanská škola dívčí, měšťanská škola chlapecká, 2 obecné školy smíšené pro obvod 

západní a východní, na Zálabí pak obecná škola dívčí a obecná škola chlapecká – pro severní 

obvod. Při měšťanských školách byly ještě jednoroční učebné kurzy, realizované ve formě 

4. ročníku.  Střední školství mělo základ v místní škole hlavní, při které roku 1851 vznikla 

dvoutřídní reálka. Vlastním počátkem je však až rok 1872, kdy byla zřízena čtyřtřídní reálka, 

ze které se po čtyřech letech stalo reálné gymnázium. To se stalo jedním z hlavních 

kulturotvorných prvků v Kolíně a zároveň získalo určitý nadregionální vliv. Od 70. let se ve 

městě v reakci na první vlnu industrializace začalo rozvíjet odborné školství se zaměřením na 

průmysl. Postupně vznikla celá řada kurzů a pokračovacích tříd, až byla nakonec roku 1893 
založena střední průmyslová škola, doplněná roku 1907 o průmyslovou školu dívčí. V roce 

1912 bylo zaměření na odborné školství završeno vznikem obchodní akademie. Zároveň pak 

fungovala, jak je uvedeno v přehledu konkrétního vývoje kolínského školství, řada 

pokračovacích kurzů či učňovské školy. Lze konstatovat, a to nejen při obvyklém srovnání 

s Pardubicemi, že kolínské odborné školství bylo nadprůměrně dobře vyvinuté, 

diverzifikované a adekvátně reagovalo na hospodářské potřeby regionu.   
 Samostatnou kapitolou jsou kulturní instituce, které na rozdíl od institucí finančních 

v Kolíně pouze živořily. Jejich problematika, pro Kolín zásadní a příznačná, si tedy zaslouží 

hlubší vhled. Kulturní aktivity obecně souvisí se vzděláním a rozhledem obyvatelstva, takže 

z původně vyšších a části středních vrstev se vlivem alfabetizačního úsilí státu od dob 

osvícenských reforem a modernizačních procesů celkově rozšiřoval na nižší vrstvy. 

Kulturními centry tedy byly hlavně tradiční centra s relativně vysokým podílem movitějších 

vrstev, tedy představitelů vyšších úřadů státní správy, církevních představitelů, šlechtických 

rodů aj., kde bylo zastoupení těchto vrstev nejvyšší. Nová průmyslová centra se centry 

kulturními stala až s růstem počtu inteligence, tedy s rozmachem terciéru a kvartéru, přičemž 
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z inteligence byla „kulturonosná“ a „kulturotvorná“ především část inteligence spjatá se 

svobodnými povoláními, školstvím, církvemi aj.
876 

 Kolín tradičním správním centrem nebyl a profesionální kulturní aktivity se v něm tak 

prosazovaly jen velmi pomalu.877 Svědčí to tak o nedostatečném „kulturním podhoubí“ a tím 

i o absenci většího množství „kulturonosné“ a „kulturotvorné“ inteligence. Město se navíc 

soustředilo na svojí „image“ průmyslového centra na Labi a do kultury investovalo jen málo 
(přispívalo Družstvu pro postavení divadla v Kolíně), natož do nových reprezentativních 

budov. Kulturní aktivity zde tedy do značné míry stály na školách s učiteli a zájmovém 

sdružování. To sice nebylo neobvyklé, neboť většina měst nebyla přímými investory, ani 

provozovateli divadel (to byli hlavně soukromé společnosti, právovárečná měšťanstva 

či spolky), ale spíše podporovateli a většími či menšími sponzory. Jenže v Kolíně byla 

podpora stálé budovy po vyčerpání staročechů a odstoupení Čeňka Křičky jen malá, často 

s odkazem, že stačí dosavadní improvizované a celkem dobře zařízené prostory při hlavní 

škole nebo v Zámecké restauraci. Výsledkem bylo, že kolínské divadlo nemělo po celém 

sledovaném období a ještě dlouho po něm (do roku 1939) stálou budovu a místní ochotníci 

tak hráli v někdy lépe, jindy hůře zařízených pronajatých sálech.  
Jako společenská a přednášková místnost byla po dokončení roku 1878 využívána 

místní sokolovna, roli městské knihovny až do roku 1920 suploval spolek Řemeslnická 

beseda, sídlící taktéž v sokolovně a v letech 1894 až 1895 sice vzniklo kolínské muzeum, 
avšak ani to novou budovu nezískalo (i kvůli malému rozsahu sbírek). Místo toho bylo 
postupně umístěno do sice půvabných, ale nikoli reprezentativních historických budov 
u chrámu sv. Bartoloměje. Město proslulého kapelníka Františka Kmocha tak bylo v oblasti 
kulturní infrastruktury, navzdory živé a bohaté spolkové činnosti, silně nevyvinuté, což 

snižovalo jeho atraktivitu.878 
                                                           876 Srov. MYŠKA, M., K obecně historickým předpokladům konstituování Ostravy jako centra kulturní oblasti. In: Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity č. 170, Ostrava 1997, s. 9-38. 877 K podrobným informacím o kulturním životě v Kolíně viz kapitola „Spolková činnost“. 878 Při srovnání Kolína podle kulturní infrastruktury nejen s podobně velikými, či většími městy, ale i s menšími 

městy v širším regionu vyvstanou zajímavé rozdíly. Např. jen pomalu rostoucí královské město Čáslav (roku 

1869 mělo 6312 obyvatel, roku 1910 pak 9318) postavilo díky místním spolkovým nadšencům nové divadlo už 

roku 1868 a mezi roky 1888 a 1896 ho navíc radikálně přestavělo. Podařilo se mu vybudovat také jedno z prvních venkovských muzeí v českých zemích, jehož reprezentativní budova vznikla roku 1884. Na rozdíl od 

Pardubic, pro které byla absence sokolovny nepříjemným problémem až do doby první republiky, měla Čáslav 

od roku 1911 také sokolovnu. Ostatně víceméně reprezentativní sokolovna patřila před rokem 1914 k vybavení 

velké části menších měst. Z širšího kolínského regionu jí např. už roku 1884 postavil Český Brod a do první 

světové války jí vybudovaly také Nymburk, Poděbrady, Kouřim, Pečky (v té době městys) aj. Dodám, že Český 

Brod také již roku 1911 odstartoval projekt stavby budovy muzea (Podlipanské muzeum), ale kvůli první 

světové válce a úmrtí architekta Antonína Balšánka jej dokončil až roku 1930. Např. srov. Kolínsko [online]. 
Cesty a památky [cit. 15. 11. 2016]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko.  
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Zajímavé je srovnání s Pardubicemi, které měly v mnoha ohledech podobnou výchozí 

pozici. Navíc byly původně jen poddanské město, avšak s tradicí šlechtických lovů, na něž 

navazovaly fenomén dostihů. Stejně jako Kolín nejprve jen neochotně a z donucení 

investovaly do komunální infrastruktury a v některých oblastech byl Kolín mnohem rychlejší 

a úspěšnější (odborné školství, sokolovna). Avšak s končícím 19. stoletím vidíme snahu 

o dohnání zpoždění za vyspělými středními městy. Ta v předválečném období vyvrcholila 

reprezentativní stavbou divadla v letech 1906 až 1909 od Antonína Balšánka.
879 Další 

instituce, podniky a zařízení tu pak vznikly hlavně po první světové válce (např. budova 
Průmyslového muzea, krematorium, sokolovna, Grand hotel a Okresní dům), kdy se městskou 

vybaveností tradičním správním centrům velmi přiblížila.880 Když se o podobné dobudování 

chybějících institucí snažil za první republiky Kolín (nové budovy obchodní akademie, 

divadla, Spořitelny města Kolína či sborovému kostelu Církve československé), skončilo to 

jeho finančním kolapsem v polovině 30. let, odvoláním městské rady a státem dosazenou 

nucenou správou. Nutno ovšem dodat, že budovy se přesto podařilo dokončit a posílit tak 

poněkud vratké postavení Kolína jako centra širšího regionu nejen v oblasti koncentrace 
průmyslu, ale též kultury, školství a služeb.881 
 

 Založení / přeměna podniku Praha Brno Plzeň České 

Budějovice Hradec 
Králové Pardubice Kolín 

A) Městské podniky výdělečné Jatky 1895 
Holešovice 1877 

Křenová 1861-1863 1898-1900 

1875?,  1893-94/96 1899-1900  
1893 1890-1893/5 

Vodovod 
užitkový 1882-1886 

Letná, Podolí, 1909 
(1869), 1902 zakoupen 
městem 

1893-1896 1881-1882 1874 - 1893-1898,  1902-1905 

Vodovod 
pitný 1908-1913 

Káraný 1910-1913 1889, 1915-1916 
1882? 1900? 1906-1907 1893-1898,  1902-1905 

Plynárna (1844 Karlín pro Prahu); (1857 
Smíchov), 
1867 Žižkov 

(1864-1847 Radlas) 
(1859, 1885-1886), 1900 
převzata 

(1868), 1890 1869, 1903-1906 
1885 1869 zřízena 

městem, ale 

neprovozována 

                                                           879 Co se týče nepříliš vzdálených a porovnatelných středních měst, které nejsou uvedeny v přehledové tabulce, 

nové divadlo si v letech 1905 až 1909 postavila i Mladá Boleslav, tehdy dosahující asi 20 tisíc obyvatel.  880 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 191-219. 881 KUČEROVÁ, H., Stavební vývoj města Kolína, s. 168-169.  
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pro Prahu; 
1877 převzato 

městem; 1887 
Holešovice;  

městem 

Kanalizace 1816 Staré 

Město, 1820-
1821 horní 

Nové Město, 

1823 Újezd, 

Křížovnická, 

Hradčany 1826-1828 
Koňský trh; 1888 
kanalizační 

kancelář; 1897-1902 
jednotná kanalizace  

1850; 1882 
soustavná 

1874; 1894/96 
soustavná 

1872/75 1882 1886 1869-1880 centrum, do 
1898 části 

předměstí; Od 1899/1912 kanalizace 
soustavná, do 1914 
nedokončena 

Elektrárna (1895 Karlín); (1895 Košíře); 1898-1900 
Holešovice; 

1913 Štvanice 

a Těšnov 

(1882 
osvětlení divadla); 1900 

1896-1899 1909 zřízena 

městem, ale 

neprovozována 
1907-1910 (1904/1905), 1911 

převzato 

městem, 

(1911-1912) 

B) Obecně prospěšné ústavy Divadlo 1781 zemské 

stavovské; 1872 
Prozatímní; 1881, 1883 
Národní 

(1731-1732 Reduta); 1881-1882 

1830-1832, 1899-1902 

1819 1884-1885 1906-1909  

Chorobinec Na Karlově 1814 sv. Anna 1901 1898  1908 1902 okresní 
Nemocnice Na Františku, 1790 

Všeobecná nemocnice - Karlovo 
náměstí, po 1875 
rozšiřována; 1883, 1912 ambulatorium; 1903 
Libeň;1913-1915 Bulovka,  

1786 sv. Anna, 1865-1868 
Pekařská 

1833, 1869, 1896-1902 

1827, 1911/14 1787-1797 
vojenská, 1885/87 
okresní 

1857 stará 

městská, 
1898 okresní 

1856 stará 

okresní 1888-1894/98 
okresní 

Sirotčinec 1875;1878 
převzata 

městem opatrovna na 
Malé Straně; 1883 vychovatelna 
Libeň; 1883 
převzata opatrovna 
Hrádek 

1776; 1883 opatrovna 
1833, 1869, 1896-1902 

1856/57, 1906?  1903 1896 okresní 

Ústřední Olšanský, 1784; 1848- 1887-1889  1883 1880-1882 
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hřbitov Malostranský 

v Košířích 1883 1850 
rozšíření 

starého; 1900-1902, 1907 
Městské muzeum 
(nová budova) 

1880-1883 1873 (um.-
prům.); 1904 
městské 

1897-1901 1898-1901/02 1908-1912   

Tab. 8: Porovnání roku vzniku a zásadních přeměn jednotlivých ústavů, podniků a vybavení měst v českých zemích v rámci komunální infrastruktury do roku 1914 
Poznámka: kurzíva – podnik byl zřízen jako dobročinný, nadační, korporační nebo jinou neziskovou formou 

mimo působnost města, (kurzíva v závorkách) – podnik byl zřízen jako soukromý 
Zdroj: Částečně převzato z MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 94-96; upraveno a doplněno autorem dle: Österreichisches Städtebuch, XIV. Band.  
 
13.2 Pošta, telegraf a telefon  

Nejprve nastíním vývoj zařízení, umožňujících výměnu informací. Zprovoznění 

železnice v Kolíně roku 1845 bylo asi po pěti letech následováno založením nové klasicistní 

budovy s poštou na nároží naproti nově postavenému nádraží (Rorejcova, čp. 8). Tam poštu 
z domu U Zlaté štiky, stojícího na náměstí (čp. 7), přestěhoval c. k. poštmistr Karel Knirš. Asi 
roku 1847 bylo zahájeno i železniční telegrafní spojení a v roce 1865 byla zřízena telegrafní 

stanice přímo ve městě. V Husově ulici (čp. 50) pak sídlila s telegrafním úřadem i pošta. 
I přes značné úsilí se městu nepodařilo postavit novou hlavní budovu pošty do konce 

sledovaného období, nicméně na Zálabí vznikla na začátku 20. století alespoň filiálka.882  
Co se týče telefonu, ten byl do Kolína zaveden v letech 1888 až 1889, tedy více než 

6 let po zřízení prvních dvou pražských telefonních stanic a asi 5 let po jejich zavedení v Plzni 
a Liberci.883 Od roku 1890 už měl Kolín vybudované telefonické spojení s Prahou, tedy pouhé 

2 roky po zavedení první meziměstské linky na našem území. Systematický rozvoj 

telefonního spojení byl však zpočátku problematický. V roce 1906 se tak např. dozvídáme, že 

městský zastupitel pan Eisler žádá, aby „…se naléhalo na telefonní správu, aby telefonické 

                                                           882 SOkA Kolín, fond AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 5. 1909.  883 Roku 1888 bylo v Kolíně schváleno nejprve pořízení telefonu z radnice do zvonice a odtud do hospody U Města Reichenberka, a to za 330 zl. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1871-1889, 
Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24. 3. 1888, s. 316.  
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vedení vedeno bylo na střechách a není- li to možno, aby sloupy telefonní nebyly stavěny do 

chodníku.“.
884 

 
 

13.3 Plyn  
Plynové osvětlení bylo významným symbolem začínající modernizace městského 

prostoru. Plynárna byl zároveň podnik, na kterém získávaly nové městské elity první 

zkušenosti z aktivního a organizovaného přístupu ke komunální infrastruktuře. Jako většina 

vynálezů a inovací, i plynové osvětlení přišlo do českých zemí z německy mluvícího prostoru. 

V Kolíně bylo první plynové osvětlení místo dosavadního olejového
885 zaváděno už od 

podzimu roku 1865, kdy byla schválena instalace prvních pouličních lamp na svítiplyn.
886 

Ještě v roce 1867 přikoupili další plynové lampy, ale už 6. ledna 1869 zastupitelstvo 
odsouhlasilo vznik nového podniku: „V hlavní zásadě usneslo se zastupitelstvo jednohlasně, 

by zde plynárna zařízená byla.“.
887 Zastupitelé tak nejen reagovali na potřeby města a nové 

povinnosti dané legislativou, ale stavěli se tím i do role nositelů pokroku.  
Akciová plynárna s kapitálem z roku 1869 byla totiž dalším velkým podnikem 

aktivní generace kolínských staročechů, předsedou byl zvolen JUDr. František Havelec 

a místopředsedou JUDr. Václav Radimský.
888 Plynárna se základním jměním 40 000 zl. byla 

postavena v Polepské ulici (čp. 121). Josef Vávra pak popisuje, že „Odtud zavedeno 
osvětlování plynem v ulicích, na nádraží, v hostincích i skladech kupeckých.“ a také, že 

„Náměstí ozdobeno jest r. 1870 velkými kandelábry plynovými“.
889 Jak bylo u tehdejších měst 

bez zkušeností z provozování takového podniku běžné, plynárnu město vybudovalo, avšak 

vlastní chod přenechalo soukromníkům. Nejdříve jí město pronajímalo na deset let890 a od 
roku 1876 se kvůli hospodářským problémům přešlo na model, kdy se plynárna pronajímala 

                                                           884 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 10. 10. 1906, s. 221. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 51, 133. 885 Jako první v českých zemích vyměnila olejové lampy za plynové roku 1847 samozřejmě Praha (v Karlíně), 

celých 19 let po saských Drážďanech. Srov. PEŠEK, J. - LEDVINKA, V., Praha, Praha 2000; LÁNÍK, J. – 
VLK, J. (eds.): Dějiny Prahy II., Praha – Litomyšl 1998. 886 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 10. 1865, s. 24. 887 Tamtéž, 6. 1. 1869, s. 114. Návrh zastupitele Josefa Kašpara na zřízení koncese po dobu 50 let byl odmítnut. 888 Do zařizovacího výboru zvoleni v tomto pořadí Josef Formánek, JUDr. Václav Radimský, Josef Kašpar, Josef Weissberger, JUDr. František Havelec, JUDr. Václav Radimský, Karel Knirš, Josef Sixta, K. Buncl, Čeněk 

Hevera, Václav Perner a Karel Latzel st. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 97. 889 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. 890 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 4. 1869, s. 119. 
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každých šest let soukromníkům.
891 Ovšem její vztahy s městem byly problematické 

a energetický monopol byl zřejmě často zneužíván. Napříč celým obdobím se objevují 

stížnosti na její vysoké ceny, na „chatrné osvětlování města plynem“, časté předlažďování ulic 

při opakovaném pokládání potrubí apod.
892  

Josef Vávra hovoří v roce 1888 o výbavě v počtu čtyř pecí a nádrží plynu na 

600 m3.893 Díky tomuto závodu bylo zavedeno ve městě plošné plynové osvětlení. Jeho 

instalace také změnila podstatně tvář kolínských ulic díky novému vydláždění, které 

následovalo pokládání plynového potrubí.
894 Plyn byl zpočátku rozváděn jen v historické části 

města, v roce 1879 však město zbudovalo plynovod na Zálabí přes železniční most. Plynem se 
nejen svítilo, ale i vytápělo a používal se rovněž k vaření. Cena plynu se lišila podle uživatelů, 

nejlevnější byl pro nádraží a průmyslové podniky, dražší byl pro hostince a kavárny. Roku 

1891 vyrobila plynárna 150 000 m3 
svítiplynu a v roce 1902 bylo v Kolíně k veřejnému 

osvětlování 155 lamp, 2 čtyřramenné kandelábry na Karlově náměstí, dále 13 lamp v majetku 
dráhy a jedna ve vlastnictví plynárny.

895   
 
 

13.4 Elektřina 
 

V 80. letech 19. století začíná v českých zemích i pomalé prosazování elektřiny.
896 Její 

vnímání veřejností postupně přecházelo od určitého mystického okouzlení neviditelnou silou, 

až k jednomu ze symbolů české hospodářské modernizace. Symboliku pokroku tak převzaly 

elektrárny od plynáren. Bylo to především díky již vysokému podílu českých odborníků 

a podnikatelů na jejím zdokonalování a využití, které již indikovalo vrcholící modernizaci 
české společnosti. Prosazování elektřiny v rámci komunální infrastruktury však bylo velmi 

                                                           891 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 126. To se změnilo v roce 1897, kdy bylo 
schváleno prodloužení. Prodlouženo pak bylo od 27. 5. 1901 do 27. 5. 1916. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. 

č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 16. 7. 1897, s. 272. 892 K tomuto např. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z 26. 2. 1879, s. 101; 11. 1. 1880, s. 124. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol 

obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 19. 12. 1904, s. 19-20; 31. 10. 1908, s. 492-493. 893 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 271. 894
SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 4. 1869, s. 116. 895 KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 48-49. 896 Roku 1880 patentoval František Křižík zdokonalenou obloukovou lampu, roku 1887 zřídil první elektrické 

pouliční osvětlení v Jindřichově Hradci a Písku, roku 1888 vybudoval první městskou elektrárnu v českých 

zemích na Žižkově. 
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složité. Plyn byl dobře zavedený, technologie již propracovaná, byl vychován dostatek 

odborníků a ceny tak mohly být atraktivnější. Tím se elektřina zpočátku vykázat nemohla. 

Výsledkem bylo, že nemajetné vrstvy ještě dlouho svítily, vařily a vytápěly plynem 

a elektřina pronikla kromě dopravy především do průmyslu nebo jako osvětlení 

reprezentativních ulic. Tomu pomáhala rovněž technologie elektráren, pro niž byli drobní 

odběratelé s malým a časově omezeným odběrem málo lukrativní.
897 

Také v Kolíně bylo zavádění elektřiny komplikované, což bylo zřejmě způsobeno 
nejen finanční náročností, nedostatkem zkušeností, odborníků a nedokonalostí nové 

technologie, ale také setrvačným vnímáním kolínské plynárny veřejností jakožto pozitivního 

symbolu oné oblíbené generace místních staročechů. Významné pak samozřejmě bylo, že 

stejně jako plynárny ani elektrárny nepatřily mezi úplně nezbytnou součást městské 

vybavenosti. Roku 1888 tak sice byly zprovozněny čtyři Křižíkovy obloukové lampy v areálu 

Horského cukrovaru na Zálabí a o rok později byl Křižíkovými lampami osvětlen kolínský 

lihovar, ale systematická elektrizace Kolína byla ještě daleko. Elektrická světla v těchto 

průmyslových areálech čerpala energii zatím jen z malých podnikových elektráren.
898 

První velká kolínská elektrárna byla založena až proslulým ing. Františkem Křižíkem. 

Křižík se účastnil zakládání různých lokálních elektráren v Polabí poté, co příliš neuspěl jeho 

projekt vodních elektráren při plánované regulaci Labe. A tak roku 1910 přišel i do Kolína. 

Na samém konci tohoto roku zadala Křižíkova firma „povolení k rozvodu sítě elektrického 

vedení po veřejných prostranstvích pro dodávky elektrického proudu k účelům motorickým 

a osvětlovacím“. Nebyla však jediná, ve stejné době podala návrh městu i známá brněnská 

firma Bartolomus, Donát a spol., v jejímž návrhu smlouvy byla výstavba elektrické rozvodny 

za 300 000 K, avšak chtěla bezplatné odstoupení pozemku pro její stavbu a pro Kolín závazek 

povinný odběr elektřiny. Na druhou stranu dávala i garance pro její případné odkoupení 

městem. Křižík měl ovšem schůdnější podmínky. Sám mínil do celého projektu investovat 
600 000 K, nepožadoval povinný odběr a dokonce se městu podařilo prosadit, že v případě, 
pokud se v Rakousku objeví dodavatel s levnější elektřinou, sleví Křižíkova firma na její výši. 

Křižík požadoval jen výhradní povolení k rozvedení sítě elektrického vedení po veřejných 

prostranstvích na 40 let s tím, že po 25 letech mohlo město síť vykoupit a postavit 

si elektrárnu vlastní. Elektřinu plánoval prodávat klasickým živnostenským způsobem. 

Křižíkova firma byla pro svou známou solidnost od začátku favoritem a nakonec komise 

zastupitelů, která měla porovnat výhodnost smlouvy s ostatními městy, smlouvu s ní 

                                                           897 Srov. KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 35-37. 898 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 98. 
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schválila.
899 Mezi zastupiteli v této souvislosti zaznělo, „…že bude tudíž pro obec smlouva 

s firmou Křižíkovou výhodnější a prospěje se tím živnostnictvu i průmyslu města“.
900  

František Křižík brzy odkoupil bývalý Weissbergrův závod na rafinaci lihu u nádraží 

(ten byl definitivně uzavřen asi v letech 1907/8).901 Zde nejprve zařídil slévárnu 

s modelárnou, zámečnickou dílnu a skladiště s elektrotechnickým materiálem. A právě 

v těchto místech v roce 1911 započala stavba první Parní elektrárny, která byla dokončena 

o rok později.
902 Jako první se na elektřinu zřejmě připojila Továrna na obuv Zikmunda 

Feldmanna, ale neobešlo se to bez komplikací. Křižík nejprve napojil závod na síť, ale pak 

musel kvůli ještě nedokončené elektrárně po nějakou dobu generovat proud z provizorní 

elektrárny v Radimského mlýně. Poté, co se v továrním provozu osvětlení osvědčilo, se 
postupně elektrická síť rozvíjela po celém městě.

903 Po Feldmannovi následovalo Francovo 

kino, dům obchodníka s obilím Löwina v Rubešově ulici, nožíř Karásek v Žižkově ulici 

a především kolínské nádraží.
904 Nicméně veřejné elektrické osvětlení se ve městě do roku 

1914 neprosadilo905 a to přes skutečnost, že ho městu poprvé doporučoval zastupitel pan 

Hrbek už 24. května 1902.906 Když totiž v březnu roku 1912 rozhodovali zastupitelé o novém 

osvětlení pro periferie města, dala plynárna lepší nabídku než František Křižík.
907 Kromě ceny 

                                                           899 Komise pracovala ve složení: A. Pavec, A. Sládek, E. Rodr, J. Franc, JUDr. A. Funke a ing. Antonín 

Hlaváček. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva z  28. 12. 1910, s. 224-226. 900 Tamtéž, 3. 3. 1911, s. 245-246. 901 V meziválečném období však už elektrárna nestačila potřebám Kolína a v areálu bývalého Horského 

cukrovaru na Zálabí vznikla v letech 1928-1931 nová parní elektrárna Elektrárenského svazu středolabských 

okresů, společnosti s  r. o. ( ESSO, založen 1916). K elektrárenskému svazu polabských obcí  se Kolín zamýšlel 

připojit už v roce 1914. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 98- 99. Srov. KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 35. 902 Jaroslav Kronus popisuje výbavu Křižíkovy elektrárny takto: „Kotelna se stávala ze čtyř ležatých parních 

vodotrubných kotlů systému Steinmüller na ruční přikládání uhlí. Provozní tlak páry byl 11 atm. Voda pro kotle 
se odebírala z malého jezírka vedle kotelny, které dal Křižík prohloubit. Dále se voda odebírala ze studní a z labského vodojemu na nádraží položeným potrubím. Ve strojovně byly postaveny dva starší dvouválcové 

sdružené kompaundní parní stroje, každý o výkonu 100 HP s kondenzačními vývěvami, vyrobené firmou První 

brněnské strojírny. Vstupní tlak 11 atm. 126 ot./min. Na hřídelích strojů byly naklínovány generátory, každý o  výkonu 750 kVA a napětí na svorkách 3 300 V. výrobek firmy Křižík. Oba stroje, již starší, zakoupil Křižík ve 

Vídni. Nový stojatý kompaudní dvouválcový stroj s kondenzací páry byl zakoupen od firmy Breifeld – Daněk 

Karlín o výkonu 350 HP – 177 obr./min. s generátorem 28 kVA. V prvních letech sloužil jako rezervní jen v noci, 
kdy byl malý odběr el. energie.“. KRONUS, J., 150 let rozvoje, s. 36. 903 Tamtéž, s. 36. 904 Křižík zpočátku dodával elektřinu pro osvětlení a drobné motory při napětí v síti 3 x 120/220 V. Elektřinou 

zásobil také okolní města, jako např. Kutnou Horu, kde postavil elektrárnu rovněž v roce 1912. Také použil 

dálkové vedení elektrické sítě o hodnotě 15 kV, kterým propojoval větší i menší obce v okolí Kolína. KRONUS, J. 150 let rozvoje, s. 36-37. 905 Stalo se tak až v roce 1916. SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 906 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24. 5. 1902, s. 313. 907 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  3. 9. 1912, s. 146. 
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se navíc zdá, že svou roli sehrálo také úzké personální propojení plynárny a příslušníků 

městské elity, které ještě zanechávalo Křižíkovu soukromou firmu v určité nevýhodě. 
 

 

 13.5 Kanalizace  
Industrializace nejprve ještě zhoršila již tak nepříliš utěšené hygienické podmínky 

ve městech. Opakující se epidemie tyfu či cholery, související i s nedostatečným zásobováním 

pitnou vodou, tak při zvyšujících se znalostech tlačily na budování moderní kanalizační sítě. 

Tlak na vybudování kanalizace v její moderní soustavné podobě pak zvýšilo i zavedení 

moderních vodovodů do jednotlivých domácností, díky čemuž kanalizací protékalo 

až několikanásobně více odpadní vody. Omezení znečišťování podzemních vod a říční sítě 

pomocí moderní kanalizace dokázalo v Londýně či německých městech snížit úmrtnost 

obyvatel asi o třetinu. Problematická však byla pro většinu měst absence nákladné čistírny 

odpadních vod, jelikož odpadní vody ústily nadále do říční sítě. Tím bylo šířeno znečištění 

i do obcí ležící „po proudu“.
908 Na to postupně reagovala i příslušná legislativa, která 

nejpozději od vydání zemských stavebních řádů v letech 1886 až 1887 a 1889 (platný pro 

Kolín) přímo určovala městům povinnost kanalizaci zřídit a udržovat.909 V Kolíně, městě nad 

Labem, navíc nutnost výstavby komplexní kanalizační sítě zvyšovala hrozba častých záplav. 
 
První budování kolínské kanalizace můžeme vystopovat již do 40. let 19. století, kdy 

se objevila v severní části centra města při příležitosti výstavby železnice.
910 Poté však byla 

více než 20 let jakákoli iniciativa v této oblasti mizivá a objevují se jen sporadické 

a nesystematické pokusy, jako například v Kouřimské ulici a U Zálabské brány.
911 Změny 

nastaly po mnohokrát zmiňovaném nástupu staročechů v roce 1867 a konkrétně po založení 

plynárny o dva roky později. Tehdy byly v rámci projektu nakladení plynového potrubí 

a následného dláždění „…založeny podzemní stoky v ulici kouřimské i pražské, čímž doplněna 

                                                           908 KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 89-91. 909 Řeky, studně, cisterny a další zásobárny vody měly být chráněny před znečištěním již dle všeobecného 

trestního zákona č. 117/1852 říš. zák. Technickou konkretizaci přidal vodní zákon pro Království české z roku 
1870. Projekty kanalizování, stejně jako stavby nových vodovodů, už musely být úředně projednávány. Nicméně 

přímou povinnost obcí zřizovat a udržovat kanalizaci stanovil nejvyšší správní soud v roce 1877, a to judikátem 

č. 216. V českých zemích tuto povinnost do zákona včlenily až stavební řády z let 1887 a 1889. Od té doby 

mohla být obcím kanalizace města či její část přímo nařízena zemskými orgány, přičemž ke zřízení stok mohla 
obec vybírat příslušné poplatky. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj, s. 50. 910 JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 131. 911 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Městské zastupitelstvo  1864-1871, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 23. 4. 1865, s.16. 
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kanalisace vlastního města.“.
912 Odpadní vody se nicméně nadále vypouštěly do Labe, a to až 

do konce sledovaného období.913 
Po kanalizaci většiny městského centra přišla na řadu i Židovská ulice

914 a v 80. letech 
se pomalu začala šířit i do okolních předměstí. Jeden z prvních kanálů se objevil na Pražském 

předměstí při úpravě Mariánského náměstí (dnes Náměstí Republiky) v jeho západní části,
915 

s nímž se pak spojil další, vyvedený od budovy okresního úřadu v Prokopově ulici (dnes ulice 

Politických vězňů čp. 144) směrem k Císařovsi.
916 Na začátku 90. let se nového kanalizování 

dočkala díky výnosu c. k. okresního hejtmanství na náklady STeG i oblast přilehlá k železnici 

od Nádražní ulice směrem k Rorejcovu náměstí a Dolní ulicí.
917 

Z uvedeného výčtu je jasné, že do roku 1880 bylo sice kanalizováno městské centrum, 

nicméně mimo něj bylo kanalizace opravdu poskrovnu. Navíc nebyla systematizována a příliš 

nerespektovala moderní trendy.918 Situace se začíná měnit v roce 1896, což je doba, kdy se 
poprvé do zastupitelstva dostává za mladočechy Čeněk Křička. Kanál k nově postavené 

nemocnici na Kouřimském předměstí za 7000 zl. (město přispělo částkou 3000 zl.) byl sice 

ještě návrh okresního zastupitelstva,
919 ale ke konci roku 1896 už mimo něj bylo schváleno 

provedení dalších čtyř kanálů (v Palackého třídě, na Zálabském předměstí k odvodnění 

„louže“, v Dolní ulici a prodloužení stoky v Komenského třídě) v úhrné ceně 7500 zl.
920 O půl 

roku později je naplánován Zálabský kanál od Továrny Sedlák, Kavalír a spol. jako krytá 

stoka s příkopem.
921 V prosinci 1897 je pak na další rok v plánu nová skupina kanálů 

(V Pražské ulici, Sokolské ulici a na zálabském předměstí v ulici Polní a Veltrubské) za 

předpokládanou částku 4826 zl.922 V roce 1898 pak byla v souvislosti se stavbou nové silnice 

k jatkám na Kutnohorském předměstí (dnes areál čp. 77) na žádost zdejšího živnostenského 

                                                           912 VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, str. 271. 913 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 8. 12. 1880, s. 143. 914 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1871-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 11. 1. 1880, s. 125. 915 Tamtéž, 26. 9. 1886, s. 269. 916 Tamtéž, 13. 4. 1889, s. 346. 917 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 25. 11. 1893, s. 143. 918 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 919 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 7. 6. 1896, s. 238. 920 Tamtéž, 9. 12. 1896, s. 249-250. 921 Tamtéž, 16. 6. 1897, s. 270. 922 Tamtéž, 15. 12. 1897, s. 281. 
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společenstva řezníků schválena stavba kanálu a jeho napojení na již funkční kanál 

u nemocnice za přispění obce.
923  

V této době přichází městský inženýr Antonín Hlaváček, který později napsal, že 

město „Nemělo žádné soustavné kanalisace, jen v zastavěné části města kanalisaci dílčí a na 

obvodě města také otevřené vodoteče, takže vylévání splašků na ulici nebylo řídkých zjevem. 

Z vodotečí se dlouho udržela vodoteč v ulici Na příkopě a do nedávných dob i vodoteč 

v Opletkách, v ulici Rorejcově a za dvory a zahradami domů v ulici Dolní.“.
924 Hlaváček se 

snažil městskou kanalizaci dobudovat a systematizovat. Během několika let po jeho nástupu 

do funkce se dotvořilo například zřízení stoky v Polní ulici mezi ulicí Hřbitovní 

a Veltrubskou, v Ovčárecké třídě a z podnětu c. k. místodržitelství také v erární silnici 

Kutnohorské.
925 A už po roce jeho působení byl schválen „Návrh r.m. na povinné zřízení 

domovních stok ve vnitřním městě, jakož i zřízení záchodů splachovacích a návrh r.m. na 

zrušení stojanů ve vnitřním městě.“.
926 Byl také zaveden nový systematický přístup 

k technické infrastruktuře, tedy že kanalizace bude logicky předcházet každému novému 

vydláždění.  
Po velké povodni v roce 1906, která paralyzovala Kutnohorské předměstí, vznikl 

návrh na komplexní kanalizaci většiny jeho zástavby. Projekt byl samozřejmě zadán 

k zpracování Hlaváčkově technické kanceláři.
927 O dva roky později byla kanalizace dle plánů 

technické kanceláře odsouhlasena městským zastupitelstvem a předána k provedení.
928 I přes 

slibné začátky se nakonec práce vlekly dlouhou dobu, zvlášť kvůli návaznosti na úpravu toku 

Labe, která mezi roky 1901 a 1912 bránila dokončení většiny projektů technické 

infrastruktury.929 V roce 1906 také vznikl projekt kanalizace Palackého třídy, která měla těsně 

předcházet jejímu novému vydláždění. V projektu za 5000 K počítal s propojením nové stoky 

na dosavadní domovní kanály.
930 V souvislosti s výstavbou nové Hlaváčkovy školy pro 

Západní obvod se v obrovské sumě 280 000 K, vyhrazené na její realizaci, počítalo 

i s výstavbou nové kanalizační sítě, která obsluhovala i nově parcelované okolí školy.
931 O tři 

                                                           923 Tamtéž, 28. 6. 1898, s. 310; 4. 8. 1898, s. 315. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 1. 6. 1900, s. 170. 924 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 925 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 27. 6. 1900, s. 187-188; 10. 7. 1901, s. 244; 1. 10. 1902, s. 343-344. 926 Tamtéž, 21. 6. 1899, s. 66-67. 927 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 7. 1906, s. 184. 928 Tamtéž, 26. 3. 1908, s. 397. 929 Tamtéž, 22. 7. 1908, s. 440. 930 Tamtéž, 12. 7. 1906, s. 185. 931 Tamtéž, 3. 5. 1907, s. 289-291. 
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roky později pak byl schválen projekt „…na stavbu obecní kryté stoky v klenutém propůstku.“, 

což bylo prodloužení kanalizace u železnice naproti Dolejšímu ostrovu.
932 

Na Zálabském předměstí byla situace nejhorší, neboť se začalo dynamicky rozvíjet jen 

pár let před paralyzací výstavby infrastruktury kvůli oddalované regulaci řeky, na němž 

kanalizace a také regulace a úprava povrchu ulic závisely. Ještě na konci roku 1906 vznikl 
návrh na zřízení kanálu za 11 000 K v Mlýnské ulici na Zálabí, se kterou mělo město velké 

plány ohledně nového vyústění mostu.
933 Jenže začátek regulace Labe byl posunován ke stále 

novým termínům, navíc se ze součásti obrovského projektu celostátního kanálu stal jen 

součástí oddalované postupné regulace jednotlivých řek. Kolínský starosta Antonín Sládek 

roku 1909 prohlásil, že spolu s regulací bylo plánováno „…dokončení kanalizační sítě v městě 

našem. Příslušné projekty na břehu levém byly sborem již schváleny a projekt doznal 
v odborných kruzích příznivého přijetí. Na projektu na pravém břehu (Zálabí) bude se moci 

ihned začíti pracovati, jak vydán bude stavební koncens.“.934 Ten však stále ještě vydán 

nebyl, a když podobně stagnovaly i práce na Kouřimském předměstí, situace se stala 
neudržitelnou. Při příležitosti předání pamětního spisu zálabských občanů městu, ve kterém se 
mimo vodovodu, železniční zastávky a úpravy ulic dovolávali i urychlené kanalizace Zálabí, 

navrhoval zastupitel František Záruba, aby městská rada uložila příslušný projekt vypracovat 

technické kanceláři. Chtěl docílit, aby kanalizace začala už příští rok a hlavně „…appeluje na 

sbor, aby Zálabí neodstrkoval.“
935 Co se týče průmyslových zón, byla ještě plánována krytá 

kanalizace na Kutnohorském předměstí u továrny Emana Urbacha, kde byl prý nesnesitelný 

zápach. I tento palčivý problém byl dlouho oddalován.
936   

Když roku 1912 konečně začaly první práce na úpravě a kanalizaci řeky, byl zároveň 

odstartován velký projekt kanalizování ulice Za Quintinem, Ovčárecké, Tyršovy 

a Vinařického náměstí v úhrnné výši téměř za 39 000 K.937 V roce 1913 pak město spustilo 
projekt ještě rozsáhlejší, a to kanalizace nové zástavby na Pražském předměstí. Mohutný 

kanalizační systém ústící do labe byl stavěn v ulicích Sluneční, Šotnovské, v Zídkách, 

Štítarské, Riegrově, Tyršově, dále také v okolí chudobince i na Kolárově náměstí. 

                                                           932 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 1. 1910, s. 136. 933 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 28. 11. 1906, s. 237-238. 934 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1909-1911, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 5. 1909, s. 19-20. 935 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 5. 1911, s. 9. 936 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 12. 5. 1909, s. 22-23. 937 Tamtéž, 6. 5. 1912, s. 122. 
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A především konečně začalo i kanalizování Náměstí sv. Víta na Zálabí, které zasahovalo i do 

ulic Veltrubské a na Louži. V těchto místech už byl dlouhodobě zoufalý stav.938 Pomalý 
postup při všeobecně potřebném kanalizování a „výbušná“ atmosféra, kterou tato situace 

v industrializovaném městě vyvolávala, přirozeně našly výraznou odezvu i v kolínském tisku. 

V Labských proudech se tak dočteme, že když se v městské radě jednalo o stavbě stoky na 

Zálabí, kterou chtěl městský rada Záruba prosadit kvůli svým zálabským voličům i vlastním 

nemovitostem za každou cenu, byl Hlaváček proti kvůli nevhodnému spádu ulice. Ovšem 

situace se vyostřila „…k ostré výměně názorů mezi oběma pány, která vyvrcholila o tom, že 

městský inženýr vyčetl p. Zárubovi, že ničemu nerozumí. „Byl jste u mne zedníkem, když jsem 

stavěl svou vilu“ a dodal „Já vám ukáži, já vás naučím“. Pan měst. rada byl opovážlivostí tou 

tak překvapen, že urážlivý výrok pana inženýra strčil do kapsy.“.
939  

Optimismus z nových projektů po konečném spuštění regulace řeky však byl poněkud 

předčasný, neboť po dvou letech práce přerušila válka. Soustavná kanalizace města tak byla 

dokončena až za první republiky, ostatně podobně tomu bylo i v Pardubicích.940 Ovšem do 

vypuknutí první světové války se nepodařilo tyto velké a nanejvýš potřebné projekty 

systematického kanalizování dokončit. To ostatně korespondovalo s děním ve většině 

ostatních českých měst.  
 
 

13.6 Vodovod  
Zdravotně závadná voda výrazně zvyšovala úmrtnost i v modernizujících se 

městech.
941 Pro její snížení bylo třeba (spolu se stavbou kanalizace) zajistit obyvatelstvu 

pravidelnou dodávku čisté pitné vody a potlačit tak epidemie tyfu a původně asijské cholery, 

která se ve 30. letech rozšířila po celé Evropě. Spolu s industrializací a růstem měst tak rostla 

                                                           938 Tamtéž, 15. 9. 1913, s. 2012-213. 939 Labské proudy, roč. XIX., č. 17, 2. 5. 1914. 940 Byla tak dokončena až ve 20. letech. Hlaváček později svojí práci v oblasti kanalizování města do roku 1924 

popsal později takto: „Stavba uličních stok: 
a/ na Pražském předměstí v ulicích Na příkopě, Šotnovské a Sluneční, přes Kollárovo náměstí, s vyústěním 

zahradou p. Nosáka do Labe a celá síť stok v přilehlých ulicích, které jsou na tuto stavbu připojeny 
b/stoka z třídy Bedřicha Velikého (bývalé Palackého) ku školní budově obvodu západního se stokami v přilehlých 

ulicích na tuto stoku připojených 
c/ stoka v ulici dr. Rašína 
g/ stoka na Zálabí v ulici Příčné, Pejřinské a Hřbitovní s pobočnými stokami na ni připojenými 
h/ síť stok v okolí obou školních budov zálabských provedených a připojených na stoky již stávající.“. SOkA 
Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 941 K vývoji vodárenství v českých zemí srov. JÁSEK, J. A KOL., Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2000. 
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potřeba stavby moderního vodovodu, který by nahradil dosavadní praxi přivádění vody do 

veřejně přístupných kašen. Města k tomu byla legislativou přímo úkolována od roku 1870.942  
První vodovod v Kolíně postavil už v 2. polovině 16. století slavný rybníkář 

a národohospodář Jakub Krčín z Jelčan, pocházející z nedalekých Polep. Šlo o jednoduchý 

vodovod z dřevěných trubek, kterými byla samospádem přiváděna voda do městských kašen. 
Těch bylo do 90. let 19. století zřízeno celkem šest, jmenovitě: na Karlově náměstí, 

u obecního dvora, u kláštera, u pivovaru v ulici Kovářské u nové budovy Občanské záložny - 
na rohu dnešní křižovatky ulic Politických vězňů a Kouřimské - a při vstupu na most 
v Rubešově ulici.943 Voda pocházela ze studánek v okolí nedalekých Štítar a Radovesnic. 

Udržování vodovodu i jednotlivých kašen bylo prováděno na náklady města.
944 Roku 1873 

bylo již nedostačující archaické potrubí vyměněno za nové kameninové, jenže to bylo velmi 
poruchové a muselo být později z části nahrazeno litinovým. Do kašny na Karlově náměstí 

tekla také užitková voda z Labe, která tam byla přesměrovaná z vodojemu (opravený v roce 

1905 za 150 K) v Zámeckém pivovaře.
945 Do areálu pivovaru jí čerpalo nejdříve vodní kolo 

z Podzámeckého (Formánkova) mlýna
946 a v roce 1878 proběhla modernizace, když město 

zakoupilo čerpací pumpu.
947 Díky rapidnímu růstu města však bylo jasné, že je nutné 

vodovodní síť od základu přebudovat. Tuto nutnost podtrhla také zmíněná epidemie cholery 
z válečného roku 1866 a opakující se epidemie břišního tyfu. V roce 1874 vznikly díky 

městské radě plány na prodloužení Štítarského vodovou až do Zibohlav,948 ale až roku 1889 
bylo schváleno jeho prodloužení a rekonstrukce.949 Realizace nákladného projektu se však 

dále nepříjemně táhla.  
 

                                                           942 Ochrana čistoty vody a stavba moderních vodovodů ve městech je úzce spojena s budováním kanalizace. Jak 

je zmíněno výše, zásobárny vody měly být chráněny před znečištěním už v rámci všeobecného trestního zákona 

č. 117/1852 říš. zák. a podrobný technický popis byl uveden právě ve vodním zákoně pro Království české z roku 1870. Tento zákon pak především výslovně určuje obcím, aby zajistily svým občanům, kteří si sami 
nemůžou vodu opatřit, nejen pitnou vodu, ale také vodu pro vaření, praní, napájení a k dalším hospodářským 

potřebám. Stavba nových vodovodů, už musela být úředně projednávána. MAIER, K., Hospodaření a rozvoj 
českých měst, s. 50. 943 Do konce 90. let 19. století byly tři kašny zrušeny, jednalo se o kašnu na křižovatce ulic před novou budovou 

Občanské záložny, u pivovaru v ulici Kovářské a při vstupu na most Rorejcově ulici. 944 Ještě v roce 1946 byly takto vodou zásobeny kašny u kláštera a v obecním dvoře. JÁSEK, J. A KOL., 

Vodárenství, Praha 2000, s. 36. 945 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 9. 1905, s. 93. 946 SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 947 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 8. 1878, s. 90-91. 948 Tamtéž, 5. 7. 1874, s. 32. 949 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 14. 12. 1889, s. 14. 
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Teprve 25. listopadu roku 1893 byl předložen detailní projekt nového radovesnického 

vodovodu podle projektu ing. Železného, který městským radním představil purkmistr 

Vojtěch Formánek.
950 Vodovod počítal s využitím povrchové vody v okolí vesnice 

Radovesnice, ležící asi 3 km jihozápadním směrem od města hned za Štítary. Nicméně jeho 

realizace se protahovala a tak zatím vznikl ještě konkurenční projekt na dodávku vody 

z Labského údolí, který podporovala městská rada i Čeněk Křička.
951 21. dubna 1897 byla 

vytvořena vodovodní komise ve složení Vojtěch Formánek, Václav Formánek, Alois Kroutil, 

Antonín Sojka a Čeněk Křička,
952 která se ale tři měsíce později od městské rady dozvěděla, 

že se nemá čekat na zkoušku jakosti vody z Labského údolí, protože město nakonec 

bezprostředně přikročí ke stavbě již připraveného radovesnického vodovodu. Ještě před 

příchodem ing. Hlaváčka byl tak v roce 1898 nový radovesnický vodovod na povrchovou 
vodu dokončen. Selhal ale už na podzim téhož roku, protože trpěl jejím nedostatkem. 

A i když jí měl po deštích dostatek, byla příliš kalná.
953 Už za Hlaváčkova působení si pak 

městský zastupitel Sojka stěžoval na pětidenní nedostatek vody a nemožnost zavedení 

vodovodu do kostelů. Zároveň padla kritika i na další nereálné plány dalšího rozšíření 
stávajícího vodovodu, dokud nebude dostatečně zřejmá kvalita vody v nových plánovaných 
pramenech.954 Modernizace vodovodu byla celkově špatně naplánována, realizace zřejmě 

uspěchána a zastupitelé navíc na nastalou situaci reagovali polovičatě a až s velkým 

zpožděním. Místo dlouhodobého systematického plánování a rozhodnutí na základě 

nejlepších technických parametrů byla upřednostněna snaha o minimalizaci nákladů. Lze za 
tím také vidět setrvačnost tradičního přístupu k investicím do rozvoje a správě města vůbec. 

Nezvládnutá stavba vodovodu znamenala, že město nejen že neušetřilo, ale muselo 

tuto nepříjemnou investici provést rovnou dvakrát. Tentokrát již na profesionální bázi. 

Nakonec se prosadil návrh na prodloužení a zásadní modernizace původního štítarského 

vodovodu podle návrhu kolínského profesora Pírka, přípravné práce pak začaly v roce 
1902.955 Profesor Pírko se stal rovněž členem nové vodovodní komise, které předsedal okresní 

starosta Leger.956 Samotné realizace projektu se ujala městská technická kancelář. Její 

                                                           950 Tamtéž, 27. 9. 1893:, s. 132-133; 25. 11. 1893, s. 141-142. 951 Tamtéž, 21. 10. 1896, s. 246. 952 Tamtéž, 21. 4. 1897, s. 264. 953 Hlas demokracie, roč. V (XXIII), č. 3, 17. 1., 1925. 954 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 31. 8. 1899, s. 80. K vývoji vodovodu do roku 1900 srovnej: SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. 

č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 302, 383-384, 439, 553, 565-566, 568-572, 584. 955 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 13. 3. 1902, s. 292. 956 Tamtéž, 15. 7. 1903, s. 417. 
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přednosta Antonín Hlaváček pak provedl nejen veškeré sondovací a přípravné práce nutné pro 

stavbu nového vodovodu a vedl i samotnou stavbu v obecní režii. Sestavil také rozpočet celé 

akce. Na základě návrhu vodárenské komise i odborného posudku z roku 1903 od proslulého 

odborníka profesora Hráského,
957 tak město přistoupilo ke stavbě nové vodovodní sítě, která 

odebírala vodu z údolí Štítarského potoka třinácti vrtanými studnami o hloubce 10 až 25 
metrů. Odtud se voda nasávacím systémem přiváděla do strojovny pod vesnicí Štítary, odkud 
byla dále vedena pomocí elektrických čerpadel do zemních vodojemů na návrší u silnice do 

Štítar.
958  

Hlaváček dokázal využít peníze určené na akci velmi hospodárně. Na rozdíl od 

předchozího vodovodu, který navzdory halasné finanční výhodnosti spolknul celých 
260 000 K,959 stál tento nový projekt 140 071 K a 41 h. Hlaváček dokonce ani nedočerpal 
17 929 K a 6 h a za prodej starého stavebního materiálu získal navíc 2350 K a 65 h.960 Poprvé 
se tak ukázal rozdíl, jaký v tomto směru přinesla profesionalizace, technická odbornost 

a systematické plánování.
961 Podíl Technické kanceláře na úspěchu celé akce ocenilo 

i městské zastupitelstvo, když po dokončení vodovodu udělilo jak Hlaváčkovi, tak i jeho 
spolupracovníkům - pánům Růžkovi a Plachému - odměny ve výši 5000 K, respektive 650 K 
a 50 K. Voda z předchozího vodovodu radovesnického pak byla svedena do starého 

Štítarského, jehož původní zařízení nebylo demontováno a paralelně nadále zásobovalo město 
vodou nižší kvality.962 Stejně tak se dál čerpala voda z Labe přes Zámecký pivovar, ale ta 

měla samozřejmě špatnou kvalitu a nebyla pitná. Nový vodovod, zkolaudovaný v roce 1905, 
se stal prvním násoskovým vodovodem v Čechách a i přes některé nutné opravy spolehlivě 

zásoboval město pitnou i užitkovou vodou.
963  

Ale s překotným rozvojem města nedržel krok rozvoj vodovodní sítě a ani objem 

dodávané vody.
964 A tak ještě v dubnu roku 1912 musel vzniknout návrh na položení druhého 

                                                           957 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 4. 1903, s. 491. 958 Tamtéž, 5. 10. 1904, s. 546. Srov. JÁSEK, J. A KOL., Vodárenství, s. 36. 959 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1898-1904, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 7. 1903, s. 417. 960 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1904-1909, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 8. 2. 1905, s. 40-42. 961 Oba projekty tak stály dohromady 397 721 K. Pro alespoň rámcové srovnání s (v době budování štítarského vodovodu) asi 16-ti tisícovým Kolínem - 35-ti tisícový Liberec za vodovod v (samozřejmě mnohem členitějším 

prostředí), vybudovaný roku 1902 zaplatil 2 384 309 K, 125-ti tisícové Brno ve stejný rok 5 422 174 a 660-ti 
tisícová Praha v roce 1909 8 487 179 K. Österreichisches Städtebuch, XIV. Band, s. 286-287.  zap962 Kvalita vody  radovesnického vodovodu se postupně zvýšila. Tamtéž, 28. 11. 1908, s. 541. 963 Tamtéž, 13. 5. 1905, s. 85-86; 13. 9. 1905, s. 93-94; SOkA Kolín, f. Antonín Hlaváček, bez inv. č., dotazník LUSK, nestr. 964 V roce 1930 bylo nakonec rozhodnuto postavit další vodovod podle projektu inženýra Hráského, město bylo 

rozděleno na dvě pásma – Dolní které zahrnovalo centrum města a Zálabské předměstí – ty zásoboval dosavadní 
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potrubí nového vodovodu a to kvůli tomu, že denní spotřeba vody se dostala na 12 000 hl, 
ačkoli vodovod mohl poskytnout jen o 1000 hl méně. Zároveň vznikl plán na další velké 

rozšíření vodovodu do ulic Tyršovy, Škodovy, za Quintinem, Ovčárecké, Třídvorské, 

Šotnovské, Okružní třídu, Královskou cestu a mnoho dalších.
965 Projekt byl prakticky 

dokončen během roku 1913 a Hlaváčkova technická kancelář měla velký podíl na tom, že 

z původních nákladů ve výši 45 000 K se podařilo opět ušetřit - tentokrát asi 8000 K. 

Vodovod nakonec vedl Havlíčkovou třídou do průmyslové zóny a kromě místních obyvatel 

na něj byla napojena i místní sušárna čekanky, lihovar a Draslovka.966  
 
 

13.7 Veřejné zdraví  
V industriálním městě, které bylo zahalené kouřem z továrních komínů, v němž vody 

znečišťovali nejen obyvatelé, ale už i továrny a kde velká část obyvatel přebývala 

v nevyhovujících podmínkách (nedostatečné osvětlení, vlhkost, špatné větrání, přelidněnost), 

bylo zdraví ohroženo neustále. Ve sledovaném období ohrožovaly život ve střední Evropě 

kromě zmiňovaného tyfu a cholery také tzv. dětské nemoci, tedy především spalničky, spála, 

zarděnky, tehdy běžné i u dospělé populace. Naopak již od přelomu 18. a 19. století ustupují 

morové epidemie a úmrtí na nedostatek potravy. Bezplatnou péči nicméně využívali 

především městští chudí, movitější měšťané si za lékaře platili a ti nejbohatší pak cestovali za 

specializovanými odborníky a zdraví tužili v lázních, letoviscích nebo na svých venkovských 

nemovitostech.967  
Veřejné zdravotnictví řešil stát již v dobách osvíceneckých, veřejná zdravotní služba 

pak byla v období, na které je tato práce zaměřena, nejprve upravena zákonem č. 68 říš. zák. 

z roku 1870, k němu se přidal onen dvorský dekret o pohřbívání z roku 1874 a nakonec 
i přibyla i účinná legislativa pro zřizování moderních veřejných nemocnic (zemský zák. 1888, 

                                                                                                                                                                                     
vodovod a horní pásmo, což byly výše položené oblasti na Pražském či Kutnohorském předměstí a tam byl 

zaveden nový vodovod. K němu byla v letech 1928-1930 postavena nová městská dominanta – věžový vodovod 
podle návrhu Ing. Vladimíra Hráského (1857-1939) a žižkovského stavitele a architekta Fr. Jandy (1886-1956). 
Stavbu řídil F. Uher z Peček, který měl čerstvé zkušenosti s věžovým vodojemem právě z Peček. Do něj byla 

čerpána vodu, která pramenila v nedaleké vesnici Tatce. Dále pak ing. Pucek. Čerpací stanici dodala firma 

Českomoravská-Kolben- Daněk. JÁSEK, J. A KOL., Vodárenství, s. 36. 965
SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  24.4. 1912, s. 114-115. 966
Tamtéž, 2.5. 1913, s. 1912. 967 Srov. KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 113-117. 
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zem. vyhl. 1890 a 1895).968 Teprve o nemocnicích z poslední čtvrtiny 19. století tak lze mluvit 

jako o veřejných zdravotních ústavech, jak je chápeme dnes. Legislativou byla větším městům 

stanovena i povinnost platit obecního lékaře. Nemocnice byly stavěny obecní a často také 

okresní, neboť moderní ústavy se staly významným centrem užšího regionu. Tak tomu bylo 

také v případě Kolína. 
V něm byl až do roku 1871 v provozu starý špitál z konce 13. století u kostela sv. Jana 

Křtitele při Kutnohorské silnici (čp. 11). To už však v Kolíně působila i první všeobecná 

okresní nemocnice, založená roku 1856 na Kutnohorském předměstí (čp. 6-III.). Nicméně 

koncem 19. století už nedostačovala potřebám města, potřebám modernizujícího se města 
a ani výše zmíněné legislativě.969 Proto se už v prosinci 1887, tedy v době vrcholící přípravy 

nového zákona č. 19 zem. zák. z roku 1888, okresní zastupitelstvo dohodlo s městem 

o vybudování nové nemocnice.970 Zvítězil návrh místního stavitele Josefa Karabáčka, který 

navrhl utilitární historizující projekt s novou hlavní budovou, odděleným pavilonem pro 

infekční nemoci v zahradě, umrlčí komorou ve tvaru řeckého kříže a kuchyní s prádelnou. 

Stavba první moderní nemocnice v Kolíně probíhala poměrně dlouho, tedy v letech 1888 až 
1894. Projekt, lokalizovaný na samé periferii Kouřimského předměstí, musel navíc reagovat 

na nově vydávané zemské vyhlášky. Městská rada sice chtěla stavbu co nejvíce urychlit, a to 
i za cenu finančních příspěvků navíc,971 ale nová nemocnice s kapacitou 100 lůžek, dvěma 

operačními sály (pro čistou a hnisavou chirurgii) byla otevřena až 1. února 1898.  
Od té doby začala tvořit výrazný integrační prvek kolínského užšího okresu. Roku 

1913 nemocnice pořídila Rentgenův přístroj a provedla ještě menší úpravy objektu. O rok 

později se nemocnice stala součástí vojenské pozorovací stanice a navíc jí bylo přiděleno 

poboční oddělení v okresním chorobinci, postaveném v roce 1902.
972 Ten disponoval 

kapacitou 130 lůžek a spolu s nemocnicí výrazně přispíval ke zvyšování úlohy Kolína jako 

obslužného centra užšího a částečně i širšího regionu. Nové instituce veřejného zdravotnictví 
(včetně jatek a chudobince, o kterých budu mluvit později), zlepšení osvěty, budování 

kanalizace a vodovodu spolu s aplikací nových vědeckých poznatků do praxe výrazně snížily 

úmrtnost kolínského obyvatelstva a zlepšily jeho zdravotní stav. Není bez zajímavosti, že je 

                                                           968 Srov, MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 46. 969 GREGOR, J., Okres Kolínský. In: Město Kolín, s. 32. 970 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1871-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 10. 12. 1887, s. 309. 971 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z. 21. 5. 1892, s. 65. 972 ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus, s. 112-113. 
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s tím nerozlučně spojena také již zmíněná kontroverzní postava kolínského primáře 

MUDr. Josefa Šíla. 
 
V souladu s moderní legislativou upravující veřejné zdravotnictví byl vydán i zákon 

č. 19 zem. zák. z roku 1889 o jateční povinnosti, který vymezoval nucené jatečné obvody. 

Bylo to dovršení postupného vývoje, protože obecní zřízení přidělovalo pravomoci jatečnictví 

přímo obcím, které pak z hygienických důvodů rušily dosavadní masné krámy a často začaly 

stavět moderní centrální jatka mimo obytnou oblast. Tím byla smířena kolize potřeby 

bezprostředního zásobování městského trhu a omezených možností chlazení a konzervování 

masa. Kolínská jatka byla navržena už roku 1887, ale od začátku vzbuzovala značné 

kontroverze, nejen z finančních důvodů, ale též kvůli omezování soukromého podnikání - 
proti byl například tiskař J. L. Bayer, naopak významný staročeský politik a člen správní rady 
Lučební továrny nebo Úvěrní banky Čeněk Hevera je vybudovat chtěl. Nakonec se jatka 

začala navzdory protestům stavět roku 1890, ale jejich dokončení se ještě několik let táhlo. 
Město schválilo živnostenskému společenství řezníků příslušný jateční řád 27. září 1893, ale 
c. k. okresní hejtmanství schválilo nová jatka až roku 1894 a teprve 6. ledna 1895 byl 

hejtmanstvím konečně schválen i jateční řád.
973 

  
13.8 Chudinská péče  

Během 2. poloviny 19. století přesouval stát na obce také agendu chudinské péče. 

Nicméně byl využíván princip, že pokud k zabezpečení chudinské péče nepostačovaly 

finanční prostředky města, pomohl mu s tím nadřízený stupeň územní správy. Jak jsme si již 

řekli, Kolín toho hojně ve vztahu ke kolínskému okresu využíval. A tak roku 1881 vznikl 
i nový okresní chudobinec. Předchozí městský chudobinec stával už od roku 1616 při kapli 

Panny Marie Sedmibolestné (zbořené za okupace roku 1940), nacházející se na Mariánském 

náměstí při rohu Sokolské a Pražské ulice. Financován byl z kostelních sbírek, pozůstalostí 

aj.974 Nový byl už reakcí na neudržitelný stav, které vznikl poté, co se do města stěhovalo 

                                                           973 Do konce století nastal rovněž pokrok v technickém zabezpečení chlazení a konzervace masa. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez i. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 9. 1887, s. 295-296; 18. 5. 1887, s. 284-285. SOkA Kolín, fond AM Kolín, bez i. č., Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 9. 8. 1890, s. 39; 27. 9. 1893, s. 134; 31. 6. 1894, s. 171; 6. 1. 1895, s. 190. 974 SVOBODA, J., Dějiny kaple Rodičky Boží a podle stojícího chudobince, Kolín 1882, s. 3. 
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množství chudých lidí z venkova, přičemž přežívající tradiční patriarchální přístup spolu 

s tehdy převažujícím liberálním kapitalismem nenabízel komplexní řešení. Místo toho bylo 

i po zavedení zákonné povinnosti města k péči o chudé roku 1863 bráněno přijetí nových 

chudých za občany města. Postupně však rostla snaha o zlepšení situace a např. movitější 

dámy začaly navštěvovat potřebné v jejich domácnostech.975 Systematizována pak začala být 

chudinská péče až během reformní Taafeho konzervativní vlády. 
Když vyvstala potřeba nové budovy, radní se 15. května 1881 dohodli pro stavbu na 

tzv. „Kantorce“ naproti dolejšímu ostrovu na Pražském předměstí (dnes Nad Zastávkou 

čp. 64).976 Nový chudobinec stál celkem 9000 zl. a složilo se na něj množství význačných 

kolínských občanů v čele s bývalým purkmistrem Karlem Kniršem, který na projekt už dříve 

poskytl své tříleté služné ve výši 1500 zl., dále pak např. továrník Josef Weissberger 200 zl., 
tehdejší purkmistr a mlynář Josef Formánek dvouleté služné ve výši 1000 zl. nebo 

JUDr. Antonín Cyvín 300 zl. Stavba, kterou prováděl místní stavitel Jan Chudoba, byla 

dokončena v červenci téhož roku. Samotná budova chudobince výrazně vyčnívala v rámci 

Pražského předměstí při pohledu od Dolejšího (Kmochova) ostrova a měla formu utilitární 

eklektické stavby. Okresní chudobinec se sem definitivně přestěhoval 21. srpna 1881.977 Obec 
v chudobinci zajišťovala nemocnému a práce neschopnému chudému výživu a základní péči, 

u dětí pak zajišťovala ještě náležitou výchovu. Nutno dodat, že situace chudých se dále 

zlepšila ještě novelou domovského zákona č. 222 říš. zák. z roku 1896, po které již nešlo 

městskou chudinu ignorovat neudělením domovského práva. 
 
 

13.9 Školství 
 

Jak již v této práci zaznělo, vzdělávání patří k nejvýznamnějším fenoménům českých 

zemí. Na dlouhodobou tradici, která má zřejmě již středověké kořeny, navázalo osvícenské 

úsilí o povznesení poddaných pro dobro státu. Díky reformám Marie Terezie a Josefa II. 

začalo po celé monarchii velmi rychlé snižování negramotnosti. České země byly v tomto 

procesu nejúspěšnější a jejich výsledky (4,5 % negramotných kolem roku 1848) patřily 

                                                           975 Srov. FIALOVÁ, L. A KOL., Dějiny obyvatelstva v Českých zemích. 976 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Obecní zastupitelstvo 1971-1889, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 15. 5. 1881, s. 153. 977 Dnes je zde domov pro seniory. SVOBODA, J., Dějiny kaple Rodičky Boží, s. 24-26. 
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k vůbec nejlepším v Evropě.
978 V době počínající industrializace a rozšiřujícího se správního 

aparátu říše dále rostla potřeba vzdělání pro širší vrstvy a zároveň se zvyšoval tlak na jeho 

specializaci. Druhým motivačním faktorem byl fakt, že Češi i Němci brzy pochopili význam 

školství ve vzájemném národnostním soupeření uvnitř dvojjazyčného území. Ve vzdělávacím 

systému totiž probíhala socializace, zvyšoval se potenciál a schopnosti obyvatelstva, střední 

a vysoké školy pak vychovávaly se budoucí elity. Kvalita školství tedy předurčovala silnější 

pozici ve vzájemném „stýkání a potýkání“.  
Nutno podotknout, že samotný fakt tohoto soupeření je jedním z velkých úspěchů 

českého národního hnutí. Na rozdíl od přístupu sousední evropské periferie, v níž elity 

soutěžily s vyspělými zeměmi především vyšší spotřebou, totiž Češi s Němci soupeřili jejich 

„vlastními zbraněmi“. V českém prostředí získalo vzdělávání navíc specifické postavení 

i kvůli výrazné počáteční absenci vlastních elit. Ty bylo potřeba teprve vychovat a vzdělání se 

tak stalo hlavní možností společenského a ekonomického vzestupu jednotlivce. Je potřeba 
vyzdvihnout, že kvůli složité národnostní situaci ve vysokém školství bylo nositelem vzdělání 

budoucích českých elit především střední školství. Kolín sice neměl výraznou německou 

menšinu, ale tento celonárodní vzor byl zde bez výhrady přejímán.  
Stát vložil náklady na zřizování a správu vzdělávacích institucí právě na bedra obcí, 

což bylo definitivně vymezeno v zákonech č. 16 a 17 zem. zák. z roku 1873. V souvislosti 
s výše zmíněným však nepřekvapí, že školství bylo prioritou obecních samospráv a to 

dokonce i v době, kdy jinak konzervativní městské elity požadovaly minimální dluhy 

a vyrovnaný rozpočet. Největší částky šly do základního školství, ale města z vlastní 

iniciativy zřizovala i střední školy, na jejichž financování se částečně podílel i stát. Mít střední 

školu znamenalo pro město vyšší prestiž a zároveň tím (zejména u gymnázií) vznikalo určité 

kulturotvorné prostředí, které pak následně přitahovalo vyšší vrstvy obyvatelstva.
979 Města 

s etablovaným středním školstvím tak měla velký náskok před ostatními, nemusela do 

školství tolik investovat a celkově se mohla rychleji stát kulturním centrem.  
Pro industriální města bez vyššího školství a s rychle rostoucím počtem dělnických 

vrstev však bylo vybudování vzdělávací sítě mnohem náročnější. Tyto principy platí pro celé 

Předlitavsko a jsou prakticky totožné i se situací v Německu.
980 Kolín, který žil ve stínu 

z hlediska kultury mnohem významnější Kutné Hory, musel tedy nejen střední školství 

budovat prakticky od začátku a investovat vysoké finanční částky. Úsilí Kolína v rozvoji 
                                                           978 WANDYCZ, P. S., Střední Evropa v dějinách, s. 161.  979 KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 171-172.  980 KRABBE, W., R., Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert: eine Einführung. Göttingen 1989, s. 108. 



268 
 

školství jako celku lze i v porovnání s přístupem jinak úspěšnějších českých středních měst, 
považovat za nadprůměrné, avšak ke střednímu školství byl jeho přístup problematičtější. 
Kolín se sice zaměřil na budování odborného školství,

981 v něm postupně dosavadní správní 

centra dohnal a konkurenční Pardubice dokonce předehnal, ale palčivý problém byl 

s výstavbou nových vhodných budov. Tím trpělo především kolínské gymnázium.
982 

Řemeslná škola a školství obchodní však své nové budovy získaly relativně brzy, a to v letech 
1896, respektive 1904. Je příznačné, že budování kolínské vzdělávací sítě bylo prioritou 

prakticky v každé politické konstelaci a nové školní budovy, určené však především pro školy 
základní, nevznikaly pouze v období silné hospodářské krize mezi roky 1873 a 1879.  

 
 Plzeň České 

Budějovice Hradec 
Králové Pardubice Kolín 

Církevní 

gymnázium, 

seminář 
Před 1825 1853 1636   

Gymnázium 1863, 1871 Č, 1902 N Při sekularizaci 

škol vydělením z církevního 

gymnázia? N, 

1868 Č 

Při sekularizaci 

škol vydělením z církevního 

gymnázia? 

1884-1886 
vyšší reálné, 

1910 státní 

gymnázium, 

1910 dívčí 

reálné 

1876/77 nižší 

reálné, 1881-
1884 vyšší 

reálné státní, 1908/1909 
osmitřídní 

reálné 
Reálka 1863 Č, 1872 N, 1906 1847/48 N 

nižší,  
18?? N vyšší, 1883/1884 Č 

nižší, 
1892 Č vyšší 

(1851) 1874 1854 nižší, 1863/1864 vyšší 1871 nižší  

Dívčí lyceum, 

dívčí 

gymnázium 
1884, 1908 1903 Č 1907   

Učitelský ústav 1892/1893 Č 
1900 ženský 1849 N kurs, 1856 N pedagogium, 1870 N ústav, 

1905 Č 

1860   

Průmyslová 

škola 1876/1877 N, 
1885 Č 1884 Č 

pokračovací, 
1910 Č 

1874 
zámečnická 1899 státní, 

1913 vyšší s maturitou 
1872 večerní, 1882 
pokračovací, 

                                                           981 Největší zásluhy na tom měl prý oblíbený kolínský politik Čeněk Hevera. Srov. ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky 

na Kolín, s 43-45. 982 Gymnázium se přestěhovalo až v roce 1953, a to do architektonicky cenné budovy, postavené v letech 1923 
až 1925 pro obchodní akademii v Žižkově ulici. Kombinaci verbální podpory a faktické nečinnosti při 

investicích do nové budovy gymnázia v Kolíně popisuje pro 70. a 80. léta 19. století výmluvně pedagog Jan 
Šafránek, který na místním gymnáziu působil dlouhodobě. Připomíná například naděje, které byly vkládány do 

projektu výstavby tří nových školních budov, dokončených roku 1886 s tím, že jedna z nich (při dnešní 

Kutnohorské silnici) bude určena kolínskému gymnáziu. Místo toho se však do ní nastěhovala měšťanská škola 

chlapecká. Město dva roky předtím předalo gymnázium státu, ten však prý považoval dosavadní umístění za 

adekvátní. Na rozdíl od pedagogického sboru. Šafránek za to město výrazně kritizuje, ostatní města se prý svých 

škol nevzdávala tak snadno. Viz: ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s. 15-17. 



269 
 

1893 všeobecná 

řemeslná 1905/1906 
všeobecná 

pokračovací 
Rolnická / 

hospodářská 

škola 
1893? Č 1881 N, 1886 Č Před 1890 (Kukleny)   

Dívčí 

hospodářská / 

odborná škola 
1920  1913 1908 škola pro 

ženská povolání 1903 
pokračovací, 1907 
průmyslová  

Škola kreslení a modelování  Před 1890 N   1882 dvoutřídní 
Obchodní 

škola / akademie 
1886 (obch. 
škola), 1894/95 N akademie, 
1903 Č akademie 

Před 1890 N 

pokračovací,  
1895 Č akademie 1882 

pokračovací 1894  
kupecká  
pokračovací, 1897  
škola gremiální, (1901 
jednoroční kurz 

dívčí, 1908 
dvoutřídní škola 

dívčí)  
1906 učiliště 

(1907 dívčí), 1912 akademie 

Tab. 9 : Rok vzniku středních škol ve vybraných městech do roku 1914 
Poznámka: Č – česká škola, N – německá škola 
Zdroj: Částečně převzato z: MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 97-98; upraveno a doplněno autorem.  

Nejstarším typem školství v Kolíně byla farní škola trojtřídní, odvislá od místního 

děkana.
983 V rámci tehdejšího školství byla kolínská škola nižšího řádu než školy v Čáslavi, 

Chrudimi a Hradci Králové. Na škole působili tři školní oficiálové, a to rektor, kantor 

a subkantor, volení městskou radou a potvrzovaní rektorem vysokého učení v Praze. Školní 

budova byla nejdříve na kostelním dvoře (čp. 24), v blízkosti věže. Roku 1600 se přestěhovala 

do obecního domu u Kouřimské brány. Místo ale nebylo příliš vhodné pro školu, takže v říjnu 
roku 1612 znovu nastalo stěhování do nově vystavené budovy na druhém konci hřbitova proti 

děkanství (dnes budova muzea, Brandlova 35).
984 V 18. století pak přišly známé osvícenské 

reformy, které kvalitu a rozsah kolínského školství zásadně pozměnily. Tereziánský model 

školního systému počítal se školskými obvody v rámci děkanátů římskokatolické církve, která 

nad nimi také vykonávala dozor. V tomto rámci byla díky děkanovi Liboru Ditmanovi zřízena 

                                                           983 K vývoji kolínského školství vycházím především z následujících publikací. LÁNSKÁ, M., Vývoj školství v Kolíně. In: Město Kolín, s. 17-20; TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý. K vývoji do roku 1888 též srov. VÁVRA, J., Dějiny, oddělení druhé, s. 325-327. 984 Na samém konci sledovaného období byla budova bývalé školy proměněna na muzeum. SOkA Kolín, f. AM 

Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 24. 4. 1913, s. 190; 25. 5. 1914, s. 278. 
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roku 1799 v Kolíně škola normální. Později se proměnila v německou školu hlavní o 4 třídách 

a pro zvýšené nároky vznikla její přístavba směrem ke kostnici.  
V roce 1851 zřídil na základě říšského zákona z roku 1849 ředitel hlavní školy Jan 

Cvik při škole dvoutřídní nižší reálku. Počet žáků stoupal a tak si škola pořídila pobočky, pro 

které najímala různé místnosti napříč městem. V roce 1859 došlo z popudu ředitele Antonína 

K. Dlaska, s přímluvou purkmistra Eckerta a radních MUDr. Biemanna a c. k. okresního 

soudce Mareše k  usnesení městské rady, že nižší reálka bude doplněna třetí třídou. Hlavní 

škola se pak rozdělila podle pohlaví žactva na školu chlapeckou a dívčí, každá o 4 třídách. 

Roku 1860 byla navíc postavena nová dvoupatrová škola v Kutnohorské ulici (čp. 15/41) 

za částku 60 000 zl., od té doby kolínská chlouba. K budově hlavní školy a pozdějšímu 

gymnáziu, se ještě přistavělo východní přízemní křídlo, které bylo využíváno jako prostor pro 

městské divadlo a později také gymnaziální tělocvična.
985 

Kolínské školy byly tehdy považovány za vzorné a zvažovalo se, že při nich bude 
zřízen učitelský ústav. Možnost stát se školským centrem širšího regionu však nebyla využita 
kvůli odporu školního rady Jana Pálka, který se obával vzrůstu učitelského proletariátu. 

Ředitel školy A. K. Dlask se následně stal roku 1867 děkanem v Kouřimi a navštěvoval 

potom školy národní v Kolíně jako vikář při náboženských vizitacích.  
 

Podle Hasnerova školního zákona z 30. dubna 1869, který výrazně modernizoval 

rakousko-uherské školství, byly v roce 1872 kolínské školy rozděleny. Reální škola se stala 
čtyřtřídním ústavem obecním. Město nyní poskytovalo základní vzdělání v rámci pětiletých 

škol obecných a tříletých škol měšťanských pro ty žáky, kteří se nedostali na školy 

gymnaziálního typu. Pro dívky byla v Kolíně zřízena měšťanská škola, která se spojila 
s dosavadní pětitřídní obecnou školou dívčí.

986 Jejím ředitelem se stal F. J. Káník. Nová 

pětitřídní obecná škola chlapecká zůstala samostatnou do roku 1884, kdy byl otevřen první 

ročník měšťanské školy chlapecké se 138 žáky. Ředitelem chlapeckých škol byl F. Skalický. 

Na nově vyčleněných obecných i měšťanských školách žactva stále přibývalo a místnosti 

v rychle rostoucím městě už nepostačovaly. Proto byla nejprve roku 1880 nákladem 

37 000 zl. na dosavadní školní zahradě při Školské ulici vystavěna nová budova, měšťanská 

škola dívčí. Ale ani toto opatření na dlouho nevystačilo. V roce 1886 měla obecná 

a měšťanská škola 722 žákyň a působili na nich ředitel, katecheta a 13 učitelů. Hasnerův 

                                                           985 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 328. 986 Ta byla nejprve v letech 1772 až 1780 umístěna v domě čp. 9 v Kouřimské ulici, poté stejně jako ostatní 

školy zůstala v budově v Kutnohorské ulici. Tamtéž, s. 335. 
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školní zákon také rušil dosavadní navázání škol na církev a v nově vymezených školních 

obcích byly zřízeny místní školní rady. Ty pečovaly o hmotné zabezpečení škol a předkládaly 

samostatný školní rozpočet zastupitelstvu. Kolín se tak nejpozději po definitivním upřesnění 

pravomocí a povinností roku 1873 musel starat o zřizování a údržbu školních budov, platil 

učitele i školní nadace. Dozor nad nimi prováděl okresní školní rada. Postupně se staly 

normou školní přirážky k přímým daním, díky kterým získávaly obce finance na své nové 

povinnosti a lokální snahu o povznesení kulturní úrovně národa.
987 

Město při svém růstu a správní funkci užšího regionu dlouhodobě pociťovalo silný 

nedostatek učeben, proto nechalo v do té doby nevídaném projektu postavit 3 nové školní 

budovy. První na svatojánském poli při rohu ulic Havlíčkovy a Komenského (dnes 
Kutnohorská 179) za 92 000 zl., druhou na místě starého špitálu u kaple Pany Marie 

Sedmibolestné na Pražském předměstí na místě starého špitálu za 34 000 zl., třetí pak na 
Zálabí při Mnichovické ulici naproti kostelu sv. Víta za 36 244 zl.988 V září roku 1886 byly 

všechny tři budovy slavnostně odevzdány svému úkolu. V budově při Havlíčkově třídě byla 

umístěna měšťanská škola (Roku 1914 měla kolínská měšťanská škola 432 žáků a 10 učitelů) 

a škola obecná chlapecká, na Pražském předměstí 4 třídy obecné školy dívčí a na Zálabí 

nakonec pětitřídní smíšená škola obecná.  
Koncem 19. století sice růst města zpomaloval, ale i tak obyvatelstva přibývalo. To si, 

spolu se zvyšující se touhou po vzdělání nejširších vrstev, vyžádalo další investice do rozvoje 
základního školství. Projevilo se to hlavně na Zálabí, které od 90. let procházelo rychlým 

stavebním rozvojem. Rozvoj infrastruktury za ním sice zaostával, ale školství bylo městskou 

prioritou, takže investice do něj pokračovaly v neztenčené formě. V roce 1903 tak byla 
obecná škola smíšená na Zálabí rozdělena na dvě samostatné školy dívčí a chlapeckou. Dívčí 

zůstala v dosavadní budově, pro chlapeckou byla již předtím (roku 1899) vystavěna nová 

v Ovčárecké třídě (dnes roh ulic Ovčárecké a Čelakovského, čp. 374).989  
Dne 22. srpna 1904 bylo díky úsilí purkmistra Čeňka Křičky a okresního školního 

dozorce Josefa Libického kolínské školství systematizováno. Obecné školy od měšťanských 

byly správně odděleny a zároveň bylo město rozděleno na 3 školní obvody (západní, 

východní a severní). Ve městě pak přibyly další 2 školní budovy – v Komenského ulici 
                                                           987 Srov, MAIER, K., Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 46-48. 988 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Paměti (1836) 1886-1900, s. 331. 989 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 335. Nové školy již byly zřizovány i podle nařízení 

Ministerstva záležitostí duchovních a vyučování č. 40 z roku 1888. Ten nařizoval konkrétní situování škol a orientaci učeben ke světovým stranám. Školy se měly stavět v centrální poloze školského obvodu, s přihlédnutím k docházkovým vzdálenostem a v dostatečné vzdálenosti od výrobních prostor. MAIER, K., 
Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 48. 
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(čp. 943) na Kutnohorském předměstí vznikla roku 1904 za 110 000 K  obecná smíšená škola 

ve východním obvodu a v roce 1908 v Kmochově ulici na Pražském předměstí smíšená škola 

obecná v západním obvodu za 260 000 K (čp. 256).  
Pro úplnost je pak nutné dodat, že do přelomu století patřila ke Kolínu ještě vesnice 

Štítary a do zdejší jednotřídní školy docházeli žáci nižšího a středního stupně. Když se ale 

Štítary oddělily od Kolína, vznikl zde samostatný školní obvod.  
 

Další řádky budou věnovány střednímu školství, které je významným ukazatelem role 
Kolína jako obslužného centra. Při zvyšujícím se významu průmyslu a absenci předchozího 

humanitního vzdělávání bylo zaměřeno především na praktické znalosti a dovednosti. 
Přeměnou původně trojtřídní školy hlavní v roku 1871 tak byla nejprve zřízena čtyřtřídní nižší 

škola reální pod vedením ředitele Bartoloměje Pavlíčka (v roce 1874 jí navštěvovalo 220 

žáků), která byla po jeho odchodu do Karlína upravena od školního roku 1876/1877 na nižší 

reálné gymnasium, financovaným společně městem a okresem.  
Od roku 1881 se reálné gymnázium za ředitelství Adama Fleischmana postupně 

změnilo ve vyšší. V roce 1884 bylo postátněno a nakonec od školního roku 1908/1909 
upraveno na osmitřídní reálné gymnázium. V roce 1891 ředitel Fleischman odešel do Jičína 

a na dva roky ho nahradil František Sobek, následovaný okresním školním dozorcem Josefem 

Grimem a nakonec roku 1906 profesorem Janem Soukupem. Kolínské gymnázium se stalo 

zřejmě nejvýznamnější vzdělávací institucí v Kolíně, jehož význam částečně přesáhl okolní 

region. V jeho učitelském sboru nalezneme řadu kulturních a spolkových činitelů, jako byli 

František Potůček, Jan Šafránek nebo Karel Winter. Obzvlášť zajímavý je fakt, že tu od roku 

1872 do roku 1911 působil evangelický duchovní Čeněk Dušek, který se z této školy snažil 

vytvořit centrum vzdělávání českých evangelíků. To se však povedlo jen částečně. Významu 

gymnázia odpovídal také velký počet žactva, k roku 1914 zde bylo v osmi třídách 31 učitelů 

a 452 žáků (419 žáků, 33 žákyň).
990 

 
Samotné odborné vzdělávání během sledovaného období značně posílilo svůj význam, 

neboť již v první vlně industrializace města se jasně ukázalo, že se v dělnické vrstvě začaly 

výrazně diferenciovat životní podmínky. Kvalifikovaní, odborně vzdělaní dělníci totiž 

                                                           990 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 337-338. Z významných žáků připomenu např. prvního 

československého ministra spravedlnosti a později dlouhodobého předsedu horní komory parlamentu, sociálního demokrata JUDr. Františka Soukupa (1871-1940), rodáka z Kamenné Lhoty na Kutnohorsku. 
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dosahovali výrazně vyššího životního standartu.
991 S postupem industrializace pak rostla 

i prestiž respektive ekonomický i symbolický kapitál absolventů technických oborů.  
A tak již od roku 1872 působila v Kolíně při stávajících školách, z popudu ředitele 

Bartoloměje Pavlíčka, průmyslová škola večerní. Vyučovalo se v ní od října do dubna 

a navíc tu bylo v neděli dopoledne vyučováno i kreslení. Učitelé zde celý první školní rok 
nedostávali žádný plat, až poté začali dostávat příspěvky od Občanské záložny.  

Zvýšená potřeba průmyslového vzdělání přiměla ministerstvo kultu a vyučování 

k výnosu z 30. září 1882, kterým zakládalo dvoutřídní c. k. kreslířskou školu, která 
se následně propojila s průmyslovou školou pokračovací. I když však pokračovací 

průmyslová škola navazovala na školu kreslířskou jako I. ročník a obě řídil ing. Martin 

Dirlam, tyto školy fungovaly formálně samostatně. Kreslířská škola se dělila na školu denní 

a večerní.
992 Na denní škole bylo v I. ročníku nejprve vyučováno měřictví a měřické rýsování, 

kreslení od ruky, rýsování strojnické a stavitelské, popisné strojnictví a počty. Ve II. ročníku 

pak kreslení od ruky nebo odděleně rýsování pro řemesla strojnická a stavitelská a rovněž 
mechanika. Na průmyslové škole večerní a nedělní se učilo v I. ročníku měřictví, měřické 

rýsování a kreslení od ruky. Ve II. ročníku měřictví a meřické rýsování, odborné rýsování 

strojnické a stavitelské, ve III. ročníku se učilo odborné kreslení nebo rýsování, modelování 

ve hlíně a vosku a obsluha parních strojů. O vzdělání v průmyslových oborech byl velký 

zájem. V prvním školním roce se zapsalo 38 žáků do denní školy a 185 do školy večerní 

a nedělní.  
Úspěšný rozvoj školy vyústil 21. června 1893 ve schválení stanov, osnov a regulativu 

pro zřízení nové trojtřídní všeobecné školy řemeslné (dnes Střední průmyslové) pro žáky od 

12 let. Dne 29. července 1893 dostala nová škola i povolení ministerstva kultu a vyučování. 

S novou řemeslnou školou se spojila předchozí škola kreslířská i průmyslová pokračovací, 
a to pod vedení osvědčeného ing. Dirlama. Roku 1896 město dostavělo za 80 000 K novou 
budovu školy na rohu ulic Zahradní a Heverova (čp. 191).993 30. července 1902 pak bylo 
rozhodnuto o převedení školy do zemské správy, což bylo provedeno 26. května následujícího 

                                                           991 Pro Kolín např. srov. JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání, s. 134. 992 Na škole probíhalo denní vyučováno mimo středu a sobotu odpoledne ráno od 8 až 12. hodiny, odpoledne od 

14 až 16. hodiny, na škole večerní učilo se od 19 až 21. hodiny a v neděli dopoledne. TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 38. 993 Město Kolín na zbudování řemeslné školy získalo velké finanční prostředky mimo městský rozpočet. 

Občanská záložna, jejíž roli již postupně přebírala Spořitelna města Kolína, přispěla 36 000 K na stavbu budovy. 
Dále se podařilo získat ke spolupráci okresní zastupitelstvo, které přispělo 9 000 K na dílny a dalších 5000 K se 
zavázalo přispívat na každoroční vydržování školy. SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol o schůzích 

obecního zastupitelstva 1889-1898, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 17. 4. 1895, s. 203. 
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roku.994 V době změny její správy měla zapsáno 111 žáků (v I. třídě zapsaných 50 žáků, ve 

II. třídě 45 žáků a ve III. třídě 16 žáků), ve veřejné kreslírně 48 žáků (v I. třídě 18, ve II. třídě 

30) a na dvoutřídní průmyslové škole pokračovací 237 žáků. V letech 1912 až 1913 pak ještě 

město ke škole přistavělo nové dílny v Heverově ulici za více než 80 000 K.
995 Nové místnosti 

(6 kabinetů, nové učebny, zámečnicko-kovářská dílna, truhlárna s klihárnou, místnosti pro 

uskladnění dříví, zimní pracoviště pro zedníky, modelovna a odlévárna sádry, stavitelská 

rýsovna) měly elektrické osvětlení, parní vytápění a škola také disponovala stroji 

s elektromotorem. Roku 1913 měla řemeslnická škola již celkem 116 žáků (v I. třídě 54, 

v II. třídě 42, ve III. 20). Odborná škola pokračovací měla dohromady 187 žáků (ve 
II.A 53 žáků, v II.B 65 žáků, ve III.A 33 žáků a ve III.B 36 žáků) a veřejná kreslírna 37 žáků. 

Na škole působil ředitel, 3 profesoři, 3 učitelé, 2 odborní učitelé a 5 výpomocných učitelů.
996  

Kromě předchozí soustavy pod hlavičkou řemeslnické školy byla od školního roku 

1905/1906 založena nová všeobecná průmyslová škola pokračovací, působila pod 
hlavičkou měšťanské školy chlapecké (od roku 1906 v ní byla také umístěna). Tato nová 

škola vznikla rozdělením původní pokračovací „průmyslovky“, když ta předala řemeslnické 

škole svojí druhou třídu se žáky v oboru stavitelství, strojnictví a uměleckoprůmyslovém.
997 

Zbytek školy se administrativně i prostorově oddělil a začal s výukou pro žáky z oborů 

potravních a oděvních. Původně dvoutřídní škola se pod vedením ředitele Gustava 

V. Svobody (v roce 1912 nahrazen odborným učitelem Josefem Lintnerem) rozšířila roku 

1906 o ročník třetí, přestala vyučovat po večerech a soustředila se na denní studium. Stejný 

rok škola zavedla praktická cvičení pro krejčí a obuvníky pod vedením zkušených mistrů 

v oboru. Samotné ročníky musely být rozdělené podle potřeby na několik oddělení podle 

oborového zaměření. Jejich počet průběžně rostl. Ve školním roce 1913-1914 měla trojtřídní 

všeobecná průmyslová škola pokračovací dohromady celkem 12 oddělení školních 

a odborných (pro různé obory bylo rozděleno např. i technické kreslení), 274 žáků 

a 14 učitelů.
998 

Průmyslová škola dívčí byla založena roku 1907, po zrušení pokračovacího kurzu 

(fungujícího od roku 1903) pro dívky při měšťanské škole dívčí. Původně byla založena jako 
Střední obchodní a průmyslová škola dívčí města Kolína. V době svého založení ještě neměla 

                                                           994 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 338-339. 995 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z  6.5. 1912, s. 117-118. 996 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 340. 997 Takto „ořezaná“ škola převedená pod řemeslnickou školu tam působila dál jako dvojtřídní Odborná škola 

pokračovací, ke konci sledovaného období byla rozšířena o třetí třídu, výše lze vysledovat i počet jejích žáků. 998 Tamtéž. 
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úřední povolení. Jejímu vzniku předcházelo mnoho vášnivých debat a právo veřejnosti získala 

až 30. července 1909, teprve rok po výnosu ministerstva veřejných prací o organizaci 

a osnovách pro ženské školy průmyslové. V pozdějších letech byla proměněna v ženskou 

školu průmyslovou, později v odbornou školu rodinnou pro I. a II. ročník a živnostenskou 

pracovnu pro III. ročník, která připravuje pro povolání živnostenská. Vysvědčení této školy 

nahrazovalo průkaz tovaryšského listu. Tůma píše k roku k roku 1914 o šesti odděleních, 
které škola svým uchazečkám nabízela: „I. Dvouletá průmyslová dívčí škola pro šití prádla 

a oděvnictví. II. Lidové kurzy odborů oddělením I. zastoupených. III. Zvláštní kurzy oddělením 

I. zastoupených. IV. Škola kuchařská a hospodyňská (pětiměsíční). V. Zvláštní kurzy odborů 

zastoupených oddělením IV. Posléze VI. Živnostenská odborná škola pokračovací pro 

učednice ženských živností oděvních, povinná pro učednice krejčovské a modistky po rozumu 

§ 75 řádu živnostenského.“.
999  

Význam školy, která byla spravována současně městem i okresním zastupitelstvem, 

dokazuje fakt, že jí podporovalo ministerstvo veřejných prací, zemský výbor, obchodní 

a živnostenská komora v Praze a dokonce i místní Občanská záložna. Co se žactva týče, 

v I. oddělení bylo 78 žaček, v II. oddělení 56 žaček, v III. oddělení 65 žaček, v IV. oddělení 

24 žaček, v V. oddělení 17 žaček a nakonec v VI. oddělení bylo žákyň 98. Takže dohromady 

tuto instituci k roku 1914 navštěvovalo 338 žákyň. Škola řízená Josefem Železným (roku 

1912 nahrazeným Ludvíkem Červinkou) byla původně umístěna v budově chlapecké školy 

na Zálabí, později jí byla předána budova obecné školy dívčí na náměstí Republiky.
1000  

 
Paralelně s průmyslovým středním školstvím se v Kolíně rozvíjelo i školství 

obchodní.
1001 Nejprve byla roku 1894 obchodním grémiem založena kupecká škola 

pokračovací. V roce 1897 pak byla založena dvoutřídní chlapecká obchodní škola 

gremiální, která se s kupeckou pokračovací školou sloučila. Od roku 1901 zde vznikl 
jednoroční kurz dívčí, roku 1908 dvoutřídní obchodní škola dívčí. Roku 1906 byla kupecká 

škola pokračovací změněna na trojtřídní učiliště, o rok později bylo její navštěvování 

umožněno i dívkám. Ve školním roce 1913/1914, kdy byla předána do správy obce, měla 

obchodní škola pro „jinochy“ 4 třídy se 159 žáky, škola pro dívky 2 třídy s 94 žákyněmi, 

roční dívčí kurz s 31 žákyněmi, kupecká škola pokračovací 3 třídy se 60 žáky a 17 žákyněmi. 

Dohromady tedy 361 žáků. Obchodní školství bylo nejprve soustředěno v činžovním domě na 

                                                           999 Tamtéž. 1000 Tamtéž, s. 341. 1001 K vývoji Kolínského obchodního školství srov. BRANT, B., Historie obchodního školství v Kolíně 1897-1912-1937, Kolín 1937. 
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Karlově náměstí, nicméně v rámci částečné asanace kolínského židovského ghetta jí město 

v letech 1903 až 1904 postavilo vlastní budovu (dnes Karolíny Světlé čp. 135).1002 
A v této budově vznikl roku 1912 vrcholný ústav obchodního školství v Kolíně, tedy 

nová obchodní akademie. K ní se o dva roky později pod správou města připojila 

i dvoutřídní škola obchodní pro hochy a dívky, dále tříletá kupecká škola pokračovací a kurz 

abiturientský (pro doučování dospělých osob). Pod její hlavičkou se tak sešlo celé obchodní 

školství v Kolíně. Na škole, ve které v letech 1913 až 1914 působil i školní rada Josef Pírko, 

vyučovalo v roce 1914 celkem 24 učitelů. Žáků bylo ve 2 (plus 2) třídách vyšší školy 

obchodní 143, na dvoutřídní škole (plus 2) obchodní pro chlapce 147, na dvoutřídní škole pro 

dívky 90 žákyň, na dívčím kurzu 23 žákyň a na kupecké škole pokračovací ve 3 třídách 

70 žáků.
1003 

                                                           1002 TŮMA, J., Kolínsko a Kouřimsko, díl druhý, s. 338.  1003 Tamtéž. 
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14. Komunální finance 
 
 

Problematika komunálních financí je jednou z nejméně zpracovaných stránek dějin 

měst. Kromě již mnohokrát zmiňovaných prací Karla Maiera či kolektivu okolo Pavla 
Kladiwy lze zmínit především analýzu brněnských financí od Lukáše Fasory.

1004 Velkou roli 
v tom hrají torzovité archivní materiály. Také při výzkumu kolínských městských financí 

nastává komplikovaná situace, neboť pro naprostou většinu sledovaného období nejsou 
k dispozici relevantní a porovnatelné prameny. Ucelená řada městských rozpočtů je 
k dispozici teprve od roku 1898, kdy začaly vycházet tiskem,

1005 avšak i poté jsou analýza 

a vzájemná porovnatelnost jednotlivých položek problematické. Následující kapitola je tedy 
především ilustrativním náhledem.  

 
Na počátku sledovaného období rozpočty měst nebyly celkově příliš vysoké, řádově 

měly, tisíce či desetitisíce zlatých a jejich struktura nebyla komplikovaná. Při nedostatku 

archivního materiálu lze na základě srovnání s dalšími městy dovodit, že město Kolín mělo 
hlavní zisky z pachtovného z městských pozemků, měšťanského pivovaru, využití lesů a luk 
či dolování labského písku. Hlavní výdaje šly na platy zaměstnanců města a odvody daní 

a vrchnostenských dávek.
1006 V 2. polovině 19. století se však situace radikálně proměnila, 

protože rozvinutá modernizace město od základu proměnila, stejně jako objem a strukturu 

jeho financí. Nastalo několik desetiletí dynamického rozvoje, kdy byl konzervativní přístup 

elit, zaměřený na vyrovnaný městský rozpočet konfrontován s těžko řiditelným dopadem 

modernizace, který znamenal nárůst potřeby investic do infrastruktury.  
 Co se týče legislativy, bylo hospodářství města až do roku 1896 definováno předpisy 

v duchu liberalismu z 60. let 19. století. Stát poskytoval pro výjimečné projekty subvence, ale 

obce byly celkově považovány za uzavřenou účetní jednotku a svou činnost ve vlastním 

i přeneseném okruhu působnosti měly financovat ze svého. Základem jejich hospodářství 

                                                           1004 FASORA, L., Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914, Brno 2007. 1005 Kolín, fond Archiv města Kolín, bez inv. č., Rozpočet příjmů a vydání obce král. Města Kolína na roky 1898-1912 (tisk); Kolín, fond Archiv města Kolín, bez inv. č., Rozpočty a účty závěr. 1912-1917 (tisk). V následujícím textu budu rovněž vycházet z torzovitých dokumentů: SOkA Kolín, fond Archiv města Kolín, 

bez inv. č., Hlavní kniha důchodu obecního, rok 1873, 1876; SOkA Kolín, fond Archiv města Kolín, inv. č. D5, 

Výkaz příjmů a vydání obce král. Města Kolína v letech 1884, 1885 a 1886. Z těchto údajů také především 

vycházím při tvorbě následujících grafů. 1006 Srov. KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 212-214. 
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měly být výnosy z obecního majetku, avšak při rychlém rozvoji měst se ukázalo, že to byla 

představa v rozporu s realitou. Města tak musela nepřetržitě využívat obecní dávky, které byly 

rovněž původně zamýšleny jen pro výjimečné případy.
1007 Celkově lze konstatovat, že 

provizorium se díky nepředpokládanému vývoji stalo pravidlem. V 80. a 90. letech dosáhly 

problémy s financováním vrcholu a stát na to se zpožděním reagoval alespoň změnou 

legislativy roku 1896 (zákon č. 220 říšského zákoníku ze dne 25. října 1896), s platností od 

roku 1898. V té nařídil důsledně oddělovat řádný a mimořádný rozpočet. Obecní dávky, které 

byly původně vedeny jen v mimořádném rozpočtu, se již měly vést v rozpočtu řádném. Řádný 

rozpočet odteď zaznamenával běžný chod města a provozní výdaje, zatímco mimořádný 

rozpočet obsahoval především výdaje na infrastrukturu. A tyto položky dosahovaly značné 

výše, podle Karla Maiera tvořily mimořádné výdaje asi 2/5 rozpočtů středních měst typu 

Českých Budějovic či Hradce Králové.
1008 V Kolíně to byla asi 1/4 celkového rozpočtu.  

K prvním větším investicím se rozhodla až nová staročeská městská elita po roce 
1867, přičemž nejvýraznější aktivitou byla stavba tří budov pro základní školství v polovině 

80. let a rekonstrukce radnice. Jednalo se však stále o „nárazové“ aktivity a hlavním cílem 

obecního hospodaření byl pořád ještě vyrovnaný rozpočet a nízké obecní a školní přirážky.1009 
Celkově vzato, investice až do 80. let 19. století prakticky sledovaly vývoj zástavby a růst 

obyvatelstva. Po roce 1873, od kterého můžeme alespoň rámcově vývoj komunálních financí 

analyzovat, lze vysledovat logický propad investičních města aktivit v důsledku krize, a to za 
současného poklesu možností soukromých investic. Město však bylo jako investor 
(s výjimkou školství) velmi zdrženlivé i po konci silné hospodářské krize a lze za tím tak 
sledovat doznívání tradičního pohledu na správu města, jak jsem ho již popsal v kapitole 
o komunální infrastruktuře a rovněž také doznívání ekonomického liberalismu.  

Městské investice se nicméně od 2. poloviny 80. let pomalu zvyšovaly a narostly 
v 90. letech (skokově během jejich 2. poloviny), kdy již vidíme začátky organizované 
a plánovité výstavby komunální infrastruktury, např. kanalizace nebo vodovodu, sirotčince, 

stravovny, nemocnice, jatek a rovněž školních budov (1893 řemeslná škola, 1899 chlapecká 

škola obecní). Po roce 1900 a především od roku 1902, však investiční aktivita zpomalila 

a řada důležitých infrastrukturních projektů, hlavně v oblasti výstavby moderní kanalizace 

a dláždění ulic, nemohla být realizována. Kromě toho, že výrazně zpomaloval růst města, bylo 
celkově hlavní příčinou navázání nové technické infrastruktury na očekávanou, avšak dlouho 

                                                           1007 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 54. 1008 Tamtéž, s. 115, 146. 1009 Např. srov. SOkA Kolín, f. A. Hlaváček, bez i. č., dotazník LUSK, nestr. 
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oddalovanou kanalizaci řeky Labe s navazujícími projekty. V této době tak probíhaly 

investice především do mimořádně potřebného nového štítarského vodovodu, chorobince 
a samozřejmě do školních budov (1904 smíšená obecní, obchodní, 1908 smíšená obecní). 
Masivní vlna investic začala až na počátku druhého desetiletí, kdy se celý obrovský projekt 
rozeběhl. S kanalizací řeky souvisela i stavba nového mostu přes řeku a celková úprava okolí. 

Navíc tehdy ve městě vznikla i první elektrárna nebo městské lázně. O to bolestivější bylo, že 

veškeré práce brzy zastavilo vypuknutí Velké války. 
S rostoucím tlakem na městské investice vzrostla potřeba půjček. Ty byly nejprve 

zamýšleny jako výjimečné, ale postupně se staly neoddělitelnou součástí městského 

hospodaření, neboť za ně nebyla alternativa. Kolín navíc neměl příliš velký obecní majetek 

a obecní podniky často jen pronajímal. K získání půjček však pomáhal místní rozbujelý 

finanční trh, personálně propojený s městskými elitami. Právě jeho služeb při získání půjček 

město využívalo nejčastěji. Výhodou Kolína byla také jeho národnostní homogenita, díky 

které nebylo rostoucí zadlužení a zvyšování přirážek součástí národnostního boje. Mělo 

ovšem důsledky politické a elity musely zvyšování přirážek složitě obhajovat. Důsledkem 

bylo, že do 90. let 19. století se představitelé města snažili obecní přirážky příliš nezvyšovat 
a více hýbali spíše s přirážkou školní, neboť k platbám na budování školství byli obyvatelé 

mnohem shovívavější. Problematický byl též fakt, že Kolín se stal průmyslovým městem, 

které obecně mívaly větší náklady v oblasti chudinské péče. Od 90. let však i Kolín musel 

obecní a školní přirážky zvyšovat. Samotné přirážky obecní a školní patří k nejlepším 

ukazatelům popsaného vývoje městských financí a investičních aktivit ve sledovaném období. 

Je tedy vhodné je analyzovat podrobněji. 
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Graf 1: Vývoj obecní a školní přirážky mezi roky 1876 a 1910 v % 
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Obecní přirážky k přímým daním, které se opíraly o daňový systém státu, není na 

základě dochovaného archivního materiálu možné dokonale oddělit od obecních dávek 

s vlastním vyměřovacím základem. Zda a v jaké míře jde o konzumní či potravní daň, je 

z tehdejších podkladů již obtížně zjistitelné. Je to vcelku podobný problém, který potkal Pavla 

Kladiwu, Andreu Pokludovou a Rentu Kafkovou při analýze rozpočtů vybraných moravských 

a slezských měst.
1010 Dochovaný archivní materiál ke kolínskému finančnímu hospodaření je 

ještě torzovitější, proto je nutné rezignovat na jejich hlubší rozbor a spíše se soustředit na 

vývoj a relativní srovnání s většími městy, které byly zachyceny ve statistickém pramenu 

Österreichisches Städtebuch k roku 1910.1011  
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Graf 2: Vývoj obecní a školní přirážky v Kolíně mezi v letech 1900 až 1914 v %  
V roce 1910 kolínský rozpočet vykázal 38 % obecní přirážku k přímým daním a 21 % 

školní přirážku. Pokud se podíváme na srovnání výše obecní přirážky s většími městy 

v českých zemích, zjistíme, že až na Moravskou Ostravu (105 %) a Plzeň (88 %) jde o vcelku 
průměrnou výši přirážky. V roce 1910 však vrcholilo období paralyzace výstavby technické 

infrastruktury a radikální zvýšení tak přichází až na začátku přípravný prací v roce 1911. Mezi 
roky 1910 a 1911 se skokově zvýšila přirážka na 53 %, o rok později dokonce na 61 %. 

V letech 1913 a 1914 se pak vrátila na 54 %, respektive na 56 %. Pro Kolín to bylo velmi 

finančně náročné období, avšak ani pak výše přirážky příliš nevybočila z dobového průměru 
Ostatně Pardubice, které od přelomu 19. a 20. století musely kvůli zpoždění za dalšími 

                                                           1010 KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída, s. 216.  1011 Österreichisches Städtebuch, XIV. Band, s. 334-335. 
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středními městy masivně investovat do městské vybavenosti, zvýšily přirážku k přímé dani 

mnohem více. A tak už v roce 1909 činila 81 %.
1012  

 
Lehce odlišná je situace se školní přirážkou, neboť většina uvedených měst jí 

stanovila od 15 do 20 %, vyšší přirážku měly hlavní metropole českého vzdělávání, tedy 

Plzeň a samozřejmě Praha (28 %, respektive 29 %). 21 % školní přirážky u Kolína tedy 

podporuje tezi o nadprůměrném zaměření města na rozvoj školství a samozřejmě také 

o finanční náročnosti takového úsilí ve městě bez tradiční správní funkce. To ostatně koreluje 

s tím, jak jsem nastínil rozvoj kolínského školství v předchozí kapitole. Výši 23 %, ke které 

nakonec školní přirážka vyšplhala v letech 1912 až 1914, však stále nelze považovat za příliš 

vysokou. 
 
Město Dluh 

v roce 
1910  

Dluh na 1 
obyvatele  

Dluh dle typu komunální infrastruktury 
Vodovod Školní 

budovy 
Ulice Jatka Živnostenské a 

peněžní ústavy
1013 

Brno 37 419 620 297 7 343 904 4 524 013 4 794 276 3 703 529 7 420 838 
Liberec 13 511 427 375 2 360 000 488 000 515 791 1 400 000 3 403 389 
Plzeň 38 521 296 482 4 188 514 3 525 964 1 974 386 940 735 4 337 115 
Jihlava 5 512 884 212 733 039 822 052 115 126 448 834 1 468 524 
Vítkovice 1 763 390 77 625 206 74 788 292 488 91 213 - 
Kolín 1 788 991 109 385 533 790 773 295 7481014 - 29 661 
Tab. 10: Půjčky vybraných měst v korunách v roce 1910 
Poznámka: Ke Kolínu jsou finance uvedeny k 1. 1. 1910, k ostatním městům pak k 31. 12. 1910. 
Zdroj: Österreichisches Städtebuch, XIV. Band, s. 332-337; Kolín, fond Archiv města Kolín, bez inv. č., 

Rozpočet příjmů a vydání obce král. Města Kolína na roky 1898-1912 (tisk).  
 Zajímavým pohledem je pak analýza a srovnání dluhu vybraných měst a Kolína, které 

ukazuje již zmíněné nadprůměrné zaměření Kolína na budování školství. Roku 1910 tvořily 

výdaje na stavbu a zařízení školních budov 44 % celkového dluhu města. Přitom v Jihlavě 

15 %, V Brně 12 %, v Plzni 9 % a v Liberci a Vítkovicích jen okolo 4 %, Dodám, že 

například Hradec Králové, který se jako správní centrum mimořádně zaměřil na školství, měl 

oproti Kolínu dluh na 1 obyvatele jen asi o třetinu větší, přičemž jeho možnosti byly větší.1015  
                                                           1012 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 200. 1013 Jedná se např. o elektrárny, plynárny nebo o obecní finanční ústavy. 1014 Včetně kanalizace. 1015 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 152-153. 
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 Samozřejmě je nutné zmínit, že porovnání dluhového zatížení jednotlivých měst je 

pouze pomocný ukazatel, neboť charakter, situace a možnosti jednotlivých měst byly odlišné. 

Např. komunální investice „raketově“ rostoucích Vítkovic probíhaly za značné spoluúčasti 

místního Vítkovického horního a hutního těžířstva. Kolín měl v tomto ohledu možnosti 

mnohem menší a spoléhal většinou jen na pomoc státu. Samotný jeho majetek pak koncem 
roku 1901 tvořil 1 544 618 korun a 10 haléřů,1016 tedy pouhých 94 K na 1 obyvatele. Přitom 

v Plzni to bylo asi 445 K, v Liberci 334 K a např. v Budějovicích 201 K.1017 Město Kolín od 

přelomu století stabilně hospodařilo s rozpočtovým schodkem přesahujícím 100 tisíc K a bylo 
třeba si vypůjčit finance většinou na 1/3 až 2/5 potřebných vydání.

1018 
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 Graf 3: Vývoj dluhů města Kolína v roce 1902 až 1914 v korunách
1019  

Také na výše uvedeném seznamu dluhů města mezi roky 1902 a 1914 lze snadno 

vypozorovat, že nejvíce se v něm projevují stavby nových školních (2 x 1904, 1908) a jejich 
následné dlouholeté splácení, stejně jako splácení nového vodovodu (1905). Za poslední tři 

roky před první světovou válkou by byl logický předpoklad významného navýšení objemu 

                                                           1016 KUDRNÁČ, V., Úplný adresář a popis politického okresu kolínského. Okresy a města: Kolín, Kouřim a veškeré politické obce a osady, Turnov 1902, nestr. 1017 Údaje jsou k roku 1900. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 58. 1018 Např. v roce 1910 byla potřeba řádného rozpočtu 298 126, 30 K, přičemž na úhradu bylo třeba 195 123,47 K a schodek tak činil 103 002,83. Kolín, fond Archiv města Kolín, bez inv. č., Rozpočet příjmů a vydání obce král. Města Kolína na roky 1898-1912 (tisk). 1019 Seznam dluhů byl v městském rozpočtu vytvořen jako samostatná položka roku 1901. Kolín, fond Archiv 

města Kolín, bez inv. č., Rozpočet příjmů a vydání obce král. Města Kolína na roky 1898-1912 (tisk); Kolín, 

fond Archiv města Kolín, bez inv. č., Rozpočety a účty závěr. 1912-1917 (tisk). 
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dluhů v souvislosti se spuštěním projektů navázaných na kanalizaci Labe, avšak jeho růst 

utlumilo značné navýšení obecní přirážky a spoluúčast státu.  
 
Jak na závěr zhodnotit vývoj komunálních financí v Kolíně v kontextu obecného 

vývoje a rostoucích nároků na města ze strany legislativy? Pro období mezi rokem 1867 

a poslední dekádou 19. století lze konstatovat do jisté míry nadprůměrnou investiční aktivitu, 
ačkoli místní staročeši jinak zůstali myšlenkově v tradičním pohledu na vyrovnanou správu 

obecního rozpočtu. V 90. letech nastalo v době oslabení staročechů přechodné období, kdy 

Kolín doběhla potřeba investic do rozvíjejících se částí města. Jejich profesionální a plánovité 

spuštění na konci 90. let však nastalo poněkud opožděně a brzká paralyzace výstavby 

technické infrastruktury roku 1902 symbolicky zvýraznila fakt, že Kolín začal zaostávat za 

úspěšnějšími středními městy. Spuštění potřebných projektů tři roky před Velkou válkou již 

na tom mnoho nezměnilo a zpoždění naopak zabránilo snesitelnějšímu časovému rozložení 

potřebných investic. Zastavení prací po vypuknutí bojů pak toto opoždění jen potvrdilo. Výše 

uvedené se samozřejmě nevztahuje pro kontinuální budování místního, především základního, 
školství, na které šla značná část obecního rozpočtu. Celkově vzato, finanční politika města se 

od konce 19. století jeví, vzhledem k potřebě značných investic, stále poměrně uměřeně.  
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15. Shrnutí a zhodnocení 
  
 

 
Obr. 38: Pohlednice s hlavními symboly města Kolína 
Zdroj: Archiv rodiny Holovských  

Modernizace Kolína v letech 1850 až 1914 byla sice dynamická, avšak poněkud 

rozporuplná. V zásadě probíhala po linii: železnice – průmysl – infrastruktura.1020 Po 
nastavení nových liberálních hospodářských a později též politických pravidel vykazovalo 
město od konce 50. let až do konce 80. let 19. století po všech stránkách nečekaně aktivní 

rozvoj, který vyvrcholil během zakladatelské horečky let 1867 až 1873 v rámci končící 

tzv. první průmyslové revoluce. První zakladatelská vlna průmyslových podniků a částečně 

též komunální infrastruktury je už neodmyslitelně spjata s oblíbenou generací staročeských 

politiků okolo purkmistrů Josefa Formánka a Václava Radimského. K nim se ještě dlouho 

vázala nostalgická historická paměť s příběhem probuzení ospalého města v průmyslové 

centrum. První místní generace moderní hospodářské elity kombinovala vysokoškolsky 

                                                           1020 Dalšími způsoby etapizace modernizace měst jsou: správní centrum – infrastruktura – železnice – průmysl, průmysl – železnice – infrastruktura – (správní centrum), těžba nerostů – železnice – průmysl – infrastruktura. 
Srov. MACHAČOVÁ, J. – MATĚJČEK, J., Město a městská společnost v českých zemích v 19. století, s. 35. 
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vzdělané právníky, u nichž se z principu očekávalo zapojení do věcí veřejných a úspěšných, 

často jen středoškolsky vzdělané měšťany, mlynáře a rolníky. Asi vůbec nejproslulejší je 

z nich zemědělský inovátor a úspěšný podnikatel František Horský, pozdější rytíř 

z Horskýsfeldu. Ten byl po svém příchodu do Kolína jako syn panského úředníka z Bíliny, 

absolvent „pionýrské“ zemědělské školy v Českém Krumlově a poté vynikající 

schwarzenberský úředník pověstnou výjimkou, potvrzující pravidlo. 
Kolín tak postupně plně využil své předpoklady výborně dopravně napojeného 

královského města s úrodným zemědělským zázemím, které generovalo výrazný (i když 

roztroušený) kapitál. Po kumulaci pak tento kapitál pomáhal financovat celý proces 

industrializace města a regionu. Se zemědělstvím byly plně spjaty první průmyslové podniky 

potravinářského a chemického založení, tedy olejny, lihovary, oba cukrovary, továrnu na 
lučebniny, nový zámecký pivovar nebo modernizované tradiční mlýny a vybavení pro tuto 

výrobu pak zpracovávaly místní menší strojírenské podniky. Ve vzájemné provázanosti se 
formoval i místní národnostně český finanční sektor, když nejprve vznikaly regionální 

záložny, včetně kolínské Občanské záložny roku 1864 a nakonec byla v roce 1870 založena 

i mimořádně úspěšná Úvěrní banka, později jedna ze tří největších národnostně českých bank, 
která vyrostla na úvěrování úspěšných potravinářských podniků, především cukrovarů. Kromě 

generování značné části městských elit z agrárních kruhů byl lidnatý region také vhodným 

odběratelem zdejších průmyslových výrobků a rovněž poskytoval dostatek pracovních sil. 
Dynamika takového rozvoje by samozřejmě byla nemyslitelná bez šťastného faktu napojení 

na první českou železnici již roku 1845. Právě v 60. letech se projevil její multiplikační efekt, 
který vrcholil za prvního gründerzeitu, během kterého se navíc stal Kolín železničním uzlem 

díky souběžnému napojení na Rakouskou severozápadní dráhu.  
První kolínské podniky byly zakládány v rámci druhého částečného hospodářského 

cyklu v letech 1858 až 1866, v relativním Rostowově členění na konci fáze „přípravy na 

start“. Analýza jejich zakladatelů je pak velmi zajímavá. Silná a již výrazně počeštěná 

židovská menšina ovládající místní obchod stála koncem 50. let na počátku prvního 

průmyslového závodu, tedy Selikovského a později Fischerovy olejny. Avšak bez valného 

úspěchu. Skutečně iniciační tak byl ve stejné době příchod německojazyčné skupiny 

z Krnovska okolo Karla Latzela st., která okolo roku 1860 spustila první místní průmyslový 

lihovar. Tato skupina se svým vyspělejším know-how a kapitálem stála na počátku přerodu 

Kolína v moderní průmyslové centrum. Karel Latzel st. se posléze integroval do místní 

nastupující staročeské generace a účastnil se např. i založení Úvěrní banky. Úspěch jeho 

lihovaru podpořil postupně gradující zakladatelskou vlnu dalších, již v drtivé většině 
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národnostně českých podniků. Je příznačné, že na úplném počátku velkého modernizačního 

vzepětí Kolína, národnostně v naprosté většině českého města, jsou německy mluvící 

podnikatelé. Ti tak přenášeli (transplantovali) inovace do již připraveného národnostně 

českého prostředí dle schématu západovýchodní kaskády obecné kulturní vyspělosti. Tuto 

připravenost podpořil i přechod českého národnostního hnutí do masové fáze, takže na 

českém hospodářském vzestupu se např. díky programovému spolčování podílely i chudší 

vrstvy obyvatelstva. 
Místní adaptace nových metropolitních myšlenek a postupů byla, v souladu se závěry 

Karla Maiera, výrazně přizpůsobená místnímu regionu. A to jak ve svém propojení 

s regionálním zemědělstvím a mimořádně aktivním svépomocným sdružováním, tak při 

přebírání inovací z pólů rozvoje vzhledem k menším zdrojům a možnostem. Také v Kolíně 

nejprve dynamika rozvoje v 60. až 80. letech, místními politickými představiteli přímo 

iniciovaná (hospodářská a politická elita se do velké míry překrývaly), předčila veškerá 

očekávání a dosavadní zkušenosti, takže reakce byly nesystematické a opožděné. Městské 

elity s ještě agrární mentalitou se navíc složitě přizpůsobovaly novým povinnostem, které jim 

po vzniku samospráv uložil stát. Komunální infrastruktura se stavěla především při 

neudržitelném stavu, a to, pokud možno, za spoluúčasti okresu. Na jeho bedra pak bylo 
provozování příslušného projektu většinou převedeno. Panovalo stále ještě dobově obvyklé 

(tradiční) přesvědčení o nutnosti vyrovnaného rozpočtu, které podvazovalo investice.  
Výjimkou byl pionýrský podnik kolínské komunální infrastruktury, tedy akciová 

plynárna z roku 1869. Plynárna totiž byla podle dobového vzoru pronajímána soukromníkům, 

s čímž však nepanovala úplná spokojenost. Jediná větší investiční vlna proběhla až 

v 80. letech, kdy město najednou postavilo tři nové základní školy. Přes to a přes různé 

odsudky v dobových pramenech, lze z porovnání s ostatními městy navzdory torzovitému 

pramennému materiálu dovodit, že mezi 60. a 80. lety není investiční aktivita Kolína nijak 
podprůměrná, spíše naopak. Velká část historického jádra byla již kanalizována a vydlážděna 

a tou dobou ostatně vznikly i dva mosty přes Labe. Problémem se však ukázalo značné 
podcenění významu kulturní infrastruktury, který podvazoval jinak výraznou spolkovou 

aktivitu a rovněž podcenění rozvoje středního školství, přestože to základní bylo velmi 

podporováno.  
Celkově byla dynamika rozvoje města nadprůměrná i po propuknutí hospodářské krize 

roku 1873 a v dalších letech krizí a stagnací při bolestivém přechodu první průmyslové 

revoluce na druhou. Ještě v 80. letech Kolín rychlostí přírůstku obyvatel předčil i nedaleké 

Pardubice, takže z necelých 7 tisíc obyvatel v roce 1850 se dostal přes 13 tisíc (rok 1890). 
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Navíc se založením Bayerovy tiskárny potvrdil význam dalšího typického odvětví kolínského 
hospodářství, tedy polygrafického průmyslu a výborné postavení města v bankovnictví bylo 

oficiálně „oceněno“ založením pobočky státní Rakousko-uherské banky. Staročeské řízení 

města se však postupně vyčerpalo, což se mělo plně projevit od následujícího desetiletí. 

Rozsah městské zástavby sice nebyl až do 90. let nijak velký, ale počet nových budov byl 

vysoký a srovnatelný s jinými dobově úspěšnými středními městy. Rozvoj probíhal nejprve 

podél hlavních dopravních tras a při parcelování velkých zahrad. Začaly se však projevovat 

dva hlavní hendikepy při tvorbě jednotného městského prostoru, tedy odlehlost nádraží pro 
tvorbu plnohodnotné Bahnhofstrasse a malý rozvojový pás okolo městských hradeb pro 
tvorbu výstavného městského okruhu. Problematické bylo rovněž odříznutí městského jádra 

od řeky železnicí. Symbolem končícího „zlatého období“ města pod vedením staročechů byla 

výstavná budova nové radnice, postavená v letech 1887 až 1889 podle plzeňského vzoru. 
Směřování Kolína za pozicí úspěšného středního města skončilo v 90. letech, 

paradoxně v době nového hospodářské konjunktury. Tehdy sice ve městě vznikla řada nových 

podniků progresivních oborů (hlavně specializovaného chemického a v menší míře též 

strojírenského, potravinářského a textilního průmyslu) a dotvořila se hustá síť finančních 

institucí v čele s městskou spořitelnou, doba přelomu 19. a 20. století je ostatně často 

považována za tzv. druhý gründerzeit, ale žádný starý nebo nový podnik nepatřil do kategorie 

„Big Business“ s více než tisíci zaměstnanci. Relativně malá byla většinou i jejich kapitálová 

síla. Největším podnikem ve městě se stala továrna na lučebniny, jenže ta stále patřila do nižší 

kategorie. Kolínu tehdy rychle utekly nejen tradiční střední města typu Českých Budějovic, 

Plzně, Mladé Boleslavi nebo Hradce Králové, ale i do té doby méně významné Pardubice. Ve 

všech totiž takové podniky vznikly a generovaly určité inovační prostředí s dalekosáhlými 

multiplikačními dopady. Zatímco ostatní úspěšná střední města (dokonce i některá sídla 
v širším kolínském regionu) populačně i významově rychle rostla, vývoj v Kolíně nabral až 

do roku 1914 opačný směr. Mezi roky 1890 a 1910 tak obyvatelstvo jeho aglomerace narostlo 
pouze o asi 5 tisíc. Situaci nepomohlo ani rozšíření dopravního uzlu, v čele s novou tratí do 

Posázaví.  
Značným problémem bylo, že Kolín nemohl kromě průmyslu nabídnout nic moc 

jiného. Nepodařilo se přivést nadregionálně významný státní úřad a dokonce i jeho střední 

školství bylo zaměřeno především odborně, pro potřeby lokálního průmyslu. Co se týče 

budov pro školy, město kontinuálně stavělo nové základní školy, ve kterých probíhala 

českojazyčná socializace žactva. Rozvoj středních škol však už překvapivě tolik podporován 

nebyl. Zdá se, že byly spíše vnímány jako finančně příliš náročná záležitost, za níž by měla 
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být odpovědnost přenesena na bedra někomu jinému, především státu. Nejvíce to pocítilo 

kolínské reálné gymnázium, které se zformovalo v 70. letech a už roku 1884 bylo převedeno 

na stát. Město pak v souvislosti s tím vytrvale odmítalo investice do nové budovy, což 

podvazovalo rozvoj celé instituce, v širším regionu jinak respektované. Do roku 1914 však 

vznikly alespoň nové budovy pro dvě méně významné střední školy, založené na přelomu 

století, tedy pro školu řemeslnou a obchodní akademii. V žalostném stavu byla také kulturní 

infrastruktura, která se omezovala na budovu Sokola ze 70. let, sál Zámecké restaurace a nově 
vzniklé muzeum, které od roku 1913 sídlilo ve skromných prostorách bývalé farní školy 

u chrámu Sv. Bartoloměje. Nové reprezentativní budovy divadla či muzea, typické pro 

úspěšná střední města, navzdory úsilí jednotlivců nevznikly. To je pro tehdejší situaci Kolína 

podobně charakteristické. Výše zmíněné faktory tak omezovaly možnosti kulturního 
a vzdělanostního rozvoje města. 

Kolín již touto dobou formovala nová generace hospodářských elit, která se 
socializovala v době industrializace, měla řádově vyšší prostorovou mobilitu a výjimkou 

nebyly studia v zahraničí. S postupem modernizace se zvýšil ekonomický i symbolický 

kapitál technicky vzdělaným absolventům vysokých škol a teprve nyní se do ní řadí více 

jedinců židovského původu. Nová elita se odkláněla od tradičního „udržovacího“ modelu 

komunální samosprávy, který již byl s postupem modernizace neúnosný. Nutno také dodat, že 

se neustále zvyšovaly nároky státu na samosprávy. Začala tedy éra nezbytného budování 

infrastruktury, která vedla k zadlužení města. Zadlužení však až na krátké období před první 

světovou válkou, kdy započala realizace nákladných projektů v rámci kanalizace Labe, bylo 

spíše průměrné. Relativně vyšší náklady byly vynakládány spíše na (základní) školství. 

V Kolíně ovšem nevznikl přímo tzv. municipální socialismus, jako v jiných středních 

městech, neboť přímá správa komunální infrastruktury se omezila na vodovod, kanalizaci 

a školství. V ostatních případech pokračovala celkem úspěšná snaha o přenesení odpovědnosti 
za regionálně významné instituce na okres nebo méně úspěšný pronájem soukromníkům. Od 
90. let do roku 1914 byly v Kolíně vybudovány nemocnice, chorobinec, sirotčinec, vodovod 
(2x), elektrárna, výrazně se rozšířila kanalizační síť, dláždily se hlavní i vedlejší ulice nejen 

v centru, ale i na předměstí, bylo započato se stavbou nového mostu aj.  
Roku 1898 pak vyvrcholila profesionalizace komunální správy, motivovaná tlakem na 

výstavbu sofistikované komunální infrastruktury, založením městského technického oddělení. 
V jeho čele byl schopný inženýr Antonín Hlaváček, který od roku 1901 dohlížel na rozvoj 

města dle nového regulačního plánu a rozhodujícím způsobem určoval přechod Kolína 

k modernímu racionálně uspořádanému průmyslovému centru. Komplikované bylo, že zřejmě 
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v souvislosti se stále dobíhající staročeskou érou a jejími tradičními vzorci již tyto aktivity 

probíhaly poměrně opožděně, neboť řada měst k nim přistupovala již v 80. letech a často 

zmiňovaný konkurent Pardubice roku 1890. To se také brzy vymstilo. Na počátku nového 

století se totiž rozeběhl zmíněný projekt nákladné kanalizace řeky Labe a dobudování mnoha 
s ní organicky propojených infrastrukturních projektů, včetně nového mostu přes Labe, 
muselo počkat. Jenže příprava se vlekla a samotné práce započaly až těsně před válkou, která 

celý projekt zase zmrazila. V průmyslovém městě to samozřejmě znamenalo velký problém 
a nespokojenost širokých vrstev obyvatelstva, což se projevilo hlavně v nejdynamičtěji se 

rozvíjející části města, tedy na Zálabském předměstí.  
V posledním čtvrtstoletí před první světovou válkou se zástavba mezi jednotlivými 

dopravními trasami kolínských předměstí začala propojovat, celkově se zahustila a oproti 
dřívější neuspořádanosti se jasně vyprofilovaly také jednotlivé městské části s odlišnou 

funkcí. Průmysl se soustředil hlavně v rámci nejlépe dopravně napojených Kutnohorského 

a Zálabského předměstí a naopak prakticky ve všech předměstích vznikaly nové rezidenční 

čtvrtě. Městská elita si postavila honosné vily na Zálabském, Kutnohorském a především 

Kouřimském předměstí, na němž prakticky nebyl žádný průmysl. Výstavné novorenesanční 

budovy sokolovny a radnice doplnila budova základní školy pro západní obvod s budovou 
Občanské záložny, které spolu tvořily hlavní dominanty moderního městského panoramatu.  

Poměrně necitlivě proběhly přestavby části historického centra, především severní 

a východní části náměstí a částečná asanace unikátní židovské čtvrti. Spolu s již dlouho 

probíhajícím odstraňováním hradeb tak místní historické dědictví utrpělo při poněkud 

křečovité snaze o modernizaci zástavby těžké rány, které nákladná úprava původně gotického 

prostředí chrámu sv. Bartoloměje a okolních budov zacelila jen částečně. Představitelé města 
se tak v rámci Čech ke svému historickému dědictví zachovali znatelně hůře, než tehdy 
úspěšná střední města Pardubice, Hradec Králové, Mladá Boleslav, České Budějovice nebo 
převážně německá města Cheb a Most, z těch méně úspěšných pak např. Tábor, Klatovy 
a tehdy stagnující převážně německá Jihlava. Hůře než v Kolíně naopak dopadlo historické 

centrum v Plzni, která vsadila na monumentální přestavbu ve vídeňském stylu, hornické 
Příbrami nebo v převážně německých městech Liberec, Ústí nad Labem a Děčín. Výsledek 

konfliktu staré a nové výstavby v Kolíně by se dal přirovnat např. k Písku, který rovněž 

kombinoval ochranu cenných historických památek s řadou necitlivých zásahů do městského 

jádra. 
Naopak se radikálně zlepšila situace městské zeleně a zón určených pro nový fenomén 

volného času na dnešním Kmochově ostrově nebo v lesnatých porostech na západě a severu 
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Zálabského předměstí. Oproti předchozímu období byl růst zástavby mnohem pomalejší. 

Kromě toho byl hlavní problém městského urbanistického vývoje roztříštěnost reprezentativní 

zástavby, daný již zmíněnou malou rozlohou hradeb a absencí plnohodnotné Bahnhofstrasse. 

Ve spojení se stagnací města se tak na rozdíl od Pardubic nevytvořilo moderní městské 

centrum s novými reprezentativními budovami. Na místo toho tvořily hlavní veřejné prostory 
města společně část Havlíčkovy (dnes Kutnohorské) ulice přiléhající k centru a Karlovo 
náměstí, zvyšoval se rovněž význam Žižkovy třídy na Kouřimském předměstí.

1021 Zajímavě 

se vyprofilovalo Zálabské předměstí, kterému byl vtisknut unikátní urbanistický plán 

kombinující vějířovité radiály s obloukovými okružními ulicemi.  
Právě na Zálabí zanechal výrazné stopy Čeněk Křička, asi nejpříznačnější osoba 

posledního čtvrtstoletí Kolínského vývoje. Rodák z nedaleké Libice nad Cidlinou se do 
Kolína dostal po studiích na pražské polytechnice. Od 2. poloviny 80. let, kdy si tu otevřel 

architektonickou kancelář, se podílel téměř na každé výraznější aktivitě podnikatelské, 

politické nebo společenské a zasazoval se plánovité a profesionální modernizaci města. 

V letech 1902 až 1904 jeho kariéra vyvrcholila definitivním nahrazením staročechů ve vedení 

města a místem purkmistra. Spolu s farářem a profesorem gymnázia Čeňkem Duškem byl 

hlavou významné místní evangelické skupiny s úzkými vazbami na metropolitní elity 

Masarykových Realistů a s ambiciózními plány na povznesení Kolína k roli progresivního 

centra českých evangelíků. Politická netaktnost celé skupiny, vyhrocený spor mezi evangelíky 

a katolíky o duchovní vedení národa (český historismus upřednostňoval husitství a reformaci) 
a některé chyby však nakonec vedly k vážné politické krizi, která ho roku 1904 stála funkci. 

Jeho schopnosti se přitom dostatečně prokázaly po přesídlení do Prahy.  
Křičkův vynucený odchod byl ostatně jeden z důsledků pokročilé demokratizace 

společnosti, v níž se koncem století prosadily masové politické strany s rozdílnými cíli dle 
nově zformovaných částí společnosti, která právě dovršovala svou modernizaci na standardní 

evropskou úroveň. V Kolíně se uvedený proces projevil nejen rozbouřením dosud spíše klidné 

politické situace, rozdělením místního Sokola a vznikem nových politických stran, ale už 

                                                           1021 V nejednoznačném konceptu tvorby městského prostoru bylo pokračováno i v meziválečném období. V této 

době byly sice lépe vyváženy jednotlivé funkce městské zástavby, ale ani tehdy nevzniklo jednoznačné moderní 

městské centrum s přidanou hodnotou větší koncentrace výstavných veřejných budov. Nová elegantní budova kolínského gymnázia vznikla na Kouřimském předměstí, nové reprezentativní budově Občanské záložny musel 

ustoupit dům přímo na rohu Karlova náměstí a Kutnohorské ulice, moderní protestantský funkcionalistický 

kostel „Husův sbor“ byl postaven na novém Husově náměstí mezi Kutnohorským a Kouřimským předměstím a dlouho plánovaná budova divadla vznikla na samém konci 30. let na Kutnohorské třídě naproti zahradě 

kláštera kapucínů. Tato zahrada byla přeměněna na park a předána veřejnosti až na začátku 50. let, kdy teprve 
vzniklo jakési kvazi moderní centrum částečným propojením prostoru Kutnohorské (Havlíčkovy) třídy a školních budov při ulicích Heverova a Komenského. Přílišná roztříštěnost reprezentativní zástavby tím však 

byla pouze zmírněna. 
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dříve i protižidovskými bouřemi roku 1893. Přestože Křička udělal řadu chyb 
a např. zakládání více akciových podniků s menším kapitálem podvázalo jejich další růst, po 
jeho odchodu z Kolína se již žádný tak schopný „modernizátor“ města a jedinec, který by byl 

(dle Foucaulta) schopný přerušit kontinuitu vývoje Kolína směrem ke stagnaci, nenašel. 
Podobnou výraznou roli jedinců ve vývoji středních měst ostatně potvrdil i Karel Maier. 

 
 Před první světovou válkou tedy Kolín prožíval svojí Belle Époque poněkud rozpačitě 

a mohl bilancovat klady a zápory svojí cesty k modernitě. Bylo to už výrazné průmyslové 

město s 16 a půl tisíci obyvatel, v aglomeraci s téměř 18 tisíci. Kolín se stal největším městem 
ve východní části středních Čech, s výraznou chemickou a potravinářskou výrobou. Díky 

lepším předpokladům k industrializaci postupně zastínil i bývalého suveréna oblasti Kutnou 

Horu, kterou před první světovou válkou přerostl o asi 2 tisíce obyvatel. Minimálně pro širší 

region bylo významné i kolínské střední školství v čele s gymnáziem. Správní centrum však 

zůstal především pro svůj region, přes hospodářský růst tu nevznikl skutečně velký podnik 

s inovativním prostředím a v posledním čtvrtstoletí růst populace klesal. Také technická 

infrastruktura byla dokončena jen částečně. Kolín tedy při cestě za úspěšným typem středního 

města zůstal na půl cesty. Pokud zde vznikla určitá forma kreativního prostředí, pak se 

projevila spíše ve spolkovém a kulturním životě (Baráčníci, Kmochova kapela, centrum 

avantgardní fotografie).  
Nečekanou stagnaci růstu Kolína současníci připisovali vnějším omezením dalšího 

rozvoje, např. Jan Šafránek píše: „Kolínu se dosud jen slibují podmínky pro rozvoj městský 

nezbytné, Labe není dosud splavné, nový most labský, aby vyhovoval nynější frekvenci, není 

dobudován, nádraží, jak dnes vypadá, zcela nevyhovuje a volá po náležitém rozšíření 

a volném přístupu. Ba ani místní komunikace není šťastná a dokud se nerozřeší otázka 

přeložení železniční trati v obvodu městském, není naděje na odstranění závad a nesnází 

komunikačních.“.1022 Avšak to jsou spíše následky a nikoliv příčiny. Důvody jsou zřejmě 

mnohem hlubší. Kromě zmíněné neexistence opravdu velkého podniku patří mezi důvody 

stagnace růstu města zřejmě i přílišná blízkost pražského pólu rozvoje, který měl schopnost 

odčerpávat obyvatele, elity i kapitál ze svého širokého zázemí. To ostatně potvrzuje případ 

Úvěrní banky, která se na samém přelomu století do Prahy přestěhovala a v Kolíně nechala 

pouze filiálku.  

                                                           1022 ŠAFRÁNEK, J., Vzpomínky na Kolín, s. 19. 
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Kromě toho nebylo v širokém okolí Kolína žádné relevantní naleziště nerostných 

surovin, do města se nepodařilo přivést významnější nadregionální úřad, čímž byl navíc 

oslaben rozvoj terciárního sektoru a v pramenech lze nalézt také snahu města o  snížení 

přílivu dělníků, která byla zlomena až těsně před první světovou válkou. Za zmínku stojí 

rovněž fakt, že v okolí Kolína, především při středním toku Labe, byla unikátní konkurence 
blízko sebe ležících měst. To mohlo dále snížit možnost růstu města. Strategickému rozvoji 

města nepřála ani rozjitřená komunální politika, avšak není snadné rozeznat, zda to také není 

spíše důsledek. 
  
Pro úplnost ještě zmíním jeden všeobecně respektovaný pramen, který svědčí 

o dobovém vnímání Kolína. Ottův slovník naučný byl ve své době jedním z hlavních zdrojů 

informací pro široké vrstvy obyvatel a čtenáři ho pravidelně odebírali i v průběžné sešitové 

formě. Pokud srovnáme množství prostoru, které se mu věnuje, zjistíme, že Kolín je na tom 

velmi dobře. K roku 1899 mu byly věnovány téměř 2 a ¾ stránky,
1023 zatímco tehdy už větším 

Pardubicím byly věnovány o tři roky později jen asi 2 a ½ stránky.
1024 Ještě markantnější je to 

např. ve srovnání s rychle rostoucím hornickým a industriálním centrem západní části 

Středních Čech, tedy Kladnem. To mělo k roku 1899 už prakticky dvojnásobný počet 

obyvatel, ale asi jen polovinu prostoru v Ottově slovníku.
1025 Na přelomu 19. a 20. století byl 

díky své historii a dynamickému vývoji do 80. let 19. století Kolín pro české čtenáře jedním 

z nejzajímavějších měst v centru Českého království, přičemž je jeho rozvoj v textu Ottova 
slovníku naučného veskrze chválen.

1026 Město mělo zřejmě všeobecně dobrou „image“, která 

se však v dalších letech během zpomalování jeho růstu pokazila.  
 
Na závěr lze konstatovat, že jednostranně budovaný obraz Kolína jako významného 

průmyslového města se ukázal jako problematický. A i když se k němu kolínská elita vracela 
i po první světové válce v rámci snu o „českém Manchesteru“, ve výsledku pravděpodobně 
znamenal oslabení ostatních možností rozvoje města a jeho funkce správního, kulturního nebo 

školského centra. K napravení tohoto nedostatku a naplnění ambicí představitelů města už pak 

nebyl dostatek zdrojů, což se plně projevilo právě v meziválečném období.  
 

                                                           1023 Ottův slovník naučný, Čtrnáctý díl, s. 554-556. 1024 Ottův slovník naučný, Devatenáctý díl, P - Pohoř, Praha 1902, s. 219-221. 1025 Ottův slovník naučný, Čtrnáctý díl, 291-293. 1026 Pro úplnost dodejme, že jenom samotné Praze bez předměstí věnoval Ottův slovník asi 132 stránek.  
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16. Závěr 
 
 

 

Obr. 39: Kolín za 100 let, pohlednice Fr. Krátkého, počátek 20. století Zdroj: HORÁK, P., Kolín [online]. Pinterest.com [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/276619602091596342/.  
„Předem upomíná pan starosta těžké chvíle, kdy v nastavší válce světové spěchají 

vojáci na bojiště provázení naší láskou a našimi sympatiemi s přáním, aby čestně vykonávali, 

co do obhájení naší vlasti a milovaného národa třeba je a vrátili se opětně do kruhu svých 

rodin. Apeluje na ty, kteří nemusí do války, aby neklesali na mysli a konali bez rozdílů stran 

a stavů klidně a svorně své povinnosti ku blahu těch, jichž živitelé byli povoláni na vojnu.“.
1027  

Tak začíná první válečná schůze městských zastupitelů a také první schůze po konci 

jedné dlouhé etapy evropských a světových dějin. První světová válka byla pro evropskou 
společnost ohromným šokem, ukončila vrcholné evropské období Belle Époque a zásadně 
proměnila lidské myšlení. Svět meziválečného Československa byl už v mnohém odlišný. 

Kolín, který do nové éry vstupoval jako největší město východních Středních Čech, avšak 

                                                           1027 SOkA Kolín, f. AM Kolín, bez inv. č., Protokol obecního zastupitelstva 1911-1919, Zápis z jednání obecního zastupitelstva z 3. 9. 1914, s. 297. 
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s historií tří desetiletí minimálního růstu, se snažil o nový začátek. Vývoj, který po první 

světové válce akceleroval novou výstavbou a snahou o završení modernizace města, dodnes 
charakterizuje budova obchodní akademie (dnes gymnázium) v Žižkově ulici, nová budova 

Občanské záložny na Karlově náměstí, elektrárna ESSO Jaroslava Fragnera na Zálabí, 

sborový kostel Církve československé („Husův sbor“) na Husově náměstí, budova nového 

divadla v Kutnohorské ulici a při cestě od Prahy ho už zdálky připomíná ikonická vodárenská 

věž. Tehdy byla dokončena komplexní síť městské technické infrastruktury, začalo se stavět 

podle nových regulačních plánů a dokončení regulace Labe stvrdilo spolu s novou výstavbou 

proměnu starého Kolína nad Labem v moderní město. Regulace toku řeky a stavba nového 

mostu s hydroelektrárnou, který nahradil už nevyhovující most železný, rovněž proměnily 
a kultivovaly kolínské nábřeží.  

Přes další zakladatelskou vlnu průmyslových podniků a dokončení transformace 

v jedno z center chemického průmyslu však přetrvaly výše zmíněné faktory, které zpomalení 

růstu způsobily. Výraznější růst města tak nenastal a spolu se zvýšenými nároky státu 

a Velkou hospodářskou krizí nakonec snaha městských představitelů skončila finančními 

problémy a nucenou státní správou. Sen „českém Manchesteru“ zůstal nenaplněn. 

Dlouhodobé úsilí kolínských představitelů o dosažení úrovně úspěšných středních měst tak 

přineslo jen polovičaté výsledky, což se odrazilo ve všech oblastech jeho modernizace. I proto 
dnes mají Pardubice trojnásobný počet obyvatel a vlastní kraj. 

 
Modernizace je sice obecný proces, avšak její projevy bývají napříč časem a prostorem 

značně rozdílné. Pro pochopení těchto rozdílů, které mohou zpětně doplnit pohled na celý 

proces, jsou potřebné jednotlivé hloubkové sondy schopné širší komparace. Také proto si tato 
práce dala za cíl především mikrohistoricky nahlédnout na modernizační proces jednoho 

českého města z pohledu hospodářské a částečně sociální historie. A to ve víceméně 

kontinuální avšak převratné době zformování moderního českého národa. Kolín se ukázal být 

pro takovou sondu, která může doplnit současné historické poznatky, jako vhodný 

představitel. Za 64 sledovaných let zažil probuzení z agrárního klidu, fázi rychlého růstu, 
která ho výrazně vyčlenila z okolního regionu a přiblížila úspěšným středním městům typu 

Hradec Králové nebo Pardubice, ale také čtvrtstoletí stagnace, kdy se tato vidina ve značných 

bolestech rozplývala. Analýza tehdejšího vývoje Kolína tak může přispět k lepšímu 

pochopení dějin středních měst, stejně jako těch menších a méně úspěšných.  
Dějiny Kolína byly sledovány se zřetelem na předpoklady města, vývoj v kontextu 

státní správy a samosprávy, spolkovou činnost, hospodářské elity, hospodářský vývoj, 
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dopravu, urbanistický vývoj a proměnu funkce města v rámci moderní urbanizace 
a infrastrukturu. To vše v kontextu národnostně převážně českého města s významnou 

židovskou a evangelickou menšinou, s národnostně českým agrárním okolím a rovněž v rámci 

srovnání s dalšími relevantními městy. Vzájemné propojení jednotlivých faktorů je pak 

ukázáno v předcházející kapitole.  
Výzkum procesu modernizace Kolína poněkud narušil dosavadní schematické 

popisování jeho rozvoje mezi roky 1850 a 1914 jako dynamického průmyslového centra, což 

od 90. let 19. století, navzdory zakládání průmyslových podniků v progresivních oborech, 
už moc neplatí. K prohloubení znalostí o tomto vývoji by jistě přispěly komparativní analýzy 

případných dalších měst, které prošly podobným vývojem. Také se ukázala nečekaně 

marginální role početného židovského obyvatelstva při první vlně industrializace města, 
naopak byla potvrzena iniciační role jedinců z německojazyčného kulturního prostoru. 

Projevila se rovněž síla jednotlivců v procesu modernizace tehdejších měst, ať už staročechů 

z první zakladatelské vlny, Františka Horského nebo Čeňka Křičky, po jehož odchodu se 

už nenašla žádná podobně schopná osobnost. Je s podivem, že tak zásadní postavy kolínských 

dějin téměř vymizely z historické paměti. Jsou sice připomínány alespoň názvy několika ulic, 
ale např. dlouholetý staročeský purkmistr a mlynář Josef Formánek nebo průmyslník Karel 
Latzel st. a jejich rodiny jsou připomínáni jen názvy svých sídel, tedy Formánkův mlýn a oba 
Latzelovy domy (Karlovo náměstí, čp. 45 a Kutnohorská ulice, čp. 21).  

 
Nakonec ještě lze vyzdvihnout, že případ Kolína je zajímavou ukázkou zcela zásadní 

role úrodných zemědělských regionů pro počátek modernizace českého vnitrozemí 

a emancipaci národnostně českého hospodářství vůbec. Mezi lety 1850 až 1914 se Kolín 

celkově výrazně proměnil a královské město v úrodném Polabí zahalil kouř z továrních 

komínů, které se vedle věží chrámu sv. Bartoloměje staly hlavními vertikálami města. Tuto 
převratnou změnu připomíná dosud řada památek. Rád bych, aby tato práce mimo jiné 

pomohla k jejich většímu docenění.  
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1.  Seznam kolínských starostů v letech 1850-1914  1848-1852 Karel Břečka, městský návladní (Inspektor obecního jmění), narozen 1797 v Chroustově u Vrbčan, zemřel 1859 v Kolíně 
1852-1855 Vincenc Karabáček, bývalý mlynář v Kydlinově, podzámecký mlynář od roku 

1826, narozen?, zemřel roku 1859 v Českých Budějovicích 
1855-1861 Med. Dr. František Eckert, lékař, narozen roku 1812 v Kolíně, zemřel roku 1875 v Kolíně 
1861-1862 František Leger, technik a hospodář, narozen roku 1824 v Kolíně, zemřel roku 1862 v Kolíně 
1862-1867 Karel Knirš, c.k. poštmistr a majitel domu, narozen roku 1819 v Kolíně, zemřel roku 1880 v Kolíně 
1867-1868 JUDr. Václav Radimský, mlynář zálabský, narozen roku 1839 v Čelákovicích, 

zemřel roku 1907 v Pašince 
1868-1890 Josef Formánek, majitel dvora a podzámeckého mlýna, narozen roku 1831 v Kolíně, zemřel roku 1895 v Kolíně 
1890-1899 JUDr. Antonín Cyvín, advokát a majitel domu, narozen roku 1835 v Kolíně, 

zemřel roku 1906 v Kolíně 
1899-1902 Ing. Vojtěch Formánek, mlynář podzámecký a továrník, narozen roku 1854 v Kolíně, zemřel roku 1924 v Kolíně 
1902-1904 Čeněk Křička, Architekt a stavitel, narozen roku 1855 v Libici na Cidlinou, 
zemřel roku 1948 v Praze 
1904-1906 a 1911-1919 JUDr. Alfred Jelinek, advokát, narozen 1857 v Peruci, zemřel 1926 
v Kolíně 
1906-1911 Antonín Sládek, obchodník, narozen roku 1863 v Mněchově, zemřel roku 1939 v Kolíně 
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