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ANOTACE

Diplomová práce se zabývá anarchistickým hnutím na Liberecku. Cílem práce bylo
na základě studia a komparace pramenů a literatury zpracovat příspěvek o vývoji
libereckého anarchistického hnutí na konci 19. a počátkem 20. století. Úvodní
kapitoly práce jsou věnovány historii anarchistického hnutí v obecném kontextu.
Stěžejní část práce se zabývá anarchistickým hnutím ve městě Liberec. Vedle
chronologického vývoje anarchismu v Liberci byla pozornost zaměřena i na analýzu
spolků, skupin a osudů stoupenců anarchismu.
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SUMMARY

This diploma thesis deals with anarchist movements in Liberec. The aim of the thesis
was to elaborate a report about the development of anarchist movements at the turn
of 19th and 20th century on the basis of studying and comparing resources and
literature. The introductory chapters of the thesis deal with the history of anarchist
movements in a national context. The fundamental part of this work deals with the
anarchist movement in Liberec. Besides the chronological development of anarchism
in Liberec, the main focus of this thesis is the analyses of associations, groups and
members of anarchist movements.

Key words: anarchist movement, Liberec, origins of social democracy, anarchists,
anarchist associations, Proletar, labour movement, municipality
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1

Úvod

Tato práce si vytkla za cíl zabývat se anarchistickým hnutím v Liberci
na přelomu 19. a 20. století - jeho činností, přeměnami, osobnostmi a především
spolky, které v jeho průběhu vznikaly.
Tématem českého anarchismu se především v posledních dvaceti letech
zabývají čeští historici i politologové. Záměrem této práce proto není popsat
dopodrobna vývoj anarchistického hnutí v Čechách, ale pouze zmínit základní
události, které měly nějaký vliv či spojitost s libereckým anarchistickým hnutím.
Proto se první část práce zabývá dějinami anarchismu, v rámci českých zemí,
od počátku vzniku radikálních tendencí mezi dělnictvem až po období před první
světovou válkou.
Mým hlavním cílem ovšem je, pokusit se zmapovat liberecké anarchistické
hnutí se zaměřením na charakteristiku spolkové a v neposlední řadě i publikační
činnosti, včetně charakteristiky příznivců hnutí. Zároveň bych se chtěla podrobněji
zaobírat protikladnými názory či postoji, které se v tomto hnutí často objevovaly.
Příklad takových rozepří zmiňuje v anarchistické Komuně z roku 1907 anarchista
K. Vohryzek, který mimo jiné píše: „Sejdou-li se tři anarchisti, mají bezpečně aspoň
pět navzájem se vylučujících názorů světových.“1
S ohledem na fakt, že se jedná o práci lokálního charakteru, snažila jsem
se ve svém textu dát větší důraz na některá opomíjená hlediska. Především
se pokusím zaměřit na co možná nejpřesnější odlišení osob a spolků dle jejich
příslušnosti k socialistickému či anarchistickému hnutí, jež bývá často zaměňováno
i v policejním hlášení. Dále se chci zabývat tím, jakými znaky se anarchistické hnutí
vyznačovalo, jaké prostředky volilo a s jakým výsledkem. Předmětem práce tedy
nebude zkoumání pouze několika hlavních spolků a jejich představitelů, ale ráda
bych se zmínila i o méně známých příslušnících a skupinách tohoto hnutí, kteří
se podíleli na jeho činnosti.
Při práci budu vycházet především z archivních materiálů, které přinášejí jak
nástin tehdejší atmosféry, což je především zásluha dobového tisku, tak přínosné
informace o průběhu hnutí zaznamenaného v písemném styku mezi policejními

1

V. Tomek, Český anarchismus 1890-1925, Praha 1996, s. 519.
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složkami a libereckým magistrátem. Archivní materiály poskytly například
i

korespondenci

samotných

stoupenců

hnutí,

stanovy

spolků

či

průběh

zaznamenaných schůzí, ze kterých se dají zjistit názory přívrženců hnutí,
projednávaná témata, někde i zápisy o hospodaření spolku. Proto považuji tyto
podklady za významný zdroj informací, jejichž zpracování může o tomto hnutí
odkrýt řadu zajímavých poznatků.
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2

Rozbor pramenů a literatury

2.1 Rozbor literatury
Komplexní studie zabývající se anarchistickým hnutím na Liberecku
na přelomu 19. a 20. století nebyla dosud sepsána. Má práce se tak opírá v prvé řadě
o knihy a studie týkající se anarchistického hnutí všeobecně. Dále o knihy
s tematikou dělnického hnutí na severu Čech a studie zabývající se regionálními
dějinami.
Pro získání obecného přehledu situace v českých zemích jsem čerpala
především z knihy Otty Urbana Česká společnost 1848-1918, která velmi čtivým
a zároveň podrobným způsobem mapuje všechny oblasti společenského, politického
a kulturního prostředí českých zemí, v neposlední řadě i vznik dělnického hnutí
a sociální demokracie.
Ucelený přehled dějin dělnického hnutí jsem získala z několika knih.
Dělnickému hnutí v rakouské monarchii v letech 1889-1921 se věnuje publikace Jana
Galandauera s názvem Od Heinfeldu ke vzniku KSČ. Podrobné práce o dějinách hnutí
přímo na severu Čech sepsal Jiří Kořalka, který působil jako vědecký pracovník
Historického ústavu Akademie věd v Praze. Jeho dílo Vznik socialistického
dělnického hnutí na Liberecku přináší poznatky o sociálně politických poměrech
v Rakousku a Čechách v době vzniku dělnického hnutí, o vývoji průmyslové oblasti
Liberecka, organizačním uskupení dělnického hnutí na Liberecku počátkem 70. let
a vůdčích osobnostech tohoto hnutí. Další jeho dílo, které se časově více zaměřuje na
období týkající se této práce, je Severočeští socialisté v čele dělnického hnutí českých
a rakouských zemí. Tato publikace volně navazuje na přechozí zmíněnou knihu
a věnuje se první generaci severočeských dělnických předáků. Popisuje průběh
sedmdesátých a osmdesátých let včetně hospodářské krize, vzniku sociálně
demokratické strany, činnosti libereckého ústředního výboru strany, ideologie
dělnického hnutí a v neposlední řadě se zabývá samotnými osobnostmi libereckého
dělnického hnutí, bez kterých by pozdější anarchistické hnutí mělo na Liberecku
stěží tak silnou základu.
Dělnickému hnutí na Liberecku, i když jen okrajově, se také věnují práce
Zdeňka Šolleho Socialistické dělnické hnutí a česká otázka 1848-1918, Příspěvek
k dějinám dělnického hnutí v Čechách v letech 1878-1882 a Dělnické hnutí v českých
13

zemích koncem minulého století (1887-1897). Tyto publikace pojednávají důkladně
o počátcích dělnického hnutí v českých zemích – ustavujícímu sjezdu sociálně
demokratické strany v Neudörflu, břevnovskému sjezdu a podobně, ale chybí v nich
rozbor hospodářské a společenské situace, ve které se dělnické hnutí vyvíjelo. Byly
tak použity především jako zdroj informací o ustavení strany sociální demokracie
a o všem, co vzniku strany předcházelo.
Všechny výše zmíněné práce o dělnickém hnutí byly publikovány mezi lety
1948 - 1989 a i když přinášejí cenné informace, je nutné je hodnotit velmi opatrně.
Pokud uvážíme, že z dělnického hnutí se postupem času vyvinula sociální
demokracie a komunistická strana, je třeba zmínit, že obsah prací je znevažován
použitou dobovou terminologií, která straní přívržencům komunistické ideologie.
K vlastnímu vývoji anarchistického hnutí jsem použila několik prací. Jedná
se o práce vydávané především od devadesátých let 20. století, neboť do té doby mu
historiografie věnovala pozornost jen okrajově.
Největší základ spatřuji v díle Václava Tomka, historika zabývajícího
se především českým a evropským anarchismem a jeho publicistikou na přelomu
19. a 20. století. Nejvíce jsem čerpala z jeho práce Český anarchismus 1890 - 1925,
která se snaží shrnout myšlenky českého anarchismu, vlivy, které ho utvářely
a směry, do kterých anarchistické myšlenky pronikly. Značná část knihy je tvořena
ukázkami z dobového tisku (například Nový kult, Omladina, Volné listy), jež
vypovídají
o průběhu a směřování hnutí. Další Tomkův titul Ve jménu svobody: ideje a proměny
českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století představuje utváření českého
anarchismu, jeho ideové snahy a proměny. Jako v předchozí knize tak i v této
se nachází množství příloh, které dokumentují dobový anarchistický tisk. Český
anarchismus a jeho publicistika 1880 – 1925 je další Tomkovo dílo, kde je uveden
soupis českých anarchistických a tematicky blízkých časopisů vydávaných v daném
období. V knize jsou také zmapovány myšlenkové podoby českého anarchistického
hnutí a jeho utváření v námi sledovaném období. Svoboda nebo autorita je další dílo,
které shrnuje myšlenkové proměny českého anarchismu. Analyzuje snahy a osudy
představitelů anarchistického hnutí a charakterizuje ideové okruhy vývoje hnutí.
Spolu s Ondřejem Slačálkem, politologem a publicistou, napsal Václav Tomek
publikaci Anarchismus: svoboda proti moci, ve které jsou analyzovány ideje
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anarchismu od náznaků v budhismu a křesťanské tradice až do současnosti. Kniha
také mapuje hnutí a myslitele, které lze označit za předchůdce anarchismu
a v neposlední řadě i vývoj hnutí včetně teroristických atentátů a účasti anarchistů
v revolucích po celém světě, zejména Španělsku. Tato velmi obsáhlá studie však
sloužila spíše k hlubšímu proniknutí do tématu, než přímo k teoretickému základu
této diplomové práce.
Jelikož se má práce v závěru první části zabývá anarchosyndikalismem,
cenným zdrojem informací se stal článek Andreje Funka o Anarchosyndikalismu
v Čechách, uveřejněný na webových stránkách Československé anarchistické
federace,2 což je federace místních anarchistických skupin a jednotlivců. Druhou
webovou stránkou, ze které jsem použila informace o anarchosyndikalismu, byla
on-line

verze

anarchistického

časopisu

A-kontra,

který

uveřejnil

článek

Anarchosyndikalismus.3 Stránky neměly příliš velký přínos pro mou diplomovou
práci, jelikož se převážně věnují aktuálním tématům, recenzím knih a z historického
hlediska nejsou příliš komplexní, nicméně obsahují několik článků týkajících
se tématu této práce.
Z dalších prací lze poznatky o anarchistickém hnutí čerpat ze studie Kulturně
politická aktivita pokrokářského hnutí od Martina Kučery z Historického ústavu
Akademie věd ČR a od Renaty Wohlgemuthové, jejíž Příspěvek k dějinám českého
anarchistického hnutí v letech 1900-1914 patří mezi jednu z prvních prací
zabývajících se anarchistickým hnutím. Přínosná byla i studie Alexandry Špiritové
Omladináři, která, jak již název napovídá, pojednává o politickém procesu
s pokrokovou českou mládeží, tzv. omladináři, uskutečněným roku 1894. Studie
od Jana Měchýře Anarchisté, uveřejněná ve sborníku Současný stav a perspektivy
zkoumání politických stran na našem území pohlíží na anarchismus z hlediska jeho
postavení v politickém systému a také se zabývá severočeským tiskem.
Mezi místní práce o libereckém dělnickém hnutí patří obsahově hodnotné
články Václava Brože uveřejněné roku 1945 v deníku Stráž severu. Brož soustředil
množství materiálu o hnutí dělníků v severních Čechách, a to jak z tištěných prací,
tak ze vzpomínek pamětníků dělnického hnutí. Jeho články Listy z dějin socialismu

2

Csaf.cz [online]. URL: <http://www.csaf.cz/historia.php?histor_cl=13>, 10. listopadu 2010.
A-kontra.cz [online]. URL:
< http://www.a-kontra.net/pruvodce-anarchismem/anarchosyndikalismus>, 10. listopadu 2010.
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v severních Čechách, pojednávající o vývoji a rozlišení sociálně-demokratického
hnutí, radikálních socialistů, neodvislých socialistů a anarchistů, První tři
z nejstatečnějších o zakladatelích tajné tiskárny v Hluboké či Vývoj českého tisku
v Liberci obsahující informace o česky psaných tiskovinách na Liberecku na přelomu
19. a 20. století, byly velmi nápomocné a obsahovaly detaily, které v jiných
publikacích chyběly.
Dále to byla práce Vojtěcha Dundra Počátky socialistického hnutí v severních
Čechách, která obsahovala úvod do politické a hospodářské problematiky doby
a dále se velmi podrobně zabývala procesem s iniciátory tajné anarchistické tiskárny
v Hluboké.
Z publikované literatury o regionálních dějinách jsem nejvíce čerpala
z poznatků Miloslavy Melanové, jejíž studie jsou převážně o dění na Liberecku
ve druhé polovině devatenáctého století a v první polovině století dvacátého.
Nejpodstatnější byly studie Česká menšina v Liberci před první světovou válkou,
která pojednávala mimo jiné o spolkovém životě a Omladinisten in einem
deutschböhmischen Zentrum, která se zabývá spolkem Omladina. Další autor,
Zdeněk Brunclík, napsal studii Anarchisté na Liberecku v 80. a 90. letech 19. století.
Jedná se o studii, která se přímo týká Liberce a osobností anarchistického hnutí. Je
věnována bratrům Brunclíkovým, kteří byli v anarchistickém hnutí na Liberecku
velmi činní.
Jelikož je středem zájmu této diplomové práce město Liberec, sloužila k jeho
poznání „Kniha o Liberci“ Romana Karpaše a kolektivu. Z této knihy jsem čerpala
z kapitol Liberecká společnost, Liberečtí Češi a Rozvoj socialistického hnutí, které
popisovaly libereckou městskou společnost na konci 19. století.
Zcela zvláštní místo zaujímá knížka Bouřlivý kraj od historika Jana Měchýře.
Tato kniha není věnována jen dělnickému hnutí, ale i anarchismu, a to ze zcela
specifického hlediska. Dává nám nahlédnout hlouběji do dělníkova světa, což
znamená, jak dělníci trávili svůj volný čas, jak se oblékali, jak vypadal jejich
příbytek atd. Nezapomíná ani na shrnutí politické, kulturní a společenské situace
na Liberecku a okrajově i celé monarchie.
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2.2 Rozbor pramenů
Diplomová práce se opírá především o dosud nezveřejněné archivní
dokumenty, čerpané ze Státního okresního archivu v Liberci a Národního archivu
v Praze. Byly použity dva typy pramenů: vzpomínky současníků a materiál
o spolcích a členech anarchistického hnutí.
Ve Státním okresním archivu v Liberci jsem čerpala informace z Evidence
obyvatelstva, ve které jsou informace o datech narození, úmrtí a zaměstnání obyvatel
Liberce. Evidence byla založena roku 1886 a vedl ji městský přihlašovací úřad.
Podařilo se mi v ní najít pouze pár přihlášek členů anarchistického hnutí, jelikož
většina stoupenců anarchismu nebyla v Liberci úředně hlášena, nebo bydlela
v okrajových částech, které přímo pod Liberec nespadaly. Nejpodstatnějším
pramenem byly presidiální spisy, které vznikly zapříčiněním libereckého magistrátu.
V rámci přenesené působnosti státu předával liberecký magistrát pražskému
místodržitelství, do jehož pravomoci spadala policejní agenda, následující údaje:
evidenci obyvatelstva, ohlašovací povinnost, přestupkové trestní řízení či tiskové,
spolkové a pasové záležitosti. Díky tomuto předávání údajů je dnes možné čerpat
informace z prezidiálních spisů, kam byly dokumenty uloženy. Agendu presidiálních
spisů si vedl starosta města za pomoci komisaře městské policie, který sepisoval
většinu hlášení. Ve spisech je tak uloženo velké množství hlášení policie
o zadržených anarchistech. Informace o anarchistech je tak možné hledat v katalogu
presidiálních spisů, kde je osobní, místní a věcný rejstřík usnadňující orientaci
v textu. Záznamy jsou vedeny od vzniku socialistického hnutí (kolem roku 1876)
do roku 1922. Fond nám nabízí hlavně cenné podklady k dějinám dělnického,
socialistického a anarchistického hnutí na Liberecku. Týká se to jak spolkové
činnosti, tak tiskových záležitostí, událostí a samotných osobností, které byly
rakouské monarchii nebezpečné. Další úřední spisy a materiály jsou uloženy
ve fondu Archiv města Liberce.
Materiály vyprodukované přímo severočeskými představiteli anarchistického
hnutí jsou zastoupeny pouze v nepatrném množství. Jedná se hlavně o zabavené
stanovy spolků a letáky umístěné v presidiálních spisech, dále pak Pamětní list
k slavnosti 25. výročí založení Řemeslnicko-živnostenského spolku, ve kterém jsem
našla zmínku o stoupenci anarchistického hnutí. Cenná pro tuto práci je osobní
pozůstalost libereckého sociálního demokrata Josefa Frydrycha, která mimo jiné
17

obsahuje

Frydrychovy

vzpomínky

na

dvě

události,

které

úzce

souvisí

s anarchistickým hnutím na Liberecku. První z nich byla vzpomínka na jeho
seznámení s bývalými členy anarchistů v Liberci, kde zmiňuje členy anarchistického
hnutí a autory anarchistického libereckého tisku.

Druhá vzpomínka se týkala

hostince U města Norimberka, známého střediska spolkových schůzí, ve kterém
se scházeli mimo jiné i členové anarchistického hnutí.
V Národním archivu v Praze jsem čerpala z fondu Federace českých
anarchistů a prezidia místodržitelství. Oba zmíněné fondy však obsahují hlavně
informace o pražských anarchistech, do své práce jsem je proto nezahrnula. Mnohem
podstatnější byly materiály o libereckých tiskovinách s anarchistickou tematikou,
které pražské prezidium místodržitelství konfiskovalo. Týkalo se to listů Proletář
s přílohou Karabáč, které obsahovaly informace o spolkových schůzích a názory
libereckých anarchistů na aktuální dění nejen v liberecké společnosti.
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3 Počátky anarchismu v českých zemích
„Volnost a svobodu chcem, neboť patří nám všem“, zní motto anarchistického
libereckého časopisu Proletář, které na úvod velmi zjednodušeně definuje myšlenku
celého anarchistického hnutí. Anarchismus, jak je již patrné z úvodního citátu, toužil
po svobodě, která není podřízena žádné autoritě.4 Neuznává ani státní moc, ani
autoritu nějaké ideologie, což nejlépe vyjadřuje oblíbené anarchistické rčení „Ani
Bůh, ani pán.“5 Anarchisté toužili po svobodě jedince, svobodné společnosti bez
autorit, věřili ve společnost všech. Utopistická, i když pochopitelná myšlenka, která
snad ani nemohla být naplněna.
Anarchistické hnutí vznikalo v osmdesátých letech 19. století velmi pozvolna
a našlo si přívržence mezi dělníky, mládeží, inteligencí i umělci, kteří ho
prezentovali v různých podobách. Hnutí tak představovalo různé názorové,
společenské a politické proudy a dalo by se dále rozdělit i regionálně na dvě centra,
a to Prahu a severní Čechy.
I toto geografické rozdělení v rámci českých zemí poskytuje významný prvek
k pochopení vývoje a průběhu hnutí. Praha se již od počátku vzniku hnutí stala
centrem především inteligence, kdežto severozápadní Čechy byly střediskem
radikálních dělníků s pozdějším praktickým směřováním anarchismu. Avšak jak
se vůbec stalo, že anarchismus našel v Čechách silnou odezvu? A čím ve své době
byl?
Podle mé úvahy lze vycházet ze tří aspektů, které měly více či méně podíl na
utváření anarchistických myšlenek. První z aspektů je zajisté vznik sociálně
demokratické strany, která se zformovala do opozice proti tehdejší politické scéně.
Po pár letech působení se strana rozštěpila na umírněné a radikály, ke kterým
inklinovala velká část stoupenců anarchismu. Dalším hlediskem podílejícím se na
vzniku anarchistických myšlenek v českých zemích bylo samotné společenské
postavení dělníků, u kterých mělo anarchistické hnutí zejména v severních Čechách

4

Anarchismus, z řeckého anarchia, kde „an-“ znamená „bez“ a „archos“ znamená „vládce“, doslova
označuje anarchia bezvládí a neposlušnost. Pojem anarchie se pak postupně začal používat jako
synonymum pro nepořádek, chaos atp (blíže V. Tomek, O. Slačálek, Anarchismus, Praha 2006, s. 2324).
5
J. Měchýř, Anarchisté, In: Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území.
Sborník referátů přednesených na vědecké konferenci v Olomouci ve dnech 20-21. října 1998,
Olomouc 1999, s. 156.
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největší zastoupení. Nelidské podmínky, ve kterých žili a pracovali nejen dělníci, ale
i ženy a děti, je přinutily, aby tíživou životní situaci začali řešit. Byly to právě
myšlenky anarchismu, které je oslovily svou radikálností a možností změny.
Poslední, třetí aspekt není přímo činným prvkem, který anarchistické hnutí pomohl
zformovat, ale aktivně ho již od počátku ovlivňoval. Jednalo se o exilovou
publikační činnost českého dělnického obyvatelstva v USA, které odešlo do zámoří
především kvůli střetům s tehdejší politickou scénou a představovalo radikální část
anarchistického hnutí. Šlo především o přispěvatele do chicagského časopisu
Budoucnost, který vycházel již v osmdesátých letech a dále o Volné listy, které
vycházely v New Yorku od roku 1890.6 Čeští anarchisté měli kontakty i s Vídní, kde
vycházely taktéž Volné listy a Matice dělnická, kterou vydával Johan Opletal. O této
známé postavě anarchistického hnutí bude zmínka dále v textu.
Nyní budou více přiblížena první dvě zmíněná hlediska, aby bylo možné
porozumět, jakým způsobem ovlivnily anarchistické hnutí. Pro časovou posloupnost
bude jako první zmíněno dělnické hnutí, ze kterého postupně vychází jak sociální
demokracie, tak anarchismus samotný. Třetí jmenovaný aspekt se v textu prolíná
s anarchistickými událostmi, proto nebude rozčleněn do samostatné kapitoly.

3.1 Dělnické hnutí
Dělnické hnutí se začíná vyčleňovat v samostatný proud na počátku
sedmdesátých let 19. století. Klíčový byl rok 1867, kdy došlo k uvolnění politického
života díky § 6 spolkového a § 6 shromažďovacího zákona vydaného 15. listopadu
téhož roku.7 Co měly tyto zákony společné s dělnickým hnutím? Aby bylo možné
tuto otázku zodpovědět, je potřeba nejprve nejprve nastínit, jaké bylo postavení
dělníka ve zmiňovaném období.
V sedmdesátých letech 19. století žili dělníci v nuzných poměrech a měli
velmi nízkou životní úroveň. Dělníci neměli skoro žádná práva (právo svobodně
se shromáždit, hlasovací právo, téměř nulová šance občansky se angažovat),
pociťovali nelidské zacházení i v továrnách, kde pracovali mimo mužů i ženy a děti,
přičemž výjimkou nebyla pracovní doba dlouhá až 16 hodin. Práce žen a dětí byla

6
7

V. Tomek, Svoboda nebo autorita. Praha 2000, s. 20 – 21.
J. Kořalka, Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku, Liberec 1956, s. 129-130.
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z ekonomického hlediska pro majitele továrny samozřejmě nejvýhodnější. Byla
ceněna dvakrát až pětkrát méně než práce muže, a to i v případě kdy byla efektivita
jejich práce stejná. V některých odvětvích, především textilní výrobě, podíl ženské
a dětské práce dokonce převažoval. V tomto období bylo nutné, aby pracovali oba
rodiče, jelikož z jednoho už tak velmi nízkého platu nedokázali splatit ani nájem,
natož obstarat jídlo a ošacení pro sebe a své děti. O mateřské dovolené či jeslích
si mohly tehdejší matky nechat jen zdát. Jak uvádí ve své práci Vznik socialistického
dělnického hnutí na Liberecku Jiří Kořalka, těhotné ženy pracovaly u strojů až do
poslední chvíle, protože si chtěly vydělat pár krejcarů navíc pro nejnutnější potřeby,
nezřídka docházelo k porodu přímo v továrně. Dva tři dny po porodu přicházely ženy
zpět do továren, brávaly si novorozeně s sebou, ale velmi často neměly ani čas je
nakrmit.8
Samotná práce v továrně s sebou přinášela spoustu bezpečnostních rizik.
Nejenže byly prostory malé, přeplněné a hygienicky často nevyhovující, ale
neexistovaly ani žádné bezpečnostní předpisy, které by zaručovaly bezpečnost práce.
Na takovém pracovišti trávil dělník většinu dne od časných ranních hodin do
pozdního večera, přičemž často u strojů i spal. Domů dělníci chodívali mnohokrát
až o nedělích.
Způsob bydlení byl také mnohde otřesný, dělníkům byly ve velkých
střediscích určeny činžovní domy, kde jedna rodina obývala v bytě místnost spolu
s dalšími osobami různého věku a pohlaví, aby tak získala více peněz na zaplacení
nájmu. Strava byla velmi chudá a spolu se zmíněnými faktory byla příčinou vysoké
dětské i dělnické úmrtnosti.
Z nastínění života dělníků můžeme pochopit, že právě vydáním již zmíněných
zákonů došlo k velmi rychlému procitnutí dělnictva, které si začalo uvědomovat své
nároky a klást požadavky týkající se jak politiky, tak hospodářské situace.9 Avšak
čím byly ony zákony dělnictvu prospěšné?
Stručně řečeno, zákon o právu shromažďovacím umožňoval volné svolávání
veřejných i neveřejných schůzí a zákon o právu spolkovém usnadňoval zakládání
spolků. Odstranil byrokratické úřední řízení podle zákona z roku 1852, kdy
se musely zjišťovat majetkové poměry a politické smýšlení zakladatelů spolků.

8
9

J. Kořalka, Vznik socialistického …, s. 78-79.
O. Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 264-266.
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A právě zlehčení zakládání spolků dalo dělníkům možnost sdružovat se alespoň
nějakým způsobem, diskutovat o soudobých problémech a v omezeném měřítku
provádět i agitační a vzdělávací činnost.10
V této době se dělnické hnutí prolínalo s mladočeským hnutím, což však
nemělo dlouhého trvání. Od roku 1870 docházelo k častým rozkolům názorů
a dělnictvo pochopilo, že k prezentaci svých myšlenek musí hledat vlastní cestu. Tu
objevilo dne 3. září 1871 na dělnickém táboře v Praze, kde přijalo návrh na vytvoření
vlastního dělnického časopisu. Dělníci si zvolili dvanáctičlenný výbor, který o rok
později skutečně vydal tiskovinu s názvem Dělnické listy, jejímž redaktorem se stal
Josef Barák. Brzy však z listu odstoupil a v čele dělnického hnutí se začal uplatňovat
Josef Boleslav Pecka, vzdělaný dělník a jeden z prvních průkopníků socialisticky
orientovaného dělnického hnutí v Čechách. Roku 1873 byl pak v Dělnických listech
uveřejněn dělnický program utvořený samotnými dělníky, kteří se k němu vědomě
přihlásili a v Dělnických listech získali svůj první vlastní tiskový orgán11.
Dělnické hnutí bylo ve svém počátku roztříštěné, chyběla mu základna, jasný
program a metody. Proto se jeho stoupenci rozhodli sjednotit v jednu stranu, která
měla dát hnutí pevnější strukturu, jasný program a cíle hnutí – sociální demokracii.

3.2 Sociálně demokratická strana
Vznik politické strany byl však plný obtíží. Zástupci tehdejší politické
reprezentace nechtěli dopustit, aby se sociálně demokratické hnutí vymezilo
v politickou stranu a s použitím zákonů se ji v tom snažili zabránit. Politická strana
sice nemohla být podle tehdejších zákonů formálně zakázána, ale s použitím
patřičných paragrafů tiskového, spolkového a shromažďovacího zákona bylo možné
její založení zásadně ztížit.12
Uvážíme-li, že paragrafy vedoucí k uvolnění politického života byly pro
dělnické hnutí jistě velkým pokrokem, dojdeme při podrobnějším zkoumání
k závěru, že nebyly vždy přínosné. Například § 6 shromažďovacího zákona
předpokládal zákaz schůzí, které by mohly ohrozit „veřejnou bezpečnost“ nebo

10

Tamtéž, s. 246-266.
O. Urban, Česká společnost, s. 270-272.
12
J. Kořalka, Severočeští socialisté v čele dělnického hnutí českých a rakouských zemí, Severočeské
krajské nakladatelství 1963, s. 67-69.
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„obecné blaho“, § 6 spolkového zákona zase stanovil, že spolky, které jsou „státu
nebezpečné“ nemají být povoleny. Všechny veřejné schůze se musely nejméně tři
dny předem, spolkové alespoň 24 hodin předem, nahlásit politickému úřadu, který
měl právo na schůzi vyslat policejního komisaře. Komisaři náležela pravomoc schůzi
rozpustit či s pomocí četníků rozehnat.13 Většinou se proto opakoval postup, kdy
dělníci požádali o povolení konat schůzi, která však byla úřady zamítnuta. Dělníci
se přesto sešli a schůzi uskutečnili, za což byli pro nezákonné spolčování trestně
stíháni.14
Od roku 1867, kdy se po vydání spolkového a shromažďovacího zákona
zlepšily podmínky pro rozvoj dělnického hnutí, se začíná objevovat myšlenka
o sjednocení hnutí a vytvoření dělnické strany. V té době velmi horliví ústečtí
socialističtí dělníci, v čele s Josefem Schillerem15, projevili mimořádnou aktivitu při
přípravě prvního celorakouského sociálně demokratického sjezdu, který byl svolán
do obce Neudörfel (města ležícího na území tehdejších Uher) dne 5. dubna roku
1874.16 Zástupci vyslaní ze všech hlavních zemí rakousko-uherské monarchie zde
přijali společný program i postup a sjednotili se do rakouské sociálně demokratické
strany. Celkem se kongresu účastnilo 74 delegátů zastupujících několik desítek
místních organizací, mimo jiné i z Liberecka, Prahy, Vídně či Štýrského Hradce.
V čele desetičlenné české delegace, která reprezentovala jedenadvacet organizací,
stál Josef Boleslav Pecka, jehož Dělnické listy, jak již bylo zmíněno, se staly
oficiálním orgánem rakouské sociální demokracie. Neudörfelský program mimo jiné
obsahoval požadavek všeobecného hlasovacího práva pro všechny občany starší
dvaceti let, svobodu tisku a shromažďování, omezení práce žen a dětí nebo odluku
církve od státu a církve od školy, povinnou základní školní docházku ve všech
veřejných zařízeních, nezávislost soudců či státní úvěry pro svobodná dělnická
a výrobní družstva za demokratických podmínek.17
Česká obdoba strany však stále neexistovala, a tak se stoupenci české sociální
demokracie, v čele s J. B. Peckou, snažili o nápravu. Roku 1874 opustil Pecka
Dělnické listy a spolu s dalšími příznivci začal vydávat časopis Budoucnost, který
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se od roku 1875 stal oficiálním listem strany. Čeští stoupenci se o rok později snažili
o založení strany, avšak policie tento záměr překazila. Netrvalo však dlouho a úmysl
se povedl. Dne 7. dubna roku 1878 vzniká v břevnovském hostinci U Kaštanu,
za účasti čtrnácti delegátů a člena libereckého vedení rakouské strany Ferdinanda
Schwarze, Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. Účastníci ovšem
neunikli pozornosti policie a byli souzeni pro přečin tajného spolčování. Od této
chvíle tak sociálně demokratická strana čelila systematické perzekuci, i když
programově se hlásila k principu legality.18 Strana se dostávala do opozice i kvůli
nepochopení (nebo nechtění pochopit) měšťácké společnosti, která ji svým
neporozuměním zatlačovala do stále větší ilegality. Ještě více postihla vlna perzekucí
německé dělnické hnutí, jehož čelní představitelé museli působit na dění v zemi
ze zahraničí. Je logické, že taková míra pronásledování a utlačování vedla
k radikalizaci a umožňovala tak přístup anarchistickým myšlenkám, jejichž obsah
se rozcházel se socialistickým hnutím a samo dělnictvo, stejně tak jako dobová
společnost, je nedokázalo často rozeznat.
Významnou roli sehrálo v této době město Liberec. Zásluhou dobré
organizovanosti stoupenců libereckého socialistického hnutí se toto město stalo
sídlem nejvyššího vedení strany celorakouské sociální demokracie po sjezdu
v Atzersdorfu roku 1877. Kontrolní výbor strany byl přeložen do Štýrského
Hradce.19
Vlivem různých radikálních tendencí vznikajících nejen z nespokojenosti
s dosavadní úrovní činnosti strany, ale i z příčin sociálně ekonomických, politických
a ideologických, dochází na počátku 80. let 19. století k pozvolnému vnitřnímu
štěpení i v české sociálně demokratické straně. Připomeňme si, že Českoslovanská
strana sociálně demokratická byla „na světě“ teprve pár let a kvůli vnějším i vnitřním
tlakům bylo značně obtížné zachovat její jednotu v rámci českých a rakouských
zemí.20 Tehdejší socialisté si v tomto období nebyli jistí tím, co chtěli a čeho mohli
dosáhnout. Z Vídně, kde bylo sídlo většiny radikálně smýšlejících dělníků, mířila
vlna kritiky proti příliš mírné a rozvážné politice libereckého ústředního výboru,
a tak bylo roku 1881 vedení rakouské sociální demokracie přemístěno z Liberce
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do Štýrského Hradce (dnešní Graz v Rakousku).21 Důležitost Štýrského Hradce však
již v průběhu roku 1882 značně poklesla a vytvořila se tak dvě nová centra
s rozličnými tendencemi. Jedno ve Vídni, kde převažovaly tzv. radikální tendence,
a druhé vzniklo v Brně, které se stalo centrem umírněných socialistů.22 K tomuto
rozdělení zcela jistě přispěla i opatření, která vydal ministerský předseda Eduard
Taaffe (v čele vlády od roku 1879 do 1893). Taaffe se snažil hnutí potlačit zesílenou
perzekucí, například cenzurou, zákazem spolčování, rozpouštěním organizací, ale
současně prosazoval řadu sociálních reforem, které omezovaly práci dětí, zahrnovaly
nemocenské pojištění dělnictva a zkracovaly pracovní dobu. Výsledkem bylo, že se
sociálně demokratické hnutí rozcházelo v tom, co je výhodnější. Zda si získat další
reformy tím, že budou vykazovat umírněná stanoviska, nebo si radikálností vynutit
mnohem více.23 Většina mladých severočeských socialistů pak inklinovala k Vídni
a jejímu radikálnímu stanovisku, které čím dál častěji přijímalo anarchistické
myšlenky. Názor radikálů na stoupence umírněných, včetně jeho postojů
a stanovisek, se dá velmi dobře interpretovat na citátu vzatého z chicagského
časopisu Budoucnost, která psala, že „slovem ‚mírní‛ myslíme ty dělníky a darebáky,
kteří hlásají, že ve stínu zákona možno dělnictvu domoci se lepšího postavení […]
Dělnictvo, chce-li prosaditi své požadavky, musí voliti úplně jinou techniku, než ji
mají ‚mírní‛“.24 Avšak v tomto období vyhraňování stanovisek šlo nejprve
o radikalistické reakce na situaci ve stávajícím dělnickém hnutí, aniž by se jednalo
o ucelenější podobu anarchistického hnutí.25 O anarchismu jako takovém můžeme
v českých zemích mluvit spíše až v 90. letech 19. století.
Následkem Taaffeho perzekucí začala od poloviny roku 1881 vlna zatýkání
socialistů, což znemožňovalo spolkovou a tiskovou činnost. Jeho výnos například
umožňoval i prohlížení poštovních zásilek pod záminkou, jestli neobsahují
nekolkované tiskoviny.26 V červnu roku 1882 se v Praze uskutečnilo deset procesů
proti osobám účastnícím se tajné sociálně demokratické činnosti. Spousta dalších
socialistů bylo pozatýkáno, spolky sledovány a rozpouštěny pro „socialistické rejdy.“
Koncem roku 1882 pak perzekuce v Čechách vyvrcholila a sociální demokracie
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v celé zemi měla být rozbita.27 V prosinci téhož roku bylo souzeno 51 sociálních
demokratů, jimž kladla obžaloba za vinu zpravidla tajné spolčování, velezradu,
rušení náboženství, rozšiřování zakázaných časopisů a letáků apod.28 Členové
sociální demokracie si tak ještě více začali uvědomovat příslušnost ke skupinám
hlásajícím radikální či umírněné názory.
Od roku 1886 bylo usvědčení socialisticky či anarchisticky smýšlejících osob
ještě snadnější. Dne 25. června téhož roku byl vydán tzv. „protisocialistický“ zákon
č. 98 říšského zákoníku, namířený proti „snahám anarchistickým, k násilnému
převratu dosavadního státního nebo společenského řádu směřujících.“29 Trestní
skutky neměla nadále soudit porota, ale trestní soud. Ten však měl v praxi možnost
kvalifikovat i pouhou výzvu k násilnému činu jako pokus o spáchání trestného činu.
Zesílení pronásledování hnutí však anarchistické tendence jen více provokovalo
a sociální radikalismus se o to více posiloval. Právě oblast radikalismu 80. let
19. století dala základ pozdějšímu anarchistickému hnutí 90. let i jeho dalších
projevů po přelomu století.30 Obrat nastal až na počátku 90. let, kdy tento zákon
přestal platit a politické názory nebyly posuzovány jako trestný čin, nýbrž se
posuzovala pouze činnost ohrožující bezpečnost „osob a majetku.“ V listopadu 1899
pak senát zemského soudu v Praze vydal usnesení, že hlásání anarchistických názorů
není trestným činem.31
Mezi radikály a umírněnými trvala roztržka až do roku 1887, kdy po
společném shromáždění dělníků ve Vídni bylo přijato usnesení známé jako
tzv. vídeňský kompromis. V něm se shromáždění usneslo na požadavku svobody
projevu a shromažďování, volnosti agitace a odstranění diskriminujících právních
norem, dále bylo pro zavedení všeobecného, přímého a tajného hlasovacího práva
jako důležitého agitačního prostředku. Dokument, který z jednání vzešel, byl jasným
programovým rozlišením mezi anarchismem a socialismem, což usnadnilo orientaci
těm, kteří si nebyli zcela jisti, kam se přidat.32 Z původních neshod ohledně
směřování socialistického hnutí se vyvinuly rozpory zcela zásadní. Radikálové
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spatřovali boj stávajících politických stran za všeobecné volební právo a dílčí
požadavky dělnictva jako nepatřičný, vzhledem k vyhlašovanému cíli anarchistů,
kterým bylo volné individuum ve společnosti. Tento radikalismus požadavků se
vyslovoval proti stranické příslušnosti, proti představě o dosažení jakékoli politické
moci, byť by byla i socialistická.33 V tomto okamžiku se anarchisté od programu
sociální demokracie zcela distancovali, což je pro nás klíčový okamžik.
Dalším důležitým počinem pro budoucí vývoj socialistického hnutí bylo
setkání více než sta delegátů (včetně deseti Čechů v čele s Josefem Hybešem)
v dolnorakouském městečku Heinfeld na přelomu let 1888/1889, kde byla naplno
obnovena činnost sociálně demokratické strany.34 I na tomto sjezdu byly přijaty
důležité dokumenty a směrnice vedoucí k upevnění dělnického hnutí a socialistické
strany, vysvětleny postoje k odborovým hnutím či politickým právům a také
zodpovězeny otázky ohledně tisku.35 Roku 1889 na sjezdu obnovené Internacionály
bylo zároveň přijato slavit 1. máj jako svátek práce, což dalo dělnickému hnutí
možnost obeznámit společnost s idejemi hnutí a jejím programem.

3.3 Vznik anarchismu
Jak jsme se mohli dočíst v předešlém textu, zrod anarchismu nebyl otázkou
měsíce nebo roku, ale byl to dlouhodobý proces, který vycházel z řady politických
a sociálních koncepcí a samotné ztotožnění se s myšlenkami anarchismu
a uvědomění si příslušnosti k tomuto hnutí bylo pro mnohé stoupence nesnadné.
V kapitole pojednávající o vzniku sociální demokracie jsem zmínila fakt,
že pod tíhou rozličných názorů se hnutí rozdělilo na umírněné a radikály. Hlavním
bodem těchto neshod, v němž zaznělo radikální – k anarchismu tíhnoucí –
stanovisko, bylo odmítání požadavku všeobecného hlasovacího práva, které se stalo
pro anarchistické hnutí jedním z hlavních odlišujících faktorů oproti socialistickému
hnutí. Jedná se přitom o logický krok, neboť samo volební právo je nedílnou součástí
instituce státu, který je anarchisty odmítán36 a je tudíž i znemožněno dosažení
vyhlašovaného cíle - volné společnosti. Radikálové dále požadovali nutnost přímých,
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bezprostředních kroků k osvobození pracujících a jeho brzkém uskutečnění, na rozdíl
od zprostředkované (přímé) formy parlamentarismu. Odlišovalo se tak od stanoviska
umírněných, kteří upřednostňovali osvětu svých členů, přičemž radikální stanovisko
bylo skeptické vůči výsledkům osvěty a prosazovalo heslo „svobodou vůči osvětě“.37
Oproti socialistickému hnutí se lišily také představy anarchistů o organizaci
vlastního hnutí. V období, kdy se hledala účinnější, radikálnější cesta k dosažení
svobodné společnosti, tíhlo budoucí anarchistické hnutí k zásadám nelegálního boje
a tím i k organizaci tajných spolků. Legální pozice zaujímalo hnutí především v tisku
a zčásti i při pořádání dělnických schůzí, ale vlastní vnitrostranická činnost
se odehrávala především v ilegalitě. Svoboda tisku byla narušována neustálými
konfiskacemi, spolky, pokud otevřeně podporovaly radikální stanoviska, byly
rozpuštěny, a naprostá většina veřejných schůzí, o nichž si stoupenci zažádali, se
nemohla konat.38
Radikální stanoviska byla rozdmýchávána i vlivem ze zahraničí. V Londýně
se roku 1881 uskutečnil sjezd anarchistů, mezi jehož myšlenky patřilo i prosazování
individuálního teroru, který měl být uskutečněn jak slovem, tak činem.39 Tuto taktiku
prosazoval Johann Most, bývalý německý poslanec za sociálně demokratickou
stranu, posléze socialistický radikál propagující ve svém časopise Freiheit terorismus
(či tzv. propagandu činem) proti představitelům vlády. Spolu s anarchistickým
exilovým časopisem Budoucnost40 byl zvláště v severních Čechách pro svou
radikálnost oblíben. Například v rubrice Budoucnosti nazvané „Z celého světa“
z roku 1883 časopis píše, že „na bojišti stojí dnes nikoliv propagandista, nýbrž –
terorista.“41 Své radikální stanovisko vyjádřila i v čísle o dva roky později: „Jsme
nepřátelé každého státu […], my chceme úplné zrušení všech panujících zařízení
hospodářských i politických a převzíti všeho stávajícího ve správu všech.“42 Taková
hesla nacházela mezi dělníky velkou oblibu.
Konečně byl to právě radikalismus, kterým se český anarchismus na počátku
80. let 19. století začal odlišovat od socialistického hnutí. Jeden z cílů, kterých chtěl
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dosáhnout, bylo zbavit se stávajícího kapitalistického systému a vymanit z jeho vlivu
dělnickou třídu. Bude otázkou ještě několika dalších let, kdy budou zvoleny
i umírněnější formy těchto aktivit.

3.4 Neodvislý socialismus
Na počátku devadesátých let se však setkáváme ještě s jedním termínem blízkým
anarchistickému hnutí, a tím byl výraz „neodvislý socialismus“. Toto opoziční hnutí
známé i jako „Unabhängige sozialisten“ vzniklo roku 1892 ve Vídni na III. sjezdu
rakouské sociální demokracie, ale objevilo se i v Německu a v Praze a brzy
následovaly i severní Čechy.43
Na vídeňském sjezdu formulovalo hnutí svá oficiální stanoviska v Manifestu
pracujícímu lidu v Rakousku. Jako důvod vzniku uvádějí neodvislí, že hainfeldský
program již nevyhovuje jejich přesvědčení, jelikož dělá ze socialistů „nohsledy
měšťácké demokracie.“ Nechtěli dále setrvat ve straně, kde „místo volnosti vládne
disciplína a centralizace, místo rovnosti autorita, a místo účelu liché prostředky.“44
Vůči sociální demokracii se neodvislý socialismus vymezil kvůli způsobu jejího
fungování. Neodvislí socialisté protestovali proti přílišné svázanosti úřednického
aparátu, kde vládla disciplína a centralizace namísto volnosti. Neuznávali taktéž
žádné autority, odmítali veškerou moc, a to jak státní, tak ekonomickou či právní
v podobě zákonů a formy státu. Jak uvádí v jedné ze svých studií V. Tomek: „[…]
na cestě k emancipaci člověka je autorita státu tou největší překážkou, kterou je
potřeba

odstranit.

Na

rozdíl

od

sociální

demokracie

zdůrazňoval

anarchismus/neodvislý socialismus hospodářský boj, nikoli ten politický.“45
Hnutí tak vyjadřovalo nezávislost (neodvislost) na sociálních demokratech, vůči
kterým se na III. sjezdu strany vyhranilo, a zároveň nezávislost ve smyslu svobody,
což bylo synonymem pro anarchistické směřování.46 Ve svém počátku neodvislý
socialismus patřil do skupiny anarchistických hnutí, i když měl více společných
jmenovatelů se sociální demokracií. S anarchismem měl neodvislý socialismus
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společný hlavně jeden styčný bod, a to odpor vůči autoritě v jakékoli podobě
(jak státní, tak i uvnitř hnutí). Jiné společné body už v ostatních oblastech nejsou tak
zřetelné.

V hnutí

s anarchistickými

neodvislých
myšlenkami.

je

navíc

Většina

odlišný i

způsob

anarchistických

ztotožnění

směrů

se

se

nejprve

identifikovala s anarchistickou ideologií a teprve poté se vyhranila vůči ostatním
směrům. U neodvislých to bylo přesně naopak. Původně vznikly jako opozice uvnitř
sociálně demokratického hnutí, a teprve posléze začala část stoupenců přejímat
anarchistické myšlenky.47 V této etapě se tak český anarchismus opíral hlavně
o radikalizovanou část socialistického hnutí a radikalizované inteligence,
tzv. omladiny.48
Byla to totiž zejména dělnická mládež a mladá inteligence devadesátých let,
kterým byly radikální myšlenky a postoje vlastní. Zpočátku se sdružovali v sociální
demokracii, která pro ně byla v tehdejší době nejpřijatelnější a nejprogresivnější
společenskou silou. Mezi lety 1891-1892 se však v socialistickém hnutí postavili
do opozice, ve které přejímali řadu anarchistických stanovisek a brzy se vůči sociální
demokracii začali velmi ostře vymezovat. Tato mladá generace se sice stále
přikláněla k socialistickému programu, ale přesto s ním nesouhlasila, protože byl
podle nich příliš úzce zaměřený a nedotýkal se oblastí společenského života
(národnostní problematice, kulturní sféry života atp.).49 Radikalismus mladé
generace brzy přerostl v anarchismus a prezentoval se především jako individuální
myšlenkový směr, který se vymezoval vůči oficiální kultuře a orientoval se na otázky
literatury a umění, etiky či morálky. Nejvýraznějšími představiteli tohoto hnutí byli
Stanislav Kostka Neumann, František Modráček a Antonín Pravoslav Veselý.50
Zvláštní kapitolu neodvislého socialismu tvořily severozápadní Čechy. Tato
oblast byla vždy tradiční základnou radikalismu a tedy i neodvislého socialismu,
který představoval prakticky zaměřenou alternativu anarchistického směřování. Zde
můžeme mluvit nejen o anarchistických názorech, ale přímo o anarchistickém hnutí
v pravém slova smyslu. To bylo zaměřeno především na hospodářský a sociální boj,
ze kterého vycházel požadavek o úplné svobodě individua a osvobození
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společnosti.51 V českých zemích tak můžeme mluvit o dvou podobách neodvislého
socialismu (inteligence a dělnictva), které přebíraly myšlenky evropského
anarchismu a pokoušely se s ním ztotožnit.
V podstatě až do poloviny 90. let je příznačné, že se anarchistické myšlenky
prosazovaly především ve skupině neodvislých socialistů - lidí, kteří se oddělili
od sociální demokracie. Pojem „neodvislí socialisté“ se tak v této době stal
pojmenováním anarchistického směřování, a užíván byl i proto, „anto v té době slovo
anarchie bylo v Rakousku zločinem.“52 Pojem „neodvislý socialismus“ se sice užíval
i v následujícím období, ale už jen sporadicky a bývá spojován pouze
s anarchistickou orientací.53

3.5 Hnutí radikální mládeže „Omladina“
Jak již název napovídá, k dobovým tématům se snažila vyjádřit i tehdejší
radikální mladá generace, která žádala rychlé činy, věnovala pozornost sociálním
otázkám a zároveň nebyla spokojena s programem sociální demokracie, ke které
měla velmi blízko. Jednalo se o studentskou a dělnickou mládež zastávající
stanovisko neodvislých socialistů. Ta působila zejména v okruhu časopisu Omladina,
vydávaného pod vedením F. V. Lorence od října roku 1891 na Smíchově, poté
v Kladně. Stejný název později přijaly i vznikající spolky především dělnické
mládeže, které podporovaly a objednávaly časopis.54
O směřování listu se vedly neustálé spory, a tak byl o rok později Lorenc
zbaven vedení. Roku 1893 se sice vrátil zpátky do vedení listu, avšak květnovým
číslem téhož roku časopis skončil.55 Když pražský časopis Omladina zanikl, nemělo
hnutí svůj vlastní časopis a čerpalo tak hlavně z vídeňských Volných listů, které
vycházely od 18. března 1893 do roku 1894 a jejich redaktorem byl známý
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anarchista Johan Opletal, pozdější vydavatel časopisu Matice svobody a Matice
dělnická.56 Časopis Omladina byl s novým číslováním obnoven 7. listopadu 1895
a posléze byl obnovován ještě několikrát. V Praze pak tou dobou vycházel další
anarchistický list s názvem Volný Duch.
Omladinářské spolky, které vznikaly na počátku devadesátých let, měly mít
podle svých statut většinou vzdělávací, tedy nepolitický charakter. Na počátku roku
1892 můžeme nalézt spolky Omladiny v severních Čechách (Duchcov, Chomutov,
Teplice, Ústí nad Labem, Liberec a další), v Kladně, později například i na
Královéhradecku či v okolí Mnichova Hradiště.57
V oblasti Prahy se Omladina sbližovala s tzv. pokrokovým hnutím mladé
inteligence, zejména studentské mládeže. Jaká byla stanoviska spolku je zřejmé
z článku z roku 1893 nazvaném „Co je naším cílem“, a sice že „nechceme prozatímní
vlády ‚státu budoucnosti‛. A na tom trváme. Poznali jsme, že ten stát je bludným
výmyslem; my se budeme domáhati volné společnosti. Nemáme programů určitých,
nečiňme si stanov, nevolme si zástupců […]“58 Omladina svými stanovisky vyjádřila
podporu anarchistickému hnutí a vyhlásila obsahově anarchistický program
neodvislého socialismu.
Pokrokové hnutí se spolu se členy spolku Omladina roku 1893 připojilo
k dělnickým akcím v boji za hlasovací právo, ale zároveň zdůrazňovalo státoprávní
požadavky. Akce došly až tak daleko, že vláda vyhlásila nad Prahou výjimečný stav.
Ještě před tímto aktem byla na základě rozhodnutí úřadů pozatýkána řada
omladinářů, se zjevným úmyslem inscenovat varovný proces. Po vyhlášení
výjimečného stavu byl likvidován pokrokářský tisk a po rozsáhlém vyšetřování začal
na počátku roku 1894 proces s Omladinou. Obžalovaní byli souzeni pro přečin
tajného spolčování (namísto očekávaného přečinu výtržnosti či pobuřování) v údajné
organizaci Omladina, která měla mít protistátní a protispolečenské úmysly.
Rozsudek čítal 116 stran a zahrnoval informace o věku i o profesích
odsouzených. Zjistíme tak, že věkově byli zastoupeni nejvíce osmnáctiletí (18 osob)
a nejvíce odsouzených nedosáhlo ani dvaceti let (56 osob). Ze sociologického
hlediska se jednalo o 13 příslušníků inteligence, 16 řemeslníků, 42 dělníků
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a 5 učňů.59 Tato čísla jsou pro anarchistické hnutí typická, neboť jeho stoupenci jak
na Liberecku, tak i jinde v českých zemích, byli staří nejčastěji v rozmezí od 17 do
29 let a vykonávali dělnická povolání (vyjma Prahy, kde bylo hnutí intelektuálně
orientováno).
Celkem bylo odsouzeno osmašedesát pokrokářů a omladinářů za účast
na nepovolené demonstraci, rozšiřování pobuřujících tiskovin a poškozování majetku
(státních znaků na poštovních schránkách) v celkovém průměru na dvacet měsíců
těžkého žaláře zostřeném půstem.60 Pouze osmnáct obviněných bylo osvobozeno.61
Z dodnes známých osobností, které byly odsouzeny, můžeme jmenovat například
pozdějšího sociálně demokratického poslance F. Modráčka nebo spisovatele
S. K. Neumanna.62
Dne 12. října roku 1895 vydalo vídeňské ministerstvo vnitra svůj výnos
s pokynem pro vyhlášení amnestie, který byl 3. listopadu téhož roku císařem
potvrzen.
Po „procesu s Omladinou“, v němž bylo mnoho jeho účastníků posláno do
vězení, se mnozí stoupenci hnutí zradikalizovali ještě více a přidali se
k anarchistickému hnutí. (I když se spolek Omladina za plně anarchistický ještě
označit nedá, do procesu s ním náleželi i lidé, kteří byli později proti idejím
anarchismu (např. Alois Rašín)).
Počátek devadesátých let 19. století i přes všechny perzekuce a nesnáze pomohl
najít anarchismu cestu sebeurčení a ztotožnění se s jeho programem. To dalo
vzniknout první ucelené koncepci českého anarchismu.

3.6 Manifest anarchistů českých
K vlastní identifikaci se český anarchismus dopracoval manifestem, který byl
vypracován A. P. Kalinou. „Manifest přečten a probírán byl v dubnové konferenci
u přítomnosti všech mezi dělnictvem v Čechách činných soudruhů“63, tedy 5. dubna
roku 1896 v obci Hnidousy.64 Již od svého počátku se prezentoval jako samostatná
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alternativa vůči socialistickému hnutí. To, že se staví především proti sociálně
demokratické straně, svědčí i stanoviska v něm uvedená: „Hlavně však rozdílnost
snah a po našem názoru nevýhodnost taktiky sociálně demokratické nás k tomu
donutila.“65 Anarchisté tak stanuli vedle sociální demokracie jako samostatný proud
s vlastními zásadami. Manifest se stal prvním uceleným programem českého
anarchismu se zcela jasným heslem: „Svobodu vidíme jen tam, kde není
autorit – v anarchii.“ Té se dosáhne „výchovou“, která povede „ke vzniku silných
nezlomných charakterů, k samostatnosti individuální“ a tím se zamezí „možnosti
závislosti na autoritě, jejíž příčinou jest duševní slabost potlačených.“66 Ona
„samostatnost individuální“ uplatňovala zásadu individualismu, jenž měl napomoci
radikální sociální emancipaci: „Pracujeme k vymanění lidu, k vymanění všech
lidských jedinců tak, aby výsledky námahy jejich práce, bohatství hmotné a kulturní,
jen životu jich prospívaly…pracujeme k přeměně společenského dnešního řádu jako
jediného prostředku ku zavedení sociální rovnosti a svobody.“67
Manifest anarchistů sice nemůže být brán jako závazné prohlášení, jelikož
neměl podporu celého hnutí, ale představoval možnost, jak sdělit základní stanoviska
a dával také možnost obeznámení se s anarchistickými hledisky a sblížení se s nimi.
Ve skutečnosti se hnutí seskupovalo spíše kolem svých časopisů (Omladina, Volný
duch, Volné listy) a redaktoři těchto časopisů zastávali pozice i v organizaci hnutí.

3.7 Éra individualistického anarchismu
V období devadesátých let kladlo anarchistické hnutí důraz na individualismus,
a to především pod vlivem německých filozofů Maxe Stirnera a Friedricha
Nietzscheho, jejichž myšlenky představovaly symbol revolty.68 Hlavním bodem
individualistického anarchismu se stala myšlenka, že „idea individualismu je
základem osobní svobody a neodvislosti člověka.“69 Nové myšlenkové vlivy
zprostředkovávaly především časopisy. Jednalo se zejména o Moderní revue
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(od r. 1894) a Nový kult (od r. 1897), ve kterých se stoupenci hnutí mohli dočíst
o

postavách

evropského

anarchismu

(mimo

M.

Stirnera

také

například

o M. Bakuninovi70 či P. Kropotkinovi71). Moderní revue byla velmi oblíbená mimo
Prahu také v severních Čechách, kde bylo mezi odběrateli mnoho anarchistických
dělníků.72
Především tito dělníci, kteří se cítili „utlačovaní“, byli představitelé
tzv. praktického individualismu, jehož základem bylo zapojení vykořisťovaných
vrstev dělnictva do boje proti kapitalismu a směřování tohoto boje do přítomnosti.
Oproti tomu druhý akcent individualismu věnoval pozornost individuu jako ideálu
a snažil se o vymezení individuální svobody. Ten však směřoval spíše
do budoucnosti.73
Nutno poznamenat, že i Manifest anarchistů českých byl individualismem
silně poznamenán. Je to logické, neboť i jeho autor, A. P. Kalina, zastává názor,
že „pro celek společnosti […] je zase nejvýhodnější, má-li ve středu svém
individualistů co nejvíce, poněvadž individualisté jsou lidmi činu.“74

Koncem

devadesátých let se pak anarchismus od individualismu odklání směrem
k praktickému hnutí, což vysvětlovala ve svém vydání roku 1898 Matice dělnická:
„Nemá se nadále používat přívěsků ani individualismu, ani komunismu, nýbrž prostě
mají být vysvětlovány myšlenky a zásady anarchismu, který jest pouze jeden.
Individualismus uznáván za duševní (filosofickou) stránku, volný komunismus pak za
podklad hospodářský. Oba směry k zásadě patří a nesmí tudíž ani jeden nebo druhý
potlačován býti.“75
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3.8

Vývoj anarchistického hnutí na přelomu 19. a 20. století

Nastal však rok 1899 a s ním přišla pro anarchistické hnutí vlna perzekucí
a rozpouštění spolků. Po konferenci v Itálii, kde se sešli policejní ředitelé a řešili
další postupy proti anarchistům, kteří spáchali atentáty na italského krále
a rakouskou císařovnu, zaměřila i česká policie větší pozornost na anarchisty
v českých zemích. Průběh zostření byl jako v minulosti doprovázen cenzurou
a konfiskací tiskovin, redakce Matice dělnické byla vypovězena z Vídně (přesunula
se do Plzně), byly rozháněny schůze spolků a anarchistické konference. Po rozehnání
konference konané roku 1899 v Bruchu76 na severu Čech se anarchisté vůči
takovému konání odvolali a podali stížnost na úředníka, který schůzi rozpustil, za
překročení svých pravomocí. To však úřady popudilo a nechalo patnáct anarchistů
pozatýkat a zkonfiskovat některá vydání časopisů Omladina. Zatčení anarchisté byli
souzeni pro „pokus o mezinárodní anarchistické spiknutí“77 a pobuřování
v tiskovinách. Mezi odsouzenými byli například i Karel Vohryzek, který dostal pět
měsíců žaláře, Vilém Körber či Bedřich Kalina, kteří však byli po vzetí do vazby
propuštěni už 30. listopadu 1899.78
Mezitím bylo již 12. 11. 1899 úředně rozpuštěno a zakázáno 35 spolků
neodvislých socialistů v severních Čechách, Praze i ve Vídni. Roku 1900 přestala
v Plzni vycházet Matice dělnická, zanikla i Omladina. Anarchisté se sice pokoušeli
spolky obnovit pod změněnými názvy, ale počet členů se zmenšoval. Rokem 1899
tak definitivně končí éra neodvislého socialismu v Čechách.79 V dalších letech
se český anarchismus ubíral již novými cestami a z neodvislého socialismu se počal
transformovat do hnutí politicky nezávislých odborů.
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3.9

Podoby českého anarchismu na počátku 20. století

Vznik anarchistických odborů
Ačkoli touto dobou existovaly dva proudy anarchismu – praktický
a intelektuálně orientovaný, nepředělila je během jejich působení tlustá čára, jak by
se na první pohled mohlo zdát. I když se v severních Čechách jednalo o jiný druh
anarchismu, než jaký byl v pražském intelektuálském prostředí, časopis Nový kult se
o praktickém hnutí dělnictva vyjadřoval s porozuměním a empatiemi.80
Obě podoby hnutí byly specifické a měly dopad na další vývoj
anarchistického hnutí v českých zemích. I když se na jedné straně stanoviska obou
podob rozcházely, na druhé straně se vzájemně doplňovaly. „Bez ‚intelektuelních‛
uvízlo by anarchistické hnutí v mrtvém bodě, jako bez dělníků byly by myšlenky
neplodné.“81
Ke konci

devadesátých

let

začalo

hnutí, jak

již bylo

zmíněno,

od individualistického, ideového anarchismu upouštět a brzy se orientovalo
na praktický

anarchismus:

„uvědomělý

a

nesmiřitelný

dělník

je

jedním

z nejstatečnějších předbojovníků anarchismu a […] je dosud nejdůležitější bází
českého anarchistického hnutí.“82
Radikálním dělníkům, kteří zastupovali na severu Čech praktickou část hnutí,
začalo brzy docházet, že lokální působení kolem časopisů a spolků nebude nadále
stačit. Po vzoru francouzského revolučního syndikalismu83 a po neúspěšných
stávkách, které dělníci vykonali v letech 1896 a 1900, založili anarchosyndikalistický
odbor - Českou federaci všech odborů (ČFVO). Jak již název napovídá, zdůrazňoval
činnost odborů, ve kterých si jejich členové měli osvojovat návyky pro fungování
samosprávy jako základ pro politickou neutralitu odborů. Česká federace všech
odborů byla v pořadí již druhou syndikalistickou organizací. Tou první se roku 1903
stala Severočeská hornická federace, jejíž základnu tvořili aktivní anarchisté.
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V témže roce bylo obnoveno vydávání Omladiny84, kterou redigoval Bedřich Kalina
a Karel Vohryzek.85
ČFVO byla založena 24. listopadu roku 1904 a měla charakter jakési
základny, do které se ostatní pracovní odbory sdružovaly. Roku 1905 se sloučila
i se severočeskou hornickou federací, a jejím tiskovým orgánem se tak stal časopis
Omladina, jejímž redaktorem byl stále Karel Vohryzek, zakladatel a vedoucí postava
federace.86
Na druhé straně existovala již od 10. října 1904 Česká anarchistická federace
(ČAF) jako „volné sdružení pracovníků v českém anarchistickém hnutí“87, která byla
více intelektuálně orientovaná a na rozdíl od odborové federace si kladla
politicko-ideové cíle. Struktura organizace byla velmi volná, neměla vedoucí orgány,
předsedu, měla jen administrativního sekretáře a představovala tak spíše typ
diskuzního kroužku. ČAF začala vydávat časopis Práce (později Zádruha), jeden
z nejvýznamnějších anarchistických listů, jehož redaktorem se stal Michael Kácha.
Pravidelnými spolupracovníky byli i Stanislav Kostka Neumann, Fráňa Šrámek
či Karel Toman.88
Mimo těchto dvou organizací i dále existovaly malé spolky, skupiny
a časopisy. Takový vývoj však přinášel značnou roztříštěnost hnutí a mnohdy osobní
či dokonce skupinové spory mezi stoupenci. Tím docházelo k čím dál častějším
rozpravám o vzniku politické organizace. Ovšem, jak už to v hnutích bývá: „[…]
náhledy o organizaci v táboře anarchistů se rozcházejí a nesnadno jest sjednati v té
věci soulad a součinnost všech přívrženců hnutí.“89 Nicméně politická organizace
anarchistů opravdu vznikla. Nesla název Politický spolek anarchistů Vilém Körber
v Čechách a v v letech 1904 – 1907 vydávala měsíčník Bezvládí. Spolek se nestal
součástí ČAF ani ČFVO, ČAF dokonce ve svých článcích v Bezvládí často
kritizoval, hlavně intelektuální a uměleckou podobu listu Práce. Bezvládí dále
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propagovalo zakládání volných dělnických skupin a spolků (po vzoru skupin
neodvislých socialistů), které se měly hlásit k revolučnímu anarchismu. Avšak poté,
co list roku 1907 z finančních důvodů zanikl, se rozpadl i spolek.90
Jmenované federace ČAF a ČFVO nestály proti sobě, respektovaly se a dalo
by se říci, že se vzájemně doplňovaly. Představovaly tak dvě praktické podoby
jednoho myšlenkového směřování, dvě podoby českého anarchismu na počátku
20. století.91
Dělo se tak ovšem jen do roku 1906. Stály za tím dvě události. Zakládání
anarchistických federací a vydávání listů s anarchistickými myšlenkami bylo pod
stálým dozorem policie, jejíž perzekuce hnutí neustále provázely. Perzekuční vlna,
která roku 1906 proběhla, měla na svědomí zrušení vydávání Omladiny, kterou
nahradil časopis Nová Omladina. Zánik časopisu byl způsoben zatčením Vohryzka,
který byl jako redaktor soudně vypovězen ze všech severočeských okresů. Při
přípravě nového časopisu ho zastoupila jeho žena92, avšak Nová Omladina měla jen
krátkého trvání, první číslo vyšlo 31. ledna 1906 a poslední bylo dáno do oběhu
27. února 1907. Od 1. března ji nahradil časopis Komuna93, který však již tradici
Omladiny nedokázal vrátit.94 Zadruhé to byl III. celorakouský anarchistický sjezd,
který se sešel v prosinci 1906. Obě federace na něm měly vyjádřit své stanovisko
k nadcházejícím parlamentním volbám, jejich koncepce však byly tak vyhraněné,
že se nesešly téměř ani v jednom bodě a od té doby konaly svá zasedání odděleně.95

Anarchosyndikalismus
Po neshodách mezi organizacemi si anarchisté nacházeli nové prostředky
a spojenectví s blízkými programy. Jedním z proudů, který nově vznikl a našel široké
uplatnění, se stal anarchosyndikalismus. Ten kladl důraz na odborovou stránku
a uplatňoval se tak hlavně na českém severu. Přívrženci syndikalismu nalézali
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sympatie v praktickém hnutí a stávkovém boji, které sledovalo cestu tak zvané
„přímé akce“, jež měla vrcholit vítěznou všeobecnou stávkou.96 Přímou akcí chtěli
anarchisté působit na společnost příslušnými reformami a ne politickou silou.
Odborová organizace tak měla představovat jak prostředek anarchistického boje, tak
budoucí volnou společnost.
Jinými slovy, anarchisté, kteří do syndikalistického hnutí vstoupili, se snažili
o zrušení klasických kapitalistických ekonomických vztahů pomocí odborů. Mohli
tak snadněji hájit své zájmy, požadovat vyšší mzdy, lepší pracovní nabídky atd., což
činili nejčastěji pomocí stávek. I když měl anarchosyndikalismus opravdu velkou
podporu, nikdy se mu nepodařilo dosáhnout svých revolučních cílů.97
Po účasti na anarchistickém kongresu v Amsterodamu roku 1907, jedné
z nejvýznamnějších diskuzních akcí v dějinách anarchismu, se Karel Vohryzek
a Ladislav Knotek snažili mezi českými anarchisty a syndikalisty prosadit kongresem
doporučovaný model. Jednalo se o ztotožnění se s doporučením, aby ČFVO byla
politicky neutrální revolučně odborová organizace a ČAF anarchistická federace.
Většina delegátů, kteří se schůze ohledně doporučeného modelu účastnili, nakonec
Vohryzkovi návrhy podpořila, ale následující perzekuce, která znovu postihla celé
hnutí, vedla k postupnému zániku ČFVO.98 Opět probíhala i konfiskace, která
poškodila časopisy Komuna a Proletář. V září 1908 sice Ladislav Knotek a Antonín
Řehoř začali vydávat časopis Zádruha místo Komuny, ale po několika výtiscích jej
převzal Michael Kácha, který ho ve spolupráci se S. K. Neumannem vydávali místo
Práce jako tiskový orgán ČAF, která zničená nebyla (to se stalo až roku 1914).99
Anarchismus a syndikalistické hnutí si byly ovšem čím dál více vzdáleny.
K oddělení těchto dvou skupin došlo na sjezdu syndikalistických organizací v Liberci
v prosinci roku 1910. S osamostatněním obou směrů se rozdělily i časopisy. Proletář
(redaktor A. Řehoř) přešel do vlastnictví syndikalistů a Zádruha se stala orgánem
Federace.100
Mezi lety 1909-1914 vznikalo ještě mnoho dalších syndikalistických organizací.
Jednalo se o Všeodborové sdružení dělníků – Ochrana, která měla nahradit zaniklou
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ČFVO. V srpnu 1910 vznikla Dělnická textilní jednota (DTJ), jejíž ústřední
tiskovinou se stal Proletář. Mezi výrazné členy patřili Antonín Řehoř, Alois Plichta
a Antonín Rejha. O těchto jmenovaných bude řeč v hlavním jádru práce, jelikož
se jedná o významné liberecké anarchisty.101

3.10

Anarchismus před první světovou válkou

Pro anarchisty (a nejen pro ně) byly před vypuknutím první světové války
typické antimilitaristické postoje, které se právě v Rakousku setkaly s velkou
odezvou. I když sami nemohli vést žádné masové akce (ČAF měla v té době pouze
kolem 400 členů a ostatní spolky a skupiny byly spíše volného uskupení),
podporovali alespoň ty, kteří boje vedli. Spolupracovali tak s národně sociální
mládeží, hnutím Volné myšlenky či Svazem socialistických monistů.102 Kromě
antimilitarismu se negativně stavěli proti klerikalismu, neboť katolicismus zasahoval
do školství, armády i do většiny občanských práv.103
Po určité stagnaci, která se v hnutí projevovala, přicházel zejména mladý proud
s teoriemi o nových cestách v celém hnutí. V listopadu roku 1913 přišel s velmi
ambiciózním plánem Bohuslav Vrbenský, který vytvořil návrh na modernizaci hnutí.
Na schůzi ČAF předložil návrh programu strany českých anarchistů komunistů.
Navrhl vytvoření organizace s názvem Strana českých anarchistů komunistů
(SČAK).104 V témže roce se měly konat krajské konference, které se ale kvůli
vypuknutí první světové války nestačily uskutečnit. Byly rozpuštěny DTJ a Ochrana,
SČAK byla zakázána, anarchistické listy byly rovněž zapovězeny a šíření
anarchistické,

protistátní

a

antimilitaristické

propagandy

bylo

považováno

za velezradu a přísně trestáno.105 Někdejší anarchistické ideály o společenství bez
autorit a svobodě individua tak vzaly za své.
Po skončení první světové války neumožňoval tradiční odmítavý postoj vůči
sociální demokracii vzájemné sbližování. Anarchistické hnutí se proto orientovalo
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na národně sociální stranu, která se na jaře roku 1918 konstituovala spolu
a anarchisty jako Česká strana socialistická.106
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4 Městská společnost v průmyslovém Liberci v poslední
čtvrtině 19. a na počátku 20. století
Na městskou společnost v Liberci konce 19. století může být nahlíženo
z několika úhlů, my se však budeme zaobírat především sociálním a národnostním
hlediskem. Dále se budeme zabývat občanskými právy a nakonec městskou správou
města Liberce. Jelikož se práce týká anarchistického hnutí, jehož stoupenci vychází
z řad dělnictva, zmíním se i o dělnickém způsobu života v tomto severočeském
městě.

4.1

Struktura obyvatelstva
Město Liberec, německy Reichenberg, bylo ve druhé polovině 19. století

veřejnosti známo jako průmyslové město, které patřilo k nejhustěji osídlenému území
monarchie.107 Za prací a obživou sem přicházelo mnoho lidí nejen z okolních obcí,
ale také z českých oblastí za Ještědem a z vnitrozemí. Skladba obyvatelstva tak
ze sociologického a národnostního hlediska byla pestrá.
My se budeme nejprve věnovat rozboru liberecké městské společnosti druhé
poloviny 19. století, která je dle rakouských statistik dělena na dvě kategorie.108
První kategorii představovaly osoby činné (asi 55%), které si na své živobytí
vydělávaly prací nebo rentiéři, kteří žili z příjmu z vlastního majetku. Do druhé
kategorie spadal zbytek obyvatelstva, které tvořily ženy v domácnosti, děti do 14 let,
invalidé a nesoběstační lidé. Činné osoby mohou být dále rozděleny do čtyř skupin.
Do první skupiny (cca 7%) náleželi především podnikatelé v průmyslu, obchodu
apod. Druhou skupinu, která tvořila asi 10%, zaujímali malovýrobci, řemeslníci
a zaměstnanci státní správy (učitelé, členové bezpečnostních složek, úředníci…).
Celá třetí skupina „majitelů rent a domů“ představující asi 3-4% byla velmi neurčitá
a nemůžeme zcela jasně říci, kdo všechno do skupiny náležel. Do poslední skupiny
činných osob patřili se 70% dělníci. I z tohoto dělení je patrné, že Liberec
představoval zdroj obživy pro mnoho osob z dělnických řad, které tvořily
107
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ze sociálního hlediska nejpočetnější skupinu.109 Na základě popsaného členění
na „činné“ a „nečinné“ obyvatelstvo můžeme přistoupit k vlastnímu zkoumání
struktury obyvatelstva liberecké průmyslové oblasti.
Nejmajetnější skupinou byli v městské společnosti průmysloví podnikatelé,
z velké míry náležející k německé národnosti. Jednalo se hlavně o rody Liebiegů,
Klingerů, Ginzkeyů či Schmittů, které v Liberci vytvořily prosperující továrny
a řadily se tak mezi nejbohatší obyvatele. Mnoho z nich bylo povýšeno
do šlechtického stavu a ovlivňovalo také politickou činnost německých liberálů
v severních Čechách110. Dále sem patří obchodníci v odvětvích a oblastech
s rozptýlenou manufakturní výrobou (například podnikatelé ve sklářském průmyslu)
a velkostatkáři zastoupeni předně šlechtickou rodinou Clam-Gallasů. Přísluší sem
i tzv. „inteligence“, do které se řadili techničtí pracovníci, advokáti a lékaři, vysocí
důstojníci apod. Tato skupina se soustředila hlavně do velkých měst v liberecké
průmyslové oblasti, jako byl Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Nový Bor.111
Druhá skupina je tvořena zejména malovýrobci a řemeslníky, kteří najímali
na práci dělníky. Velká většina z nich pracovala v oblasti zemědělství, a byla mezi
nimi i skupina tzv. domáckých výrobců. Dále sem patří vykonavatelé tak řečených
svobodných povolání, jako například vyšší úředníci v okresech, administrativní
pracovníci a středoškolští a vysokoškolští učitelé. Do této kategorie náleží i skupina
zemědělců a řemeslníků, kteří se živili vlastní prací a měli vlastní dílny.112
Nejpočetnější skupině – dělnictvu - je věnována kapitola 5 „Charakteristika
dělnického hnutí na Liberecku“. Nyní však přistupme k národnostním poměrům,
které v Liberci vládly.

4.2

Národnostní skladba obyvatelstva
Z hlediska národnostního byl Liberec po 19. století především německým

městem, i když česká menšina v druhé polovině století početně sílila. Tento nerovný
poměr zastoupení národností se negativně projevoval například ve vztahu mezi
zaměstnavatelem (především německé národnosti) a dělníkem (většinou české
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národnosti). Majitelé továren na české dělníky nebrali žádné ohledy a neváhali je
propustit ihned, když měli podezření, že jejich zaměstnanci sympatizují s českým
dělnickým hnutím.113 Hlásit se otevřeně k české národnosti nebylo (nejen) pro
dělníky jistě snadné.
Roku 1885 ovládli vedení města liberečtí nacionálové, kteří měli zastoupení
v městském zastupitelstvu, a vystřídali tak ve správě města liberální stranu. Stejně
tak jako předtím liberálové, i nacionálové se zasloužili o rozvoj města. Za jejich dobu
působení byly ve městě vybudovány reprezentační budovy i luxusní vilové čtvrti.
Pečovali o sociální péči a školství a Liberec se tak stával skutečnou metropolí.114
Avšak i když nacionálové na jednu stranu stáli za rozkvětem města, na druhou stranu
se usilovně snažili zachovat Liberci jeho německý charakter, české menšině tak
působili hojná příkoří.115
Liberečtí nacionálové dbali mimo jiné o školství, to však bylo výlučně
německé. První česká škola vznikla zásluhou Ústřední matice školské jako soukromý
ústav až roku 1881, kdy zahájila vyučování Matiční škola na Vavřincově vrchu.116
Roku 1885 poté bylo povoleno na základě rozhodnutí ministerstva kultury
a vyučování zřízení české veřejné školy.117 Kromě školství pocítila česká menšina
vlnu bezpráví z rozhodnutí radnice, že se nedovoluje lepení českých plakátů na
nárožní tabule, a taktéž dlouholetý spor o užívání národních jazyků.118 V letech 1880
– 1897 byla celkem dvakrát vydána jazyková nařízení, která měla za úkol
zrovnoprávnit

češtinu

s němčinou

u

státních

úřadů.

První

z nich

bylo

tzv. Stremayrovo jazykové nařízení vydané roku 1880 o rovnoprávnosti češtiny
s němčinou v tzv. vnějším úřadování, které „rozšířilo možnost užívání češtiny
do oblastí doposud spravovaných výhradně německy“. V Liberci bylo toto nařízení
přijato bouřlivě, neboť čeština byla sice tolerována jako „dorozumívací jazyk určitě
skupiny občanů, avšak nebyla přijímána jako úřední jazyk.“119 Znevýhodnění těch
Čechů, kteří neuměli německy, však bylo jazykovým nařízením odstraněno
a rozšiřoval se i počet českých úředníků. Roku 1897 byla vydána tzv. Badeniho
113

J. Kořalka, Vznik socialistického dělnického hnutí, s. 77.
R. Karpaš a kol, Kniha o Liberci, Dialog, Liberec 1996, s. 154.
115
M. Melanová, Česká menšina v německém centru, in: Documenta Pragensia XIX, 2001, s. 161.
116
R. Karpaš a kol, Kniha o Liberci, s. 156-157.
117
M. Melanová, Česká menšina, s. 162.
118
R. Karpaš a kol, Kniha o Liberci, s. 156-157.
119
M. Melanová, Česká menšina, s. 161.
114

45

jazyková nařízení, podle kterých byla povolena čeština v tzv. vnitřním úřadování,
vyřizování a projednávání spisů tedy mělo probíhat v tom jazyce, v němž bylo
podáno. Češi tak mohli v Čechách podávat žádosti na úřadech česky a dostali českou
odpověď. Toto jazykové nařízení bylo zároveň výhodné pro české úředníky, kteří
ovládali oba zemské jazyky lépe než němečtí úředníci. Proti tomuto nařízení se však
zvedla z řad českých Němců vlna nevole, která měla za následek odstoupení
Badeniho a zrušení nařízení.120
Stížnosti české menšiny na utlačující jednání ze strany Němců byly řešeny jak
v tisku (Národní listy), tak s pomocí MUDr. Václava Šamánka, poslance
za mladočeskou stranu v říšské radě, který taktéž dvanáct let zasedal v zemském
sněmu. Ten se svou činností významně zasadil o zlepšení podmínek české menšiny.
Přispěl k výstavbě řady českých škol a byl předsedou nebo členem výboru
v jedenácti českých spolcích.121 Coby předseda působil Václav Šamánek i ve spolku
Česká beseda, jehož stanovy byly schváleny roku 1863. Tento spolek se brzy
po svém vzniku stal centrem společenského, kulturního i politického života
libereckých Čechů.122
Čeští občané se také postupně začali sdružovat do spolků a organizací a tím
vytvářet protiváhu německým spolkům. Například roku 1903 je v českém adresáři
zmíněno 16 českých korporací123, což je dvojnásobek roku 1887. Výraznější posílení
české menšiny je také patrné po roce 1907, kdy začal být vydáván první český
liberecký tisk Ještědský obzor, vydávaný sociálními demokraty a přinášející řadu
informací o české menšině.124
Problematika česko-německých vztahů v průmyslovém Liberci na přelomu
19. a 20. století je však mnohem složitější a existuje také mnoho faktorů, které českoněmecké vztahy ovlivňovaly. Toto téma je však velmi obsáhlé a vydalo by
na samostatnou studii. Přistupme tak nyní k samotnému národnostnímu složení
Liberce dle dobových statistik.
Při sčítání obyvatel v roce 1880, kdy byly národnostní poměry poprvé
zjišťovány, se v Liberci s celkovým počtem obyvatel 28 090 hlásilo k české řeči
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2488 Čechů, tj. 8,9%. V roce 1890 klesl podíl Čechů na 1613 (5,2%).125 Jelikož byla
otázka národnosti poprvé zkoumána roku 1880, nebyl před tímto rokem žádný
ukazatel, který by národnost ukazoval. Zkoumání národnosti bylo sledováno pouze
na základě tzv. obcovací řeči, nikoli mateřské. To znamená jazyk, který občan užíval
při úředním styku s dalšími osobami.126 Oficiální statistiky o obcovací řeči nám tedy
poskytují jen orientační pohled, protože se často stávalo, že byl Čech pod nátlakem
zaměstnavatele či samotné sčítací komise zapsán jako Němec, protože ovládal
německý jazyk.
Ze soukromých sčítání je však zřejmé, že byl počet Čechů mnohem vyšší.127
U vědomí těchto praktik začali čeští menšináři provádět soukromé sčítání, díky
němuž můžeme mít ucelenější obraz. K dispozici jsou tedy dva údaje. Zatímco
oficiální statistika v roce 1900 uvádí 2505 obyvatel s českou obcovací řečí, dospělo
se soukromým sčítáním k číslu 7800, čili ke zjištění, že v Liberci tvoří skoro čtvrtinu
obyvatel Češi. Tento údaj sice není ověřený, ale pravděpodobně se skutečnosti blíží
více než oficiální statistika.128
Zajímavé také je, jak stoupal počet obyvatel. V roce 1890 je uváděno celkem
30 890 osob, o dvacet let později je to o téměř dva tisíce více. Z toho opět tvořili
naprostou většinu Němci (32 893), Čechů byl uváděn počet 2 217 a cizinců 1 206.129
V období před první světovou válkou se uvádí skoro 37 000 obyvatel, s přilehlými
obcemi až 66 000 osob.130

4.3

Náboženská vyznání
Nejrozšířenějším náboženstvím na Liberecku v námi sledovaném období bylo

katolictví. Obyvatelé vyznávající křesťanskou víru se dokonce roku 1879 dočkali
toho, že bylo liberecké děkanství povýšeno litoměřickým biskupem na arciděkanství.
Roku 1861, kdy byla zrovnoprávněna ostatní vyznání, se v Liberci podle statistiky
přihlásilo 160 evangelíků, kteří si otevřeli školu a roku 1868 vysvětili svůj kostel
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(stával na dnešním náměstí Českých bratří, roku 1974 byl zbourán). Ve stejném
období rostla i židovská náboženská komunita, která si otevřela synagogu roku
1889.131
Dělnické obyvatelstvo vyznávalo víru jen velmi vlažně. Řada dělníků se sice
přihlásila k náboženskému vyznání, ale zůstávala spíše pasivní. Především stoupenci
anarchistického hnutí se vyznačovali náboženskou netečností a sílil u nich
antiklerikalismus. Nicméně liberečtí anarchisté nejednali proti náboženství činem,
ale zůstávali pouze u oblasti agitační.132

4.4

Městská správa Liberce po roce 1880
I když je v názvu kapitoly použit rok 1880, zmíním na úvod dvě události,

které se staly o několik let dříve a byly pro město Liberec důležité. Roku 1850 získal
Liberec výnosem Ministerstva vnitra samosprávný statut, což mj. znamenalo,
že město nebylo podřízeno okresnímu úřadu, v jehož čele stál hejtman, jmenovaný
úředník státní správy, ale že i příslušnou úřední agendu státu spravoval magistrát,
odpovědný volené městské radě resp. volenému starostovi.133 Roku 1868 poté vešla
v platnost nová správní reorganizace země, přičemž pro Liberec byl stěžejní zákon
č. 44, který ho stavěl na úroveň okresního hejtmanství, včetně tiskového
a spolkového dohledu. Zároveň byl zřízen městský přihlašovací úřad, který vedl
evidenci obyvatelstva.134
Nárůst pravomocí s sebou nesl i navýšení počtu zaměstnanců magistrátu, což
již přesahovalo kapacitu stávající budovy. V letech 1888-1893 proto byla podle
plánu Franze von Neumanna, vídeňského architekta, postavena nová budova radnice,
která město Liberec důstojně reprezentovala.
Roku 1889 byl podle zákona vydán nový obecní statut, podle kterého
liberecký magistrát podléhal v samosprávních záležitostech přímo zemskému výboru
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a ve věcech přenesené působnosti státu potom pražskému místodržitelství.135 Co to
znamenalo?
Samostatná správní působnost (tzv. přirozená působnost) se týkala
bezpečnosti osob a majetku, charitativní činnosti, školství či například zdravotních
záležitostí. Oproti tomu ve věcech tzv. přenesené působnosti (státní správa)
se pravomoc magistrátu vztahovala na evidenci obyvatelstva, tiskové, spolkové
a pasové záležitosti, ohlašovací povinnosti či provádění voleb. Tyto pravomoci
mohly být místodržitelstvím kdykoli odebrány.136 Zmiňuji tento fakt především
proto, že komunikace mezi libereckým magistrátem a pražským místodržitelstvím je
důležitým zdrojem informací o anarchistickém hnutí v severních Čechách, neboť
liberecký magistrát byl s pražským místodržitelstvím neustále v kontaktu a hlásil mu
zjištěné informace jak o hnutí samotném, tak o jeho stoupencích, tiskovinách
či schůzích.
Nový statut města rozšířil počet členů zastupitelstva na čtyřicet pět. I městská
rada byla rozšířena z šesti na osm členů. Ta vykonávala usnesení zastupitelstva
a připravovala podklady pro jeho práci. Zastupitelstvo také volilo starostu, jehož
zvolení bylo ještě potvrzeno císařem. Před nastoupením do funkce složil starosta slib
v přítomnosti městského zastupitelstva do rukou místodržitele. Během vykonávání
úřadu měl starosta právo pozastavit usnesení zastupitelstva a s konečnou platností
pak rozhodovaly o těchto záležitostech zemské orgány.137 Během období, kterým se
práce zabývá, se ve vedení města vystřídaly tyto osobnosti: V letech 1882-1885
Ludwig Ehrlich, 1885 JUDr. Johann Elger, 1886-1892 Dr. Carl Schücker138, 1892
hrabě Karl Coudenhove (vládní komisař, v čele města byl po čtyři měsíce), a v letech
1893-1929 MUDr. Franz Bayer.139
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5 Charakteristika dělnického hnutí na Liberecku
Chceme-li charakterizovat dělnické hnutí na Liberecku, musíme si ujasnit, jak
bylo na severu Čech utvářeno. Úkolem této kapitoly je představit vývoj dělnického
hnutí, zmínit důsledky hospodářské krize a současně objasnit postavení dělnické
třídy.
Oblast Liberecka vynikala zejména textilní výrobou a v průběhu 19. století
se stala jednou z nejvýznamnějších průmyslových center monarchie. Právě pro svůj
průmyslový charakter byl Liberec často nazýván „rakouským Manchestrem.“140
V textilních továrnách mělo dělnictvo také velké zastoupení. Například v roce 1869
se odhaduje, že z celkového počtu více než sto tisíc dělníků pracujících v textilním
průmyslu pracovalo 25 až 30 tisíc v továrnách a dalších 50 až 60 tisíc domáckých
textilních dělníků pracovalo jako rozptýlená manufaktura.141 Zbývající dělníci
pracovali většinou v malých dílnách.142
Vedle textilního průmyslu byl nejvýznamnějším výrobním odvětvím sklářský
průmysl, zvláště proslulá pak byla jablonecká bižuterie. Právě tato dvě základní
výrobní odvětví určovala ráz liberecké průmyslové oblasti, a zároveň zde byla
zaměstnána naprostá většina dělníků z průmyslu na Liberecku. Převážně v nich
se soustředil rozvoj dělnického hnutí.143 Dále tu byl strojírenský průmysl, který byl
s textilním

těsně

spjat.144

Celkově

pracovalo

ve

strojírenství,

sklárnách

a dřevozpracujícím průmyslu v 60. a 70. letech 19. století okolo 22 tisíc osob.145
V 70. letech však vypukla po krachu vídeňské burzy hospodářská krize.
Nejhlubší bod krize nastal na Liberecku roku 1876, kdy byla zavřena velká část
továren a dle sčítání dělníků provedeného libereckým zastupitelstvem bylo na
Liberecku v době krize 1148 částečně nezaměstnaných a 1210 zcela nezaměstnaných
dělníků.146 Krize, která trvala až do přelomu let 1878/79, ovlivnila velkou měrou
nejen hospodářský, ale i sociální a politický život v českých zemích. Jaké důsledky
měla na dělnické hnutí na Liberecku a v jakých podmínkách se ocitli sami dělníci?
140
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Jak již bylo řečeno, největší podíl dělnictva byl zaměstnáván v textilním
průmyslu. Velké továrny, ve kterých byla již dlouho před krizí zavedena strojová
velkovýroba, vlastnilo několik rodin zámožných průmyslníků, nejznámější z nich
byli již zmínění Liebiegové, Ginzkeyové či Klingerové. Postavení dělnictva
v továrnách vlastněných bohatými továrníky bylo velmi špatné. Často se museli
potýkat s nelidským zacházením od samotných továrníků, kteří během krize mimo
jiné snižovali dělníkům platy na hranici únosnosti.147 Pro toto jednání továrníků
ovšem existují důvody. Ještě před vypuknutím krize nastaly v postavení dělníků
v liberecké průmyslové oblasti změny. Majitelé továren lépe prosperovali, když
poněkud zkrátili dlouhou pracovní dobu, snížili počet dětí zaměstnaných v továrně
a přislíbili zvýšení mezd, ovšem za podmínky zvýšení produktivity a intenzity práce.
Oproti tomu během hospodářské krize a bezprostředně po jejím skončení bylo
hlavním cílem továrníků přestát krizi s nejmenšími finančními výdaji, i když přitom
poklesne produktivita práce v továrně.148 Obecnými rysy postavení severočeských
dělníků po roce 1873 tak byla rozsáhlá nezaměstnanost, všeobecné snížení mezd,
které již předtím patřily k nízkým a špatné zacházení. Takové podmínky samozřejmě
ztížily rozvoj organizovaného dělnického hnutí, jelikož vedoucí činitelé hnutí
zůstávali bez práce a dělnickým rodinám nestačily peníze na nejnutnější obživu,
natož pak na placení příspěvků do dělnických spolků nebo na předplatné časopisů.
Po krizi tak byla narušena možnost organizovaného spojení, následkem čehož se
na Liberecku rozešly skoro všechny odborové spolky, které vznikly na počátku
70. let.149
Co se týče umístění továren, nebyly soustředěny v centru Liberce, ale v jeho
okolí. Pozornost tak na sebe strhávají průmyslové obce v okrese Liberec-venkov.
Místa jako Harcov, Ruprechtice, Kateřinky, Stráž nad Nisou, Františkov, Růžodol
či Rochlice byly veskrze dělnické obce s mnoha tisíci dělníky.150 Právě v těchto
obcích se nacházelo středisko dělnického hnutí v Liberci. V sedmdesátých
a osmdesátých letech 19. století se poté zástupci dělnického hnutí začali seskupovat
do odborových, vzdělávacích a čtenářských dělnických spolků.151
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5.1

Dělnický způsob života
Liberec coby rozvíjející se průmyslové město ve druhé polovině

devatenáctého století samozřejmě nabízel práci mnoha dělníkům. Avšak zvyšování
počtu obyvatel a nízká mzda způsobovaly například nedostatek bytů a nebylo
výjimkou, když v jedné místnosti žilo několik rodin pohromadě. Přibližme si tak
blíže dělníkův svět v severočeské metropoli.
Co se týče obydlí, odpovídalo jeho vnitřní zařízení majetkovým poměrům
dělníka. Nebylo tedy valné. Rodina vlastnila většinou jen jednu místnost, ve které
se soustřeďoval celý život. Sloužila jako obývací pokoj, ložnice a kuchyně. Pokud
rodina obývala byt o dvou místnostech, pak ten druhý pokoj skoro ve všech
případech pronajímala podnájemníkům, tzv. kvartýrníkům, za účelem finančního
přilepšení.152 Teprve počátkem 20. století se finanční situace dělníků zlepšila natolik,
že si mohli pořídit vlastní byt pouze pro svoji rodinu, někdy i dvoupokojový. Kuchyň
bývala střediskem života, sloužila zároveň jako obývací pokoj a ložnice plnila úlohu
reprezentativního pokoje. Trvalo však téměř do první světové války, než se tato
situace stala běžnou.153 Stávalo se, že majitel továrny nechal vystavět tovární domy,
podobné kasárnám, ve kterých pronajímal místnosti. To na jednu stranu značně
usnadňovalo dělníkům situaci v tom, že nemuseli chodit po směně domů na dlouhé
vzdálenosti (na některých místech Liberecka činila vzdálenost mezi domovem
a továrnou i deset kilometrů). Na druhou stranu mohl majitel továrny dělníkům hrozit
výpovědí za přestupky provedené v továrně, což mu dávalo značnou moc.154
Stěhovat se mohl dělník běžně a také to často uskutečňoval, neměl ale v novém
bydlišti tzv. domovské právo. Mohl být z bydliště úředně vypovězen a případně
donucen vrátit se do domovské obce.155
S nápadem vylepšit dělnické ubytování přišli již roku 1851 členové
Živnostenského spolku, ale nedobrali se žádného závěru. Tento návrh oživili znovu
roku 1868, kdy Gustav Trenkel, liberecký soukenický továrník, přednesl dělnický
program zahrnující i výstavbu bytů v dnešní Sluneční ulici (německy Sonnenfeld).
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Se stavbou se začalo roku 1871 a vznikly třípodlažní řadové domky se 140 byty,
každý s obývacím pokojem a kuchyní. To byla ovšem poslední akce svého druhu.156
Dělník sice byl svobodným občanem, mohl svobodně uzavírat pracovní
smlouvy i sňatek, ale nebyl politicky rovnoprávný, až do roku 1907 mu bylo upřeno
volební právo. To náleželo jen občanům, kteří platili přímé daně, dosáhli určitého
vzdělání či zastávali veřejný úřad. Například ještě na konci devatenáctého století
mohlo v Liberci volit pouze 3 482 voličů, což byla pouhá pětina obyvatel, která byla
statisticky zahrnuta mezi osoby činné.157
Rodinu mívali dělníci početnou, obvykle čítala několik dětí, i když dospělého
věku se dožili kvůli vysoké mortalitě v průměru jen tři potomci. Úmrtnost kojenců
výrazně klesla díky rozvoji medicíny až kolem roku 1910. Uživit početnou rodinu
však nebylo pro dělníky nic snadného. Podle liberecké obchodní komory byla
v severních Čechách průměrná týdenní mzda kolem pěti zlatých, z toho muž vydělal
asi 6,13 zl. týdně a žena v průměru jen 3,46 zl. Životní minimum na den pro rodinu
s dětmi činil jeden zlatý, z kterého bylo možno zaplatit nájem za jednu místnost
a také nakupovat levné potraviny. Výše mzdy se ovšem značně lišila v odvětvích,
ve kterých dělníci pracovali (nejvyšší plat měli horníci na Mostecku, naopak
například kartonážní dělnice v Jablonci měly jeden z nejnižších platů v okrese).
Kvalita stravy tak byla přímo úměrná výdělku dělníka. Jídlu chyběly vitaminy
a vyznačovalo se špatnou skladbou. Není proto překvapením, že dělníci jedli
s velkou oblibou kysané zelí, které bylo nejen levné, ale bylo i zásobárnou
vitaminů.158
I přes svou pracovní vytíženost se dělníci snažili aktivně využít svůj volný
čas, ať již zajišťováním základních potřeb pro rodinu (nasekat dříví, nanosit vodu),
tak spolkovou činností. Ta jim dávala prostor k seberealizaci, ke společenskému
vyžití a byla i formou společenské činnosti. Nalezení spolkové místnosti nebyl žádný
problém, jelikož hospod v té době bylo veliké množství a větší hostince většinou
pronajímaly svou místnost různým schůzím. V těchto místnostech se často scházeli
členové spolků.159
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5.2

Socialistické hnutí na Liberecku
Okolnosti a důvody předělu dělnického hnutí do sociálně demokratické strany

již byly uvedeny v kapitole 3.1. „Dělnické hnutí“. Jaký byl ale vývoj socialistického
hnutí na přelomu 70. a 80. let 19. století přímo na Liberecku?
Poté, co byl roku 1867 vydán spolkový a shromažďovací zákon, zlepšily
se podmínky pro rozvoj dělnického hnutí a začaly se svolávat schůze a zakládat
spolky (v Liberci vznikl roku 1869 Všeobecný dělnický spolek, a přestože jeho
stanovy nebyly úředně schváleny, zúčastnilo se jeho první veřejné schůze tisíce
dělníků).160 Liberecké socialistické hnutí patřilo již od 60. let 19. století mezi
významná střediska v rámci rakousko uherské monarchie, avšak na počátku 70. let
procházelo částečným útlumem. Přispěla k tomu jak hospodářská krize, kdy většina
stoupenců musela dočasně či trvale opustit místo svého působiště, tak rozmístění
továren, neboť ty byly spíše v okrajových částech než v centru Liberce.
To samozřejmě nepřispívalo k dobré organizovanosti hnutí. Avšak i přes takové
oslabení pořádali liberečtí socialisté dále konference a setkání, na kterých se scházeli
členové dělnictva a dělnických spolků.161
Mezníkem pro socialistické hnutí se stal rok 1874, kdy vznikla v obci
Neudörflu celorakouská sociálně demokratická strana. Mezi delegáty, kteří se sjezdu
účastnili, byl přítomný i Josef Schiller, zvolený místopředsedou sjezdu, a František
Nechvíle z Liberce162. Vlivem krize, kdy z Liberce odcházelo mnoho dělníků,
přesunul roku 1873 místo svého bydliště i Josef Schiller, který začal pracovat
v chemické továrně v Ústí nad Labem. Následovalo ho i několik dalších stoupenců
hnutí, kterým se podařilo vytvořit z tohoto severočeského města relativně silnou
základnu hnutí. V průběhu několika týdnů po neudörfelském sjezdu se však ukázalo,
že vzhledem ke svému průmyslovému okolí, je Liberec přeci jen vhodnější než Ústí
nad Labem k tomu, aby se stal vedoucím střediskem severočeského dělnického
hnutí.163 Pro liberecké socialisty tak začíná období, kdy si mají získat důvěru

160

R. Karpaš a kol, Kniha o Liberci, s. 138.
J. Kořalka, Severočeští socialisté, s. 67-80.
162
Ze 49 míst, která byla z rakouských zemí svými mandáty zastoupena, připadla čtyři na okres
Liberec-venkov a další tři na jiná místa v liberecké průmyslové oblasti! (J. Kořalka, Vznik
socialistického dělnického hnutí, s. 318.)
163
J. Kořalka, Severočeští socialisté, s. 87
161

54

ostatních socialistických středisek v zemi a musí se začít postupně organizovat
v silnou centrálu.
Liberečtí socialisté začali svou pozici pozvolna posilovat tím, že 7. května
roku 1874 založili dělnický časopis s názvem Arbeiterfreund. Časopis upozorňoval
na své socialistické zaměření svým podtitulem „sociálně politický časopis pro
pracující lidi“.164 Kolem vydavatelstva časopisu se začala tvořit nová vedoucí
skupina libereckého dělnického hnutí, v níž se brzy stal nejvýznamnější postavou
Ferdinard Schwarz. Upevnily se vztahy mezi vedoucími socialisty v Liberci a okolí
s předními dělníky z dalších středisek v severních Čechách, což připravovalo Liberec
na důležitou úlohu, které se mu dostane.165
Roku 1877 byl svolán sjezd do Atzgersdorfu, kde se mělo projednávat
založení všeobecného rakouského odborového orgánu, uskutečnění zemské
organizace strany, vyřešení otázky k českým sociálním demokratům a dohoda
o společném postupu s nimi. Kromě více než dvaceti delegátů, mezi nimiž byly
zástupci všech významných odborových spolků, zastupoval severočeské socialisty
Ferdinand Schwarz, z Prahy přijel Ladislav Zápotocký a Josef Boleslav Pecka.
Na tomto sjezdu bylo dohodnuto přenést do Liberce nejvyšší vedení strany
ústředního výboru a kontrolní výbor převést do Štýrského Hradce.166 Od července
roku 1877 se tak Liberec stal se svým okolím sídlem ústředního výboru sociálně
demokratické strany pro celé české a rakouské země. V té době tvořili vedoucí
skupinu sociálně dělnického hnutí na Liberecku dělníci z malovýrobních odvětví,
zejména soukeničtí tovaryši v textilním průmyslu, kvalifikovaní dělníci ve sklářském
průmyslu i malí řemeslníci a živnostníci z dělnických obcí, z čehož nejvýznačnějším
představitelem byl Ferdinand Schwarz, pekař žijící ve Starém Habendorfu (dnešní
Stráž nad Nisou), zmíněný Josef Schiller a Antonín Behr.167 Již podle jmen lze
poznat, že převážná většina vedoucích socialistů byla německé národnosti, někteří
ze členů však byli i české národnosti.
Po čtyřech letech existence rakouské sociálně demokratické strany
se v Břevnově roku 1878 ustavila i česká obdoba strany, a to Českoslovanská
sociálně demokratická strana. Tajného sjezdu se mezi patnácti delegáty z Čech
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zúčastnil i liberecký socialista Ferdinand Schwarz, který zastupoval ústřední výbor
rakouský „jazyka německého.“ Místní sociálně demokratická organizace byla
zastoupena Františkem Nechvílem.168 Pražské policejní ředitelství však sjezd
shledalo jako ilegální a snažilo se najít „usvědčující“ dokumenty. Obžalováno bylo
celkem 15 dělníků pro „zločin proti veřejnému klidu a pořádku“169, kterého se měli
dopustit založením „tajné společnosti“ českoslovanské sociálně demokratické strany.
Mezi obžalovanými stanul i J. B. Pecka a František Nechvíle, kteří byli odsouzeni
ke čtyřměsíčnímu vězení.170 Od roku 1880 se pak pronásledování socialistů stalo
soustavnějším a ostřejším.
Během tohoto období se začal značně rozšiřovat i tisk. Liberečtí socialisté
vydávali koncem sedmdesátých let tři socialistické listy. Byl jím již zmíněný
Arbeiterfreund171, dále Sozialpolitische Rundschau172, jehož odebírání bylo pro členy
povinné formou placení členských příspěvků a třetím listem byl Volksfreund173 jako
ústřední orgán sociálně demokratické strany v Rakousku.174
Rok 1880 se pro socialistické hnutí v Liberci stal rokem zásadním.
Po konfliktech uvnitř libereckého ústředního výboru strany se Antonín Behr vzdal
funkce tajemníka ve prospěch Ferdinanda Schwarze, který současně převzal
redigování časopisu Sozialpolitische Rundschau. O Vánocích téhož roku byl také
svolán sjezd celorakouské sociální demokracie do Brna. Mezi nejzávažnější
rozhodnutí sjezdu patřilo usnesení, že od 1. ledna 1881 přejde sídlo ústředního
výboru strany z Liberce do Štýrského Hradce a sídlo kontrolní komise strany
do Vídně.175 I když se centrum celorakouské sociální demokracie přesunulo jinam,
byly styky s ostatními socialisty nejen v rámci monarchie stále velice intenzivní.
Od roku 1880 byly proti socialistům také prováděny perzekuční zákroky.
Vlivem těchto perzekucí čelili sociální demokraté zatýkání, cenzuře a zákazu
spolčování. V prosinci roku 1882 bylo souzeno jednapadesát sociálních demokratů,

168

V. Dundr, Počátky socialistického hnutí v severních Čechách, s. 15.
J. Kořalka, Severočeští socialisté, s. 295.
170
Tamtéž, s. 295.
171
List vycházel již od roku 1874, v jeho čele stál mezi lety 1876-1878 Ferdinand Schwarz, později J.
Hannich. (Z. Šolle, Příspěvek k dějinám, s. 12.)
172
Měsíčník, který vycházel od roku 1878 (Z. Šolle, Příspěvek k dějinám, s. 12)
173
Vycházel od 5. listopadu 1879 do 20. dubna 1880. Byl vedený Ant. Behrem. (Z. Šolle, Příspěvek
k dějinám, s. 12.)
174
Z. Šolle, Příspěvek k dějinám, s. 12.
175
J. Kořalka, Severočeští socialisté, s. 429.
169

56

mezi nimiž bylo i několik českých a německých sociálních demokratů z Liberce.176
Obžalováni byli především z tajného spolčování, rušení náboženství, rozšiřování
zakázaných časopisů, letáků apod.177 Tyto zásahy vytvářely příznivé podmínky
k tomu, aby se mimo jiných středisek i v severočeské organizaci strany silněji
projevily radikální tendence, což mělo za následek rozdělení socialistického hnutí
na dvě frakce – radikální a umírněnou. Napomohl tomu i celostranický sjezd sociální
demokracie konaný 15. a 16. října 1882 v Brně, který se ve svém průběhu stal
sjezdem umírněných socialistů. Umírnění socialisté tak našli své zastoupení
v brněnských časopisech Spravedlnost a Bojovník a radikální směr, blízký
anarchistickému, zastupovaly vídeňské Dělnické listy za redakce J. B. Pecky.178
Rozdíly mezi směřováním sociální demokracie a anarchismu/neodvislého
socialismu byly uvedeny již v kapitole 3.3. „Vznik anarchismu“. Jelikož si sociální
demokracie na svém stranickém sjezdu vybrala umírněné stanovisko, bude se proto
na následujících stánkách pozornost týkat především hnutí, které přijalo za své
radikální hlediska. Ta velmi často korespondovala s anarchistickými, což je pro tuto
práci klíčové. Zpočátku se sice ještě vysloveně nejedná o anarchistické hnutí, první
počiny, které by z našeho pohledu mohly být hodnoceny jako anarchistické, by
mohly být nazvány spíše jako „akce radikálních socialistů“. Se samotným rozlišením
anarchistů a socialistů měla problémy i policie, která ve svých hlášeních tyto dva
pojmy často zaměňovala. Proto bude brán zřetel na správné rozdělení
anarchistických spolků, skupin, časopisů a osob od těch socialistických. A jakou
podobu měly tedy začátky anarchistického hnutí v Liberci?
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6 Anarchistické spolky, korporace a jejich vývoj
6.1

Tajná tiskárna v Hluboké
Radikální socialisté byli nejen na Liberecku ovlivněni myšlenkami německého

anarchisty Johanna Mosta, který ve svém listu Freiheit vydávaném v Americe hlásal
tzv. propagandu činem. Poněvadž ale bylo z důvodu přísné policejní prohlídky
a kontroly znemožněno šířit zahraniční tiskoviny v rakouských zemích, bylo
na stejném sjezdu ve Vídni roku 1883 usneseno, že se má v každé zemi založit
alespoň jedna tajná tiskárna a v ní se mají tisknout a posléze rozšiřovat vlastní
časopisy a letáky.179 V dubnu roku 1884 se u Nového Wensdorfu na Teplicku sešla
tajná konference, na které se rozhodlo, že bude tajná tiskárna pro Čechy zřízena
v Liberci. Zřízením tiskárny byl pověřen František Jonata, krejčí z Liberce, který měl
nalézt vhodné místo a opatřit vše, co s tiskacím strojem souviselo. Ten si za svého
pomocníka vybral Josefa Pačese180, který si pronajal od Mariany Čihákové 9. září
1884 domek č. 16181 v Hluboké u Liberce.182 Pačes, který byl zároveň pověřen
k provádění všech tiskacích prací, se do domku se svojí rodinou nastěhoval.
Za pomoci Kryštofa Černého z Teplic a Jana Rampase z Mladoboleslavska začali
s tiskem českých a německých letáků.183
Dva z těchto letáků vyšly ve formě časopisů. Jeden měl název Pomsta a druhý,
který byl zároveň posledním, byl nazván Svoboda.184 Časopis byl záměrně datován
jako třinácté číslo vydané 16. října 1884 v New Yorku.185 Ve skutečnosti byl časopis
vydán počátkem února 1885 a říjnový termín byl vydán za účelem oklamání
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policie.186 Podtitul časopisu zní „Orgán anarchistů jazyka českoslovanského“ a je
opatřen hesly „Zub za zub, oko za oko! Agitací k organizaci, organizací k revoluci!
Žádný bůh, žádný pán! Pracujíc žití aneb bojujíc umříti!“187 List Svoboda
se prokazoval nevalnou stylistickou a gramatickou úrovní, což mohlo být způsobeno
nevalnou češtinou jeho pisatelů (například jeden z hlavních iniciátorů tajné tiskárny,
Kryštof Černý, měl německou výchovu a neuměl správně česky) a také překlady
z německých anarchistických časopisů.188 Ovšem hesla typu „Zabte krále a jeho
kluka, ať žije Republika“, provokovaly rakouské úřady a policie se brzy dopátrala,
že se v okolí Liberce tiskne něco nedovoleného. Jak uvádí Václav Brož: „[…] u
jednoho obchodníka je zabaven papír, k jehož objednávce se nikdo nehlásí. Pod
stálým dozorem je radikální socialista Jonata – byv jednou vyzván k výslechu – avšak
mizí z Liberce. V Jonatově bytě bydlí však také anarchista František Choura, dělník
z Teplic, jehož Černý přivádí na noční schůzku v polích s Rampasem a Pačesem,
a dá mu zde výtisk Svobody.“189
Netrvalo dlouho a policie zahájila pátrání. Dne 12. února 1885 ve dvě hodiny
ráno byla tajná tiskárna obklíčena policií, a Josef Pačes s Kryštofem Černým byli
zatčeni. Později byl zatčen i Jan Rampas, který bydlel a pracoval v textilní továrně
v Janově Dole. Na tajnou tiskárnu v Hluboké byli napojeni i další lidé, jednalo
se hlavně o Arnošta Brunclíka, Josefa Střechu a Josefa Šulce, kteří byli
v následujících letech činní v anarchistickém hnutí.
Dne 22. listopadu byli všichni tři zatčení iniciátoři odsouzeni.190
Po propuštění na svobodu J. Rampas a K. Černý brzy umírají a J. Pačes odjíždí
do Ameriky.191
Po procesu s organizátory tiskárny na Hluboké stoupenci hnutí poznali, že
tajná tiskárna není cestou k získávání nových stoupenců.192 Tou bylo především
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organizování se do spolků, skrze něž mohli provádět agitace, vzdělávat své členy
a v neposlední řadě řešit aktuální situaci ve společnosti.

6.2

Spolkový život
Nositelé anarchistických idejí se soustřeďovali do různých spolků. Je

to logické, neboť již od šedesátých let 19. století vznikaly spolky, do kterých
se postupně zapojovaly všechny společenské skupiny. Spolková činnost pak
poskytovala prostor ke společenskému vyžití, seberealizaci i veřejné činnosti.
Členové spolků se scházeli ve spolkových místnostech, které jim propůjčovaly
hostince. Místnosti byly většinou jen prostě vybaveny – vyskytovala se v nich
spolková tabule, na kterou se vyvěšovaly informace ze schůzí či nařízení, knihovna,
která obsahovala socialistické či anarchistické listy a knihy, ze kterých
se na schůzích předčítalo. Dělnická jednota a spolek Omladina měly i tzv. otázní
skříň, do které členové vhazovali lístky s otázkami, na které chtěli znát odpovědˇ.193
A jaké spolky s anarchistickými tendencemi se v Liberci vyskytovaly? Nyní
bude uveden jejich výčet, kde nebude chybět charakteristika spolku, rok založení
a ukončení, členové a případně doplňující informace. Předem je však nutno říci,
že spolky anarchistického hnutí nikdy neměly dlouhého trvání. Po rozpuštění
jednoho se po krátké době objevil další, i když s jiným názvem.

6.3

Dělnická jednota
Jeden z prvních spolků, který je v oblasti našeho zájmu, byl založen roku

1882 a nesl název Dělnická jednota. Cílem spolku bylo „[…] podporovati duševní
i hmotné zájmy svých členů, vzbuzovati v nich snahu po vzdělání vůbec, vědeckém
i průmyslovém a pěstovati mezi nimi vzájemnost.“194 Členem Dělnické jednoty
se mohl stát ten, kdo zaplatil 20 krejcarů zápisného a dále platil každý měsíc
příspěvek 10 krejcarů. Řízení spolku měl na starosti výbor, který se skládal
z předsedy, jeho náměstka, pokladníka a jednatele. Pořádal jedenkrát za 14 dní
schůze přístupné i veřejnosti a řídil vnitřní a vnější záležitosti. Výbor v počtu pěti
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členů a dvou náhradníků byl volen na půl roku na lednových a červencových
schůzích valnou hromadou. Valná hromada rozhodovala o dalších spolkových
věcech – přijímání členů, volila dva revizory účtů a výborem byla zpravována
o finanční situaci spolku.195 S podobnou organizační strukturou se setkáme
i u následujících spolků.
Předsedou spolku byl Eduard Mlejnek, známý sociální demokrat, který
se v pozici vystřídal s Františkem Nechvílem. Ten stál od poloviny roku 1881 v čele
většiny socialistických organizací na Liberecku. Dalšími členy byly například
František Šprynar, jednatel spolku, či Anton Kubišta, později činný v Dělnické
jednotě pro severní Čechy.196
Členové Dělnické jednoty se scházeli v hostinci U Zlatého anděla
ve Frýdlantské ulici a od listopadu téhož roku U Města Norimberka197 v dnešní ulici
Dr. M. Horákové. Na schůzích, které se konaly ve spolkových místnostech
uvedených hostinců, se mluvilo o problémech dělnictva, konaly se přednášky
na různá témata, členové se mohli zdokonalovat v českém jazyce, matematice
i v řečnictví.198 Spolek měl k dispozici časopisy a knihy se sociální tematikou, mezi
oblíbené tituly v knihovně patřily Epištoly svobody, Za viny nespáchané, Jan Hus,
Žena ve společnosti lidské, Z našich dějiny či Řím.199 Velmi obvyklé a oblíbené bylo
i pořádání různých večírků, věnečků a zábav. Na spolkové schůzi dne 15. dubna
1883 bylo dokonce schváleno navštívení divadelního představení, na něž se měli
dělníci dostavit v hojném počtu.200
Přední členové Dělnické jednoty František Nechvíle a Jan Bohata byli
úřadům podezřelí pro propagaci socialistických myšlenek, a tak na základě udání
Josefa Floriana z Vodochod byli sledováni.201 Na konci února roku 1883 byla
u Františka Nechvíle, který byl v té době ještě správcem ústředního výboru
Dělnických listů, provedena domovní prohlídka, při které byl zabaven poznámkový
sešit. V něm byl nalezen záznam o tom, že se padesát výtisků Dělnických listů posílá
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na značku „Ml.“ Magistrát policejnímu místodržitelství sdělil, že jde pravděpodobně
o předsedu spolku Dělnická jednota Eduarda Mlejnka. To se potvrdilo domovní
prohlídkou v jeho bytě, ve kterém bylo zabaveno šest čísel téhož časopisu. Tímto
způsobem byly sbírány podklady pro rozpuštění spolku, který již čítal 56 členů, což
se stalo v červnu 1883.202 Po rozpuštění Dělnické jednoty se pražské policejní
místodržitelství velmi podivovalo nad tím, že u spolku není vykázáno žádné
spolkové jmění. Liberecký magistrát v odpovědi uvádí, že účtování spolku bylo
opravdu zvláštní: „učinil se nekrytý výdaj, který byl dodatečně splácen z členských
příspěvků po deseti krejcarech. Deficit spolku tak po jeho zrušení činil jeden zlatý a
patnáct krejcarů“.203 Spolek totiž zjevně podle dochovaných záznamů moc
hospodařit neuměl. Například v dubnu roku 1883 učinil objednávku na odebírání
Národních listů a předplatného časopisu Světla (za jeden zlatý a 30 krejcarů) a nechal
si zhotovit tabuli a spolkové nárožní cedule, aniž by zaplatil.204
I když měl spolek Dělnická jednota charakter vzdělávacího spolku, je
nezbytné ho zmínit, jelikož ho tvořili členové radikálního křídla sociální demokracie
a jako takový dal základ budoucím anarchistickým spolkům.

6.4

Bratrstvo českoslovanských dělníků v Liberci
Již

druhého

listopadu

roku

1883

byl

založen

spolek

Bratrstvo

českoslovanských dělníků v Liberci. Jeho členové se scházeli jednou za 14 dní
v hostinci U Města Norimberku a dále pak U Města Benátek ve Františkově. Spolek
fungoval podobně jako Dělnická jednota, byl v kontaktu se socialistickými spolky
z Jičína a Turnova. Ve spolku se objevila jména bratří Arnošta a Ladislava
Brunclíků, kteří již byli magistrátu známí, není tedy divu, že byl spolek pod
policejním dohledem.205 Opět byly provedeny domovní prohlídky, tentokrát
u Eduarda Mlejnka a Ladislava Brunclíka.206
Roku 1885 je uváděn jako předseda spolku Josef Šulc (v některých
dokumentech uváděna i německá verze jména Schulz), který se ve dnech
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15. a 16. srpna téhož roku účastnil socialistické a anarchistické schůze u hradu Kost
a u Mnichova Hradiště.207 O činnost spolku měl zájem zemský trestní soud, který
se libereckého magistrátu již v únoru roku 1885 dotazoval, zdali spolek vykazuje
socialistické

tendence.

Dostalo

se

mu

odpovědi,

že

spolek

Bratrstvo

českoslovanských dělníků v Liberci má „ponejvíce členy rozpuštěného spolku
Dělnická jednota a má socialistické tendence, které prokazuje okázalým způsobem.“
Zároveň byl spolek sledován pro předplacení socialistických listů Duch času
a Světlo.208 Netrvalo dlouho, a spolek byl pro „socialistické tendence“ 15. července
roku 1885 rozpuštěn.209 Stejně tak jako Dělnická jednota, i tento spolek byl
po rozpuštění v deficitu. Z protokolu o rozpuštění spolku vyplývá, že spolek neměl
ani knihovnu ani hotové jmění, a navíc dluh 26 zlatých.210
V době rozpuštění spolku byl Eduard Mlejnek (od dubna roku 1885)
za socialistické akce ve vyšetřovací vazbě v Praze spolu s dalšími příznivci tohoto
hnutí, mezi které patřil Vinzenz Faita, Josef Haupt, Josef Budinský z Ruprechtic
a Josef Střecha z Liberce. Policejní strážmistr Wenzel Nečásek poslal do Prahy
podrobnější informace o zadržených, ze kterých se dovídáme, že Vinzenz Faita
pracoval u truhlářského mistra Scheuflera v Ruprechticích a byl členem spolku
Bratrstvo českoslovanských dělníků v Liberci. Josef Haupt pracoval u téhož mistra,
kde byl zaměstnán i další zadržený, Josef Budinský, člen spolku Bratrstvo
českoslovanských dělníků v Liberci. Eduard Mlejnek, bytem Liberec – Ludmilina 3,
nebyl členem žádného spolku. Josef Střecha, zaměstnán u firmy Johann Franz
Klinger & Comp v Liberci, byl za své socialistické smýšlení již vypovězen
z Vídně.211 Jednalo se tedy o aktivní členy radikálního socialistického hnutí, i když
s většinou z nich se později setkáváme již v hnutí anarchistickém.
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6.5

Všeobecný dělnický spolek Svornost
Spolek, který již vykazoval anarchistické tendence, byl Všeobecný dělnický

čtenářský spolek Svornost, jehož statuta byla předložena místodržitelství v září roku
1888. Ta však nebyla schválena, a proto napsal Václav Bašuš 15. března 1889 dopis,
v němž pražské místodržitelství žádal o opětovné schválení: „My níže psaní hodláme
zříditi pro Liberec a okolí spolek pod názvem ‚Všeobecný dělnický čtenářskovzdělávací spolek Svornost‛ a podali jsme za tím účelem c.k.místodržitelství
vypracované stanovy ke schválení a potvrzení. To dle výnosu c.k. místodržitelství
v Praze daného ze dne 15. října 1888 p.č. 89284 nevyhovovalo zákonu spolčovacímu,
daného ze dne 15. listopadu 1867. Na základě výnosu jsme stanovy výše uvedeného
zákona upravili a vznášíme uctivou prosbu“.212
Pražské místodržitelství stanovy uznalo a rok nato, pátého září 1889,
proběhlo ustavující shromáždění.213 Činnost spolku se nelišila od ostatních. I jeho
členové se scházeli ke spolkovým schůzím v hostinci, jmenovitě v hostinci Karla
Schűllera, který stával na Vavřincově vrchu čp. 8. Ve spolku probíhala každý rok
valná hromada, na které se volilo představenstvo. V roce založení spolku stanul
v jeho čele coby předseda František Kocovský a jako jednatel byl uveden Karel
Šlais.214
Během následujícího roku se předsednictvo spolku několikrát změnilo.
Od ledna vykonával pozici předsedy Rudolf Drobník, místopředsedy Josef Šulc
a jednatele František Číp. Netrvalo ani půl roku a 13. července roku 1890 byl zvolen
při valné hromadě nový výbor. V čele spolku stanul Václav Moc, bytem
v Horním Růžodole č. 71, místopředsedou se stal Josef Šulc, bytem ve Františkově
č. 94 a jednatelem Jan Trejbal, bydlící v Horním Růžodole č. 6. Rudolf Drobník
a Franz Čip byli uvedeni pouze jako členové.215
Od změny ve vedení spolku uběhl měsíc a spolek se sešel na své schůzi, která
se konala ve spolkové místnosti v hostinci U Velryby v Perlové ulici č. 19. Program
schůze obsahoval čtyři body k projednání. Předčítaly se protokoly z posledních dvou

212

SOkA Liberec, AML, Prezidiální spisy, sign VIII/5, jedn.č. 103, karton 2124.
M. Melanová, Spolkový život v Liberci od počátku 19. století do roku 1914, in: Documenta
Pragensia XVIII, 2000, s. 271.
214
SOkA Liberec, AML, inv.č. 789, sign. VIII/5, jedn.č. 103, karton 2124.
215
Tamtéž
213

64

schůzí, pokračovalo se v předčítání O Římě a 19. století, často se odpovídalo
na dotazy z otázní skříně a nakonec se řešily spolkové záležitosti a projednávaly
se volné návrhy.216
Roku 1891 byl na valné hromadě konané dne 12. července zvolen předsedou
spolku Josef Šulc, v té době bytem ve Františkově čp. 27, místopředsedou Ladislav
Brunclík bydlící v Rederngasse č. 11 (dnes ulice U Tiskárny poblíž náměstí Českých
bratří) a jednatelem byl zvolen Karel Šlais bydlící v Růžodole č. 39. Místojednatel
byl Karel Hartmann bydlící stejně jako Ladislav Brunclík v Rederngasse č. 11,
pokladník Franz Čip, knihovník Matouš Šimůnek, dále byli členové Rudolf Drobník,
Josef Burián a Jan Volejník.217
Všeobecný dělnický spolek Svornost, který měl na svém štítě napsané heslo
francouzské revoluce „Volnost, rovnost, bratrství“, odolával represím až do července
roku 1891, kdy jej stihl podobný osud jako ostatní spolky – byl obviněn
z nepřípustné politické činnosti a byl rozpuštěn.218 Dne 12. srpna psal poté Josef Šulc
magistrátu v Liberci stav jmění, které spolek vlastnil. Jako předešlé spolky měl
i tento dluh, a to ve výši 7 zlatých a 39 krejcarů, jak vykazovala pokladní kniha.
V knihovně se nalézaly jednací knihy, a to členská, pokladní a zápisník knih. Dále
knihovna obsahovala dvacet kusů vázaných a třináct kusů nevázaných knih, dvě
tabule pro oznamování schůzí a tři kusy zarámovaných řádů: jednacího, domácího
a knihovního. Spolek také vlastnil několik set exemplářů spolkových stanov, čtyři
spolkové podobizny, za které však doposud dlužil.219
Svými kontakty s anarchisty (například s Karlem Rosákem, který byl policií
pokládán za předáka anarchistů v Liberci) a faktem, že členové Svornosti vstoupili
po jejím rozpuštění do spolku Omladina podporující ideje anarchismu, můžeme
spolek Svornost považovat za radikálně socialistický a postupně přebírající
anarchistické myšlenky.
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6.6

Pěvecký vzdělávací spolek Kruh
Dalším spolkem v pořadí se stal Vzdělávací spolek Kruh, který patřil

do kategorie pěveckých spolků. Počátek vzniku spolku je však nejasný. Spolkový
katastr uvádí datum vzniku 10. červen 1892,220 oproti tomu studie Zdeňka Brunclíka
přichází s informací, že vznikl po rozpuštění Svornosti, a již v červenci roku 1891
byl rozpuštěn.221 Datu vzniku odpovídá spíše rok 1892, a to z důvodu, že když byl
spolek Kruh roku 1894 obnoven podruhé, byla jeho činnost propojena se spolkem
Dělnická jednota pro Severní Čechy. Připustíme-li, že spolkový katastr uvádí
správný údaj, fungoval Kruh nezávisle na spolku Omladina, který byl založen
nedlouho poté. Anarchistické hnutí tak mohlo mít spolek Kruh jako zástěrku
k plánování svých akcí, jelikož Omladina a později i Dělnická jednota byly policií
bedlivě sledovány.
Do čela Kruhu byli zvoleni Arnošt a Ladislav Brunclíkovi. Členské schůze
se konaly ve spolkové místnosti hostince Feldschlössel (U Polního zámečku), který
stál na dnešní Husově třídě, později se členové scházeli v Horním Růžodole.222
Spolek měl svou knihovnu (patrně dědictví po spolku Svornost) a pokračoval
v přednáškách, které se uskutečňovaly ve spolcích před ním. V březnu roku 1891
také vyslal svého delegáta Josefa Šulce (kterého známe ze spolků Bratrstva
a Svornosti) na sjezd I. rakouského dělnického svazu.223
Nástupcem Kruhu se stal Všeobecně vzdělávací spolek Omladina pro Liberec
a okolí, který v sobě sdružoval již mnoho známých libereckých anarchistů, a o jehož
činnosti pojednává následující kapitola.

6.7

Všeobecně vzdělávací spolek Omladina pro Liberec a okolí
Jak již bylo uvedeno v teoretické části, na počátku devadesátých let se část

dělnické mládeže nechala oslovit radikalismem, a silně tíhla k vyvíjejícímu
se anarchismu. Roku 1891 začal být vydáván časopis Omladina, který byl určen
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především dělnické mládeži. Stejný název užívaly i vznikající spolky mládeže,
především dělnické, které podporovaly a objednávaly list.224 Jedním z měst,
ve kterých spolek nesoucí stejný název vznikl, byl i Liberec.
O založení Všeobecného vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí
usiloval Jan Konrád spolu s Janem Špalkem (oba dva obuvníci) od května roku 1892,
kdy předložili pražskému místodržitelství stanovy ke schválení. Místodržitelství je
však uznalo až 23. července o rok později.225
Ustavující valná hromada nově vzniklého spolku se konala 4. září 1893
v místnosti Vereinshalle v malém sále.226 V čele spolku stanul Jan Konrád a jeho
náměstkem se stal tkalcovský dělník Jan Trejbal.227 Spolek měl na počátku 149 členů
(mimo jiné Josefa Buriana a Josefa Peštu), z toho bylo dokonce 34 žen!228 Během
zasedání valné hromady, které začalo ve tři hodiny odpoledne, se projednávaly body
týkající se účelu spolku, přijímání členů, voleb, spolkových záležitostí a nakonec
zbyl čas na volné návrhy. Bylo sděleno, že J. Konrád byl zvolen 99 hlasy a J. Trejbal
94 hlasy. Do desetičlenného výboru se dále dostali Hynek Mužík, Václav Riegr, Jan
Špalek, Josef Burian Josef Ducháč, Karel Jaroš a dokonce dvě ženy Anna Konrádová
a Františka Deutschová. Náhradníky byli Štěpán Hejda a Anna Valášková a revizory
se stali Josef Pešta a František Erlebach. Také byl učiněn dotaz ohledně spolkové
místnosti. František Erlebach navrhoval místnost v hostinci U Velryby (bývalé místo
setkávání spolku Svornost), ale tato záležitost byla přenechána výboru. Schůze byla
po třech hodinách ukončena provoláním „Na zdar“ a po schůzi se ještě zpívala Píseň
práce.229
V devět hodin večer, ten samý den, se sešel výbor spolku, aby projednal
volbu funkcionářů, odebírání časopisů a spolkovou místnost. Bylo dohodnuto,
že pozici jednatele spolku bude vykonávat Hynek Mužák, pokladníkem se stane
Josef Ducháč, účetním Karel Jaroš a domácím správcem se stal Štěpán Hejsa. Dále
bylo ujednáno, že se budou odebírat časopisy Omladina, Rozhledy, Dělnické listy,
Ženský list, Sociální demokrat, Červánky a Rašple.
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nebylo jasno, členové se však dohodli, že požádají hostince U Města Norimberka
a U Kanónu.230 Schůze byla zakončena v půl jedenácté večer schválením návrhu na
pokladničku, do které by se mohly odkládat dobrovolné příspěvky.231
Druhá spolková schůze se odehrála 18. září ve Vereinshalle, tentokrát
ve velkém sále. Schůzi zahájil její předseda Jan Konrád za přítomnosti policejního
komisaře Nečáska, jenž byl přítomen každé schůzi. Hlavní náplní schůze byla
přednáška Josefa Škáby, tou dobou studenta práv v Praze, o „Mravním
a společenském významu práce.“ Škába „uváděl poměry mezi tak zvanými
„dobrými“ a „špatnými“ dělníky, jak se na ně pohlíží, jak bývají odměňováni, o ceně
práce, o rozdílu kapitálu, o významu strojů, o dělbě práce, o našich povinnostech
a právech.“ Po přednášce „napomínal přítomné, by se jich domáhali cestami nám
přiměřenými.“232
Na programu schůzí obecně se objevovala přednáška. Mimo Josefa Škáby
přednášel v Liberci v lednu 1894 také Karel Rosák, častěji se však na schůzích
objevovalo předčítání. Oblíbenými byly texty z edice Epištoly svobody, vydávané
K. S. Sokolem nebo různé přílohy novin Sociální demokrat. Spolek se rozhodl pro
zakoupení knih (a také písní) z knihkupectví F. Bačkovského.233 Další knihy spolek
„zdědil“ po spolku Svornost.234 Také se často odpovídalo na dotazy z otázní skříně.
Na schůzi konané 16. dubna 1893 se řešilo několik otázek týkajících se aktuálních
problémů: „Co je ještě vlastně význam prvního máje?“, „Mohou se proletáři celého
světa spojit? Kdy? Nemohou se spojiti u nás v jednom městě?“ nebo „Čím by nám
bylo hlasovací právo, kdybychom ho měli?“ ale i čistě zájmových: „Proč
se nevyučuje ve zpěvu zároveň také notám?“ 235
Spolek byl přes svou vzdělávací náplň přístupný i klasickým zábavám
dělnického života. Na schůzích bylo například projednáváno, aby se do spolkové
místnosti zakoupila hra „Dáma“, která byla i v jiných spolcích, dělníci chtěli pořádat
věneček, který však nakonec výbor neschválil, či chtěli pořádat pěveckou tabuli
spojenou s domácí zábavou, což bylo na schůzi konané 23. října 1892 jednohlasně
230
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přijato.236 Dělníci také velmi rádi hráli karty, což liberecký dopisovatel listu Sociální
demokrat okomentoval slovy: „Zdejší dělnictvo, povětšině české, velmi holduje hrám
v karty, což mu zajisté ke cti neslouží.“237
20. dubna roku 1893 se na schůzi řešilo odebírání nového časopisu. Josef
Pešta navrhoval, aby spolek nechal předplatit časopis Neodvislost, což bylo přijato
všemi členy výboru. Zároveň bylo usneseno doplatit dluh čtyři zlaté za odebírání
časopisu Nové proudy. Josef Ducháč také doporučil, aby bylo zrušeno odebírání
časopisu Sociální demokrat, návrh byl však zamítnut.238
V lednu roku 1893 bylo zažádáno o úpravu stanov za účelem umožnění
vytvářet místní odbory. V květnu místodržitelství nové znění stanov schválilo a od
18. června 1893, kdy se konala nová ustavující hromada, neslo sdružení název
Vzdělávací spolek Omladina pro Čechy. Pro členství ve spolku byla stanovena dolní
hranice věku 16 let. Členem se stával ten, kdo zaplatil 10 zlatých, přispěvatelé byli
povinni složit 2 zlaté ročně.239 Po změně názvu se vyměnilo i předsednictvo spolku
a novým předsedou se stal Ondřej Hašek. Další funkce byly rozděleny následovně:
místopředsedou byl Jan Trejbal, prvním jednatelem byl František Militký, druhým
Kubich, pokladníkem František Slavík, knihovníkem Burian a zapisovatelem
Jaroš.240
Důležitou součástí spolkové činnosti byl zpěv. Revoluční písně byly
rozšiřovány s texty přeloženými do češtiny a staly se první záminkou k úřednímu
zákroku proti členům spolku. Došlo k němu v listopadu roku 1892, kdy v Liberci
vládla napjatá atmosféra. Dne 14. října téhož roku byl hrabětem Thunem odvolán
liberecký starosta Carl Schücker se zastupitelstvem a do města byl dosazen vládní
komisař. Členové Omladiny byli ve spolkové místnosti v restauraci U kanónu, kde
se bavili sborovým zpěvem. Při zásahu komisaře bylo u přítomných zabaveno šest
exemplářů zpěvníků v češtině. Další vyšetřování a soudní řízení libereckého
krajského soudu bylo sice v lednu roku 1893 zastaveno, spolek byl však ostře
sledován.241
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První polovina roku 1893 byla pro Omladinu v Liberci obdobím vzestupu.
Uvádí se, že k 20. březnu téhož roku má celkem 248 členů.242 Spolek rozvíjel
spolupráci se skupinami v okolních městech a obcích. Obrat nastal koncem roku
1893 a na počátku roku následujícího, kdy se v Praze připravoval proces
s tzv. tajným spolkem Omladina. Všechny spolky nesoucí tento název byly ostře
sledovány policií. V lednu 1894, kdy byl na schůzi Omladiny přizván Karel Rosák,
byla jeho přednáška neustále přerušována inspektorem Nečáskem, který schůzi také
rozpustil. Členové spolku na další schůzi vypracovali stížnost na inspektorovo
jednání a zaslali ji místodržitelství i poslanci říšské rady hraběti Kounicovi. V těchto
dnech byli nejen členové Omladiny z popudu městské rady podrobeni domovním
prohlídkám, a s některými probíhalo i trestní řízení. Avšak dne 17. března 1894 pak
byla liberecká Omladina úředně rozpuštěna.243
Při soupisu majetku spolku vyšlo najevo, že Omladina pro Čechy se sídlem
v Liberci vlastnila spolkovou skříň, pokladničku pro peníze při zábavách, hlavní
členskou knihu, pokladní, účetní a jednatelskou knihu, inventář, časopisy, držátka na
časopisy, dva obrazy se sklem a rámem (Bohyni svobody), dvoje desky pro písně,
16 kusů žertovných výstupů pro mužský hlas a jiné zpěvníky, merendy, 30 knih
papíru, 700 kusů stanov, 18 mašliček pro pořadatele zábav, fotografie spolku
Svornost, spolkové odznaky a cestovní legitimace a 98 svazků knih dílem poučné
a dílem zábavné.244 Většina tohoto majetku připadla dalšímu spolku, který členové
bývalé Omladiny založili. Na konci září tak vzniklo další nepolitické vzdělávací
sdružení, a to Dělnická jednota pro severní Čechy. V následujících letech bude
anarchistické hnutí v Liberci na svém vrcholu.

6.8

Dělnická jednota pro severní Čechy
V září roku 1894 byla založena Dělnická jednota pro severní Čechy se sídlem

v Liberci, jejíž činnost se vztahovala na celý liberecký obvod.245 Posláním tohoto
spolku byla přednášková činnost, diskuze s odborníky z průmyslového odvětví nebo
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také četba tisku a časopisů. Náplní spolku bylo dále vydávání a rozšiřování publikací
(s předchozím úředním povolením) a také organizace zábav a setkávání.246
Členem spolku se mohl stát každý, kdo byl starší patnácti let, byl „mravně
zachovalý“ a zaplatil zápisné a měsíční příspěvky.247 Osoby, které chtěly do spolku
vstoupit, se přihlásily buď u ústředního výboru, nebo u představenstva místního
odboru. Pozdější sociální struktura spolku nám ukazuje, že do něho náleželi
především řemeslníci, a to jak sociálněm, tak anarchisticky orientovaní. Členství
ve spolku mohlo zaniknout třemi způsoby – vystoupením ze spolku, vyloučením
nebo nezaplacením příspěvku.
Členové spolku měli svá práva a povinnosti. Byli například povinni
podporovat vytčený cíl spolku, podrobovat se spolkovým usnesením a plnit stanovy.
K jejich právům náležela možnost být přítomen na valné hromadě, přednášet své
návrhy a volit do výboru spolku, případně sdělovat své postřehy a námitky.248
Po organizační stránce byl spolek spravován valnou hromadou, spolkovým
výborem a místními odbory. Valná hromada se scházela jednou ročně. Předsedal ji
starosta nebo jeho náměstek, v případě nepřítomnosti obou z nich vybral ústřední
výbor Dělnické jednoty zástupce. Valná hromada posuzovala zprávy ústředního
výboru, činnost spolku a výboru, prověřovala účty a volila tři kontrolory/revizory
účtů. K platnému usnesení muselo být přítomno alespoň 25 členů spolku, přičemž ke
schválení dané věci byla potřeba nadpoloviční většina hlasů. Pokud se záležitost
týkala změny stanov, byly zapotřebí dvě třetiny hlasů.249
Ústřední výbor spolku se volil od valného shromáždění na funkční období
jednoho roku a skládal se z patnácti členů s bydlištěm v Liberci nebo jeho okolí.
Výbor spolku se scházel jednou měsíčně a svolával jej starosta nebo jeho náměstek.
Spravoval jmění spolku, sestavoval rozpočet pro správní rok, připravoval výroční
zprávy o činnosti spolku, svolával valnou hromadu, zkoumal činnost místních
odborů a staral se o to, aby spolek plnil účel založení. Výbor také volil ze svého
středu starostu, jeho náměstka, dva jednatele, pokladníka, účetního, knihovníka
a zapisovatele.250
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Starosta zastupoval spolek navenek, podepisoval spolkové listiny a předsedal
výborovým schůzím a valným hromadám, jednatelé dohlíželi na dodržování stanov
a taktéž podepisovali některé listiny. Pokladník přijímal poplatky a účtoval příjmy
a vydání spolku a vše evidoval v úředních knihách. Knihovník kupoval knihy
do spolkové knihovny, které byly výborem schváleny k zakoupení.251
Místní odbory se mohly zřídit, pokud bylo v některém místě alespoň dvacet
přihlášených uchazečů. Každý odbor si volil na půl roku vlastní představenstvo, a to
pět členů výboru a dva náhradníky. Měl-li odbor více jak padesát členů, volil si sedm
členů a dva náhradníky. Ze svého středu si výbor zvolil předsedu, jednatele
a pokladníka. Náplní práce představenstva bylo vybírání zápisného a příspěvků, které
zasílalo ústřednímu výboru, předkládalo nejdéle do 10. ledna účty za správní rok
a zprostředkovávalo kontakt mezi výborem spolku a jeho členy. Svolávalo schůze
místních členů a o jejich výsledcích informovalo ústřední výbor.252
Schůze místních odborů byly řádné a mimořádné. Řádné schůze se konaly
jednou za čtvrt roku a byly ohlášeny minimálně tři dny předem. Mimořádné schůze
byly svolány ve třech případech - pokud si to žádala pětina členů výboru, když se
o tom usneslo představenstvo a když tak stanovil ústřední výbor. Během schůzí
odborů se oznamovalo sdělení výboru spolku, diskutovalo se o spolkových
záležitostech a podávaly se návrhy, které se následně sdělily ústřednímu výboru nebo
valné hromadě.253
Uvnitř spolku existovala i pravidla o urovnání sporů, ale také i o jeho zrušení.
Veškeré spory, které ve spolku vznikly, měly být rozsouzeny pětičlenným smírčím
soudem. Každá strana si směla zvolit dva členy a ti si zvolili pátého coby předsedu.
Pokud měl spolek méně než 30 členů, měl být zrušen. V tom případě by
spolkové jmění převzal předseda nebo jeho náměstek a odevzdal jej podobnému
spolku, který by se v budoucích pěti letech utvořil. V případě neutvoření žádného
spolku by jmění připadlo spolkovým účelům.254
Ustavující valná hromada Dělnické jednoty pro severní Čechy se uskutečnila
dne 30. září 1894 ve tři hodiny odpoledne v místnosti Polního zámečku, který sídlil
ve Štěpánské (dnes Husově) ulici č. 33 v Liberci. Předsedou spolku se stal Ondřej
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Hašek a místopředsedou Jan Trejbal, toho času již dobře známé osobnosti
libereckého anarchistického hnutí. Pokladníkem byl zvolen Josef Ducháč, účetním
Anton Kubišta, prvním jednatelem Josef Lukášek, druhým jednatelem Václav
Štěpánek, zapisovatelem Jan Janč a revizory byli František Hájek a Josef Hégr. Mezi
další členy patřili Jan Janč, Josef Hašek, Josef Burián, Josef Konrád a Antonín
Kulich.255
Aby spolek splnil svůj účel, pořádal socialistické a anarchistické konference
a na takové vysílal i své členy. V říjnu roku 1894 obdržel liberecký magistrát
od pražského místodržitelství zprávu, že se v Liberci a jeho okolí má uskutečnit tajný
kongres a zájemci mají poslat své přihlášky Janu Trejbalovi a Josefu Peštovi. Pražské
místodržitelství na to odpovědělo, že se konference má uskutečnit 28. října a zúčastní
se ji i socialistický redaktor Josef Steiner z Prahy.256 Jestli se konference opravdu
uskutečnila, nevíme.
V srpnu roku 1895 se konala další valná hromada, která přivedla do čela
spolku nové osoby. Ve vedení Dělnické jednoty stanul Josef Burian, místopředsedou
se stal Josef Lukášek a pozici jednatele zastával Jan Janč. Spolek se rozrostl o další
členy, mezi nimiž byli například Josef Pešta, Adolf Šikeš, František Kyncl a stejně
jako v Omladině i zde byly přítomny ženy, jmenujme alespoň Annu Jančovou,
Růženu Špůrovou nebo Marii Hylmarovou.257 Je pravděpodobné, že se předsednictvo
spolku obměnilo kvůli nové aktivitě bývalého vedení, kterou se stal časopis
Proletář.258
Členové spolku se scházeli v různých spolkových místnostech, často
se jednalo o Spielmannův hostinec na Vavřincově vrchu či hostinec U Města
Norimberka. Tento hostinec čp. 103-IV stával na rohu ulic Fialkové a M. Horákové
v místech bývalého Elitexu. Od roku 1875 se tu večer scházeli důvěrníci z okolí,
tvořící severočeský výbor sociální demokracie. Každý člen výboru sociální
demokracie přispíval týdně dvěma krejcary, z čehož byl jeden pro místní agitaci
a druhý se odváděl ústředí.259 Podle vzpomínek Josefa Frydrycha to bylo významné
středisko českého dělnictva. Frydrych vzpomíná na starého hostinského Franze
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Hermana, který „dával radu i pohostinství, noclehy přicestovalých a organizovaným
členům“260. Mimo jiné se z jeho pamětí dozvídáme, že v hostinci U města
Norimberka měly své sídlo odborové organizace krejčí, cihlářů a v neposlední řadě
i obuvníků.
Průběh schůzí Dělnické jednoty byl totožný s průběhem v předchozích
spolcích. Na programu vždy byla přednáška nebo předčítání, řešení spolkových
záležitostí, otázní skříň a rozhovor. Přednášky většinou nevedli přímo členové
spolku, ale zvali si významné osobnosti, které řečnily o aktuálních tématech
a problémech. Na schůzi konané dne 25. srpna 1895 v hostinci U Města Norimberka
byl pozvaný Jan Opletal, vydavatel anarchistického listu Matice dělnická v Plzni.261
Jan Opletal byl považován za jednoho z nejhorlivějších propagátorů anarchismu
a měl být přísně sledován. Liberecký magistrát proto dostal od c.k.policejního
oddělení ve Vídni zprávu, že se Opletal vydal do severozápadních Čech agitovat
a telegraficky poslal popis jeho osoby. Jan Opletal měl být totiž uvězněn pro šíření
anarchistických tiskovin v Plzni, ale jelikož se zdržoval na jiných místech, nemohl
mu být doručen výnos s odůvodněním. Dle popisu byl malé a podsadité postavy,
černovlasý se světlými fousy (což bylo jeho zvláštní znamení), měl kulatý obličej
s vysokým čelem, modré oči a velkou pusu.262 Liberečtí anarchisté tak byli ve styku
s nejvyššími představiteli tohoto hnutí v Čechách.
Na valné hromadě, uskutečněné dne 26. července 1896, se v čele spolku opět
objevuje jméno Ondřeje Haška ve funkci předsedy a Jana Konráda jako
místopředsedy. Ve výboru se setkáváme také s Josefem Technikem, který se stal
předsedou Dělnické jednoty roku 1898. Do spolku přistoupili později i jeho bratři
Vojta a František Technik a Antonín Rejha, pozdější vydavatel časopisu Proletář.263
Spolek Dělnická jednota byl nepochybně jedním z nejvýraznějších spolků
anarchistického hnutí na Liberecku. Sám Josef Frydrych ho označoval jako spolek
anarchistů264, kterým nepopiratelně byl. Jeho členové se angažovali v časopise
Proletář, a v prezidiálních spisech je taktéž výlučně označován jako anarchistický. Je
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taktéž zajímavé, že samotný název „Dělnická jednota pro severní Čechy“ nemá vždy
stejné znění. V prezidiálních spisech se setkáme s označením „Dělnická jednota
pro severní Čechy“, „Vzdělávací spolek dělnická Jednota“, „Dělnická jednota pro
Liberec a okolí“ či „Vzdělávací spolek Dělnická jednota pro severní Čechy se sídlem
v Liberci.“ Jedná se však vždy o jeden a týž spolek.
Po zániku Dělnické jednoty, což bylo nejspíše roku 1914, přešli podle
Frydrychova svědectví její členové převážně do sociální demokracie, v menší míře
k národním sociálům.265

6.9

Pěvecko vzdělávací spolek Kruh
Pěvecko vzdělávací spolek Kruh byl znovu obnoven roku 1894.266 Stejně jako

Dělnická jednota měl i Kruh spolkovou místnost v hostinci Polní zámeček, kde se
četlo, pořádaly se přednášky a tajné schůzky anarchistů.267 Takové aktivity neunikly
policii, která hostinec neustále hlídala.
Jelikož policejní hlášení zaznamenávala po roce 1893 vzrůst anarchistického
hnutí, vydalo pražské místodržitelství pod číslem jednacím 8/1/17/1 čj. 8134/97 pres.
příkazu anarchisty sledovat, hlásit, zakázat jim spolčování apod. Roku 1897 byl
vydán příkaz sestavit evidenci anarchistů. Zjistilo se, že z 92 hejtmanství v Čechách
byli anarchisté zjištěni jen ve 27 okresech, celkově se jednalo o 703 osob.268 Fakticky
to spíše dokazuje, že hnutí nebylo semknuté a nebylo evidováno.
Evidence anarchistů se sestavovala i v Liberci. Policejní komisař se snažil
podle usnesení ze dne 17. července 1897 zařadit do evidence anarchisty zdržující
se v Liberci a okolí. Aby byla evidence přehledná, navrhoval zápisy do předem
připravených formulářů, do kterých by se zapisovaly příchody a odchody anarchistů
do měst, ve zvláštní rubrice měly být zaznamenány tresty odnětí svobody,
narukování do armády a různé činy, které anarchisté provedli. Magistrát tak roku
1897 zaslal pražskému místodržitelství seznam šesti příslušníků anarchistického
hnutí ve městě Liberci a dalších anarchistů z okolí Liberce, především z Rochlic
a Růžodolu, kteří působili ve spolku Kruh. V Liberci byli uvedeni anarchisté
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František Adamec, Jan Konrád, František Kincl, Ondřej Hašek, Josef Hašek a Alois
Zeman. V okolí Liberce se pohybovali anarchisté Karel Rosák, Karel Šlais, Ladislav
a Arnošt Brunclíkové, Josef Holubec, František Hájek a Josef Šimek.269
Přednášky a akce pořádal Pěvecko vzdělávací spolek Kruh povětšinou spolu
s Dělnickou jednotou, jelikož měli společnou členskou základnu. Společně například
zorganizovali dne 11. července 1896 dělnický věneček v místnostech Kolosea
v Pavlovicích, což bylo oblíbené místo pro pořádání plesů a dalších zábav. Osoba,
která si zakoupila lístek v předprodeji, platila 25 krejcarů, na místě to bylo o deset
krejcarů více. Začátek byl v osm hodin večer a předprodej vstupenek byl v redakci
časopisu Proletář u všech členů výboru.270 Liberecké anarchistické hnutí bylo
v tomto období těsně provázané a bylo obvyklé, že jeho stoupenci se angažovali jak
v spolkové, tak například v agitační a tiskové činnosti. Liberečtí anarchisté tak mohli
ovlivňovat několik zájmových oblastí současně.

6.10 Situace na přelomu 19. a 20. století
Na přelomu 19. a 20. století nevzniká podle policejního ředitelství v Liberci
žádný nový spolek, který by vykazoval anarchistické tendence. Někteří anarchisté
působí stále v Dělnické jednotě a Kruhu, další jsou aktivní v distribuci časopisu
a mnoho jiných bylo s hnutím spjato jen po určité období. Na konci 19. století, kdy
byla spáchána série atentátů na španělského premiéra Canovase, na prezidenta USA
W. Kinleye, italského krále Umberta I. a rakouskou císařovnu Alžbětu, je
anarchistické hnutí pečlivě hlídáno.
V posledních letech 19. století nabývalo anarchistické hnutí na síle a pořádalo
častá shromáždění. To znepokojovalo policii, a proto 8. února 1899 vydalo
místodržitelství v Čechách příkaz, aby se prozkoumala evidence anarchistů vzniklá
již v lednu 1897, což se bralo jako pokyn k počátečním perzekucím.271
Je pravděpodobné, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč anarchistické
hnutí na Liberecku začalo na počátku dvacátého století slábnout. Dalším důvodem
byl zřejmě odchod několika představitelů na Mostecko, kde byly zakládány
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syndikalistické odbory. Nepochybně stálo za úbytkem síly hnutí i to, že anarchisté
aktivně činní v devadesátých letech jednoduše zestárli. I když ideje anarchismu
propagovala nová generace i nadále, nemusela již o svá práva tak silně bojovat,
neboť se situace dělnictva výrazně zlepšila.

6.11 Odborný spolek cihlářských dělníků s činností pro království
České se sídlem v Liberci
Roku 1911 vydala redakce časopisu Hornické listy v Duchcově kalendář
nazvaný Kapesní kalendář anarchistických socialistů odborářů, který mimo jiné
uvedl seznam českých anarchistických spolků. Pražské místodržitelství proto
zažádalo liberecký magistrát o zaslání seznamu anarchistických spolků v Liberci.
Liberecký magistrát zaslal sdělení, že kromě spolku „Fachverein der Ziegelarbeiter
für das Königreich Böhmen“ se v Liberci žádný jiný anarchistický spolek
nenacházel.272
Odborný spolek cihlářských dělníků s činností pro království České se sídlem
v Liberci vznikl 8. března 1906273 a o čtyři roky později měl okolo sedmdesáti členů.
Stejně jako v případě Dělnické jednoty, vyskytuje se i u tohoto spolku druhý užívaný
název, kterým je „Řemeslnický spolek cihlářů pro království české.“ Tento spolek
měl podle znění stanov svoje sídlo v Liberci, ale skoro všichni členové měli bydliště
mimo Liberec. Výbor spolku se pravidelně scházel na měsíčních schůzích
ve spolkové místnosti hostinského Johanna Hantscheho ve Vídeňské ulici (dnešní
Moskevská) č. 55, případně v hostinci U Votočka v Horním Růžodole. Pro nízkou
účast se tyto schůze málokdy konaly.
Na spolkové schůzi konané dne 19. září 1910 byli do výboru zvoleni
následující členové - předseda V. Weber, zástupce V. Ponocný, zapisovatel F. Sedlák
a pokladník J. Bárta. 274
Podle zpráv policejního místodržitelství spolek nevykazoval žádné zvláštní
anarchistické projevy a byl rozpuštěn 15. ledna 1916275, kdy všichni jeho členové
narukovali na vojnu.276
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6.12 Liga Čechoslovanů bez vyznání
Posledním spolkem na Liberecku, ve kterém se objevil jeden z hlavních
představitelů generace devadesátých let, Antonín Rejha, byl spolek Liga
Čechoslovanů bez vyznání. Policejní místodržitelství oznámilo, že spolek vznikl
roku 1908, sídlí v Horním Růžodole, „má asi dvacet členů a předsedá mu Antonín
Rejha, odpovědný redaktor časopisu Proletář“.277 Jak již název napovídá, spolek
sdružoval nejspíše anarchisticky smýšlející osoby, které zastávaly protikatolické
postoje. Dosavadním výzkumem se zatím nepodařilo z pramenů zjistit, jak dlouho
spolek fungoval, ani jaká byla jeho hlavní náplň.
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7 Časopis Proletář
Prvním pokusem o šíření anarchistických idejí tiskem byla tiskovina
Svoboda, kterou se zabývala kapitola 8.1 „Tajná tiskárna v Hluboké“. Na přední
straně listu bylo uvedeno i předplatné (75 krejcarů ročně, jednotlivé číslo za tři
krejcary), ale dá se předpokládat, že byl českému dělnictvu rozdáván zdarma.
Bohužel vyšlo jen jedno jediné číslo. Pevnější a ucelenější existenci dosáhl
až čtrnáctideník Proletář, který se stal tiskovým orgánem anarchistického hnutí
v Liberci.
Počátky vzniku Proletáře spadají do roku 1895, kdy policejní místodržitelství
v Praze upozorňuje liberecký magistrát na Karla Rosáka, který se chce přestěhovat
z Mostu do Liberce. Zdůrazňuje, že Rosák je známý anarchistický agitátor a v Mostě
byl redaktorem anarchistického listu Omladina. Dne 26. prosince téhož roku
policejní ředitelství v Liberci zjistilo, že liberečtí anarchisté mají napojení nejen
na Karla Rosáka, ale i na americké a anglické příznivce hnutí, které chtějí požádat
o finanční podporu. Ke komunikaci s nimi byl vybrán Ondřej Hašek, toho času
bydlící v Pražské ulici čp. 47.278
Netrvalo ani měsíc a 15. ledna roku 1896 oznámil František Adamec
libereckému magistrátu, že spolu s Ondřejem Haškem, Vilémem Richterem,
Františkem Kynclem a Ladislavem Brunclíkem hodlají v Liberci vydávat časopis
Proletář, „časopis hájící zájmy lidové.“279 Časopis měl vycházet každých 14 dní, a to
první a třetí středu v měsíci.280 Do oběhu byl dán 6. února 1896 v 10 hodin ráno.
Časopis měl obsahovat články a statě o hospodářství, politice, sociální, vědecké
a poučné písně a básně, zahraniční zprávy, oznámení a inzeráty, případně měl být
zaplněn ilustracemi.281 Redakce v podtitulku uváděla heslo „Volnost svobodu chcem,
neboť patří všem.“ Jednou měsíčně vycházela s časopisem i humoristicko-satirická
příloha Karabáč282, která „bude míti za účel veršem i prózou karabáčovat vše,
co skarabáčování potřebuje, ať (je) to cokoliv a kdokoliv.“283 Karabáč měl tedy
programově obsahovat podobné věci jako Proletář, ale v podobě vtipů, zábavných
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básní, epigramů či hádanek, měl obsahovat i divadelní představení. Byl vydáván
Ondřejem Haškem a Ladislavem Brunclíkem od 20. února 1896 do 22. dubna
1897.284
Nakladatelem, vydavatelem a odpovědným redaktorem Proletáře byl
František Adamec, který musel pro vydávání časopisu předložit důkaz, že je
příslušníkem rakouského státu. Redakční, administrační a expediční místnost byla
ve Štěpánské ulici č. 33 v Liberci. Zde je patrná jistá provázanost s anarchistickým
hnutím, jelikož na stejném místě se nacházel i hostinec Polní zámeček, ve kterém
měly svou spolkovou místnost například spolky Dělnická jednota pro severní Čechy
a Pěvecký spolek Kruh. Spoluvydavateli Proletáře byli Ondřej Hašek, Vilém Richter,
František Kyncl (ten na svou funkci rezignoval 21. listopadu 1896) a Ladislav
Brunclík. Bylo dojednáno, že Proletář se bude tisknout v knihtiskárně Jana
Novotného v Novém Bydžově.285 Kolportéry byli Fr. Kyncl v Liberci, Fr. Mildner
v Jablonci nad Nisou, V. Točík v Hrádku nad Nisou, J. Mašek ve Varnsdorfu,
V. Hanuš v Hejnicích, Fr. Ferkl v Mnichově Hradišti a J. Zvěřina v Mladé
Boleslavi.286 Do Proletáře přispívali kromě zřizovatelů i jiní anarchisticky
orientovaní dělníci. Jednalo se hlavně o Ladislava Brunclíka, který byl jeden čas
i vydavatelem Proletáře, dále Antonín Rejha, Alois Plichta či Jan Konrád.287
V prvním čísle Proletáře se hned na úvod nebojácně psalo: „Pouštíme se
na rozbouřené moře s malou lodí, která chce vzdorovat veškerým živlům a hodlá
se dostati ku břehům oné země, která zove Svoboda a v ní je Volnost!“, protože „jen
svobodný lid může býti šťasten a jen svobodný národ může býti vzdělaný […]
Přicházíme proto, […] aby se lid nenechal dále klamat různými politickými dráteníky
a blázny, kteří by jej pro své osobní zájmy vyvedli vstříc záhubě.“288 List chtěl asi
opravdu splnit svůj cíl, protože již v prvním ročníku z dvaadvaceti čísel jich bylo
deset zkonfiskováno, a těchto deset čísel muselo vyjít v opraveném vydání.
Po obsahové stránce byl časopis Proletář rozdělen do několika sekcí.
Na přední straně časopisu bylo vždy v hlavičce uvedeno číslo vydání, datum
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a ročník. 289 Vlevo se uvádělo předplatné časopisu, a na pravé straně byla uvedena
adresa redakce, kam čtenáři mohli posílat stížnosti a dopisy. Titulní strana byla
ve většině případů zaplněna „Nálezem Jménem Jeho Veličenstva císaře“, který
obsahoval zdůvodnění cenzury článků z minulého čísla. Redaktoři časopisu byli
povinni bezplatně tyto nálezy umístit na první stranu listu. Na dalších stranách byl
v listu uváděn článek na pokračování „Humanita a militarism“, který pojednával
o válkách v devatenáctém století a škodách, které způsobily. Obvyklé rubriky byly
„Rozhledy“, které informovaly o aktuálním společenském i politickém dění,
„Z našeho ovzduší“, kde se psalo o novinkách z libereckého okresu, „Dopisy“ a
„Listárna.“ Zbytek prostoru na zadní straně vyplňovaly informace o schůzích nebo
zábavách spolků, se kterými Proletář sympatizoval.290 Mimo jiné byla na zadní
straně doporučována anarchistická periodika Volné listy (Vídeň), Omladina (Ústí nad
Labem, Duchcov), Volný duch (Žižkov). Volné listy (Smíchov, Vršovice), Matice
dělnická (Vídeň) a Volnost (Moravská Ostrava).291
Roku 1897 se změnila příloha Karabáč ve formu brožurky o velikosti čtvrtiny
tiskového archu (což byla polovina původního Karabáče). Ke každému číslu
Proletáře byla tato brožurka přiložena, čímž se změnila i cena listu a dal se
tak zakoupit v jednotlivém prodeji za 6 krejcarů, předplatné činilo ročně 17 zlatých
a 50 krejcarů.292
Časopis se ovšem potýkal s finančními potížemi. Dne 27. června roku 1897
měla redakce Proletáře tajnou schůzku, na které se její členové usnesli uspořádat
sbírku k udržení listu v okolních obcích a oblastech. Z tohoto důvodu se Jan Konrád
spolu s Karlem Rosákem vydali na agitační cestu po severních Čechách, aby získali
finanční prostředky k udržení časopisu.293 Policie získala o tajné schůzce informace
a podala o zamýšleném plánu zprávu libereckému magistrátu. O pár dní později,
8. července roku 1897 sděluje František Adamec magistrátu, že následkem
nepředvídatelných překážek (je zřejmé, že šlo o nedostatek peněz) nemohlo dne
7. července vyjít č. 7 (31) časopisu Proletář, a tudíž vyjde až 15. července. Zároveň
se Adamec magistrátu zmiňuje, že ve smyslu §10 zákona v tisku vystupují z redakce
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Ondřej Hašek, Vilém Richtr a Ladislav Brunclík. Byl však přihlášen nový
spoluvydavatel František Hájek, krejčí v Rochlicích č. 129, který od 17. června
převzal redakci, jež přesídlila do Horního Růžodolu.294 V září 1897 bylo vydávání
časopisu Proletář pro „skutkovou povahu zločinu velezrady“295 zastaveno. Od
20. ledna 1898 byl list vydáván znovu, již bez své přílohy Karabáč, v redakční
místnosti v Kamenné ulici čp. 23 za vedení Jana Konráda. Kdy tento list zanikl, není
jasné. Podle zpráv pražského místodržitelství se však liberečtí anarchisté nevzdávali
snahy produkovat zábavný list, a tak měl na počátku dubna roku 1898 namísto
Karabáče vycházet list Chuďas pod vedením Karla Vohryzka, Františka Adamce
a Ondřeje Haška.296 K tomu ale nedošlo.
Znovu byl Proletář obnoven se stejným názvem za redakce Antonína Rejhy
a jeho spolupracovníků Františka Kuky a Aloise Plichty až 9. května 1906 v Horním
Růžodole čp. 223, avšak tištěný byl u L. Horáka v Mladé Boleslavi.297 Obsahově se
časopis věnoval zejména postavení dělnictva na Liberecku, všímal si dělnického
hnutí i v ostatních oblastech Rakouska, dokonce i v USA. Proletář dával ve svých
článcích najevo nesouhlas s politikou sociální demokracie a sledoval trendy
odborového hnutí, zejména francouzský syndikalismus.298
Redaktor obnoveného Proletáře Antonín Rejha redigoval list společně
s Aloisem Plichtou, a oba dva byli později souzeni krajským soudem v Mladé
Boleslavi „pro podněcování k nezákonným činům“, jelikož Proletář podporoval
anarchistické myšlenky a antimilitarismus.299 Například z policejního hlášení z roku
1910 se dozvídáme, že „podle informací zamýšlí vydavatel libereckého
anarchistického listu Proletář vydat protivojenský leták Desatero vojáka. Proti tomu
je třeba přísně zakročit, podat trestní oznámení a šíření letáku zabránit.“300 Antonín
Rejha byl zřejmě trestně stíhán, neboť od 25. února 1910 je za redakci a vydávání
časopisu zodpovědný Gustav Šírek, od 21. července téhož roku tyto funkce přebírá
Alois Plichta.301
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Od 25. února 1911 vyšlo místo Proletáře jedno číslo časopisu Syndikalist.
Předcházel tomu spor o koncepci anarchistického tisku, a to v duchu syndikalismu
nebo anarchismu. Na výročním zemském anarchistickém sjezdu v prosinci 1910
v Liberci byl Proletář prohlášen všeodborovým listem, zatímco časopis Zádruha
(vydavatel Michael Kácha) měl být anarchisticky výchovným listem. Antonín Řehoř,
redaktor Zádruhy a zastánce syndikalismu, z redakce odešel a založil časopis
Syndikalist, který měl být listem všeodborovým. Na neúspěch časopisu však znovu
navazuje Proletář se zaměřením jako „Všeodborový orgán federalistických
socialistů“, za jehož redakci opět zodpovídal Alois Plichta od ledna roku 1912. Dále
v časopise působil Antonín Rejha jako zodpovědný redaktor listu, Václav Draxl,
Alois Šefl, Čeněk Körber a jiní.302 Poslední číslo Proletáře bylo vydáno 20. prosince
1912. Stejnojmenný časopis byl opět obnoven v létě roku 1924303, avšak
v pozměněné podobě a s jinými autory.
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8 První výrobní společenství pekařské v Liberci
Vystoupení Ondřeje Haška, Viléma Richtra a Ladislava Brunclíka z Proletáře
roku 1897 byl však promyšlený krok. V předtuše, že vydávání listů bude zastaveno,
přesunuli anarchisté svoji činnost jinam. V březnu roku 1897 založili „První výrobní
společenství pekařské v Liberci“304(můžeme se setkat i s názvem „První výrobní
družstvo pekařské“, v německé podobě „Produktionsbrotbäckerei“), které zřídilo
pekárnu v Růžodole a posílalo pečivo do Liberce. Toto výrobní společenství získalo
status u obchodního soudu v Liberci druhého května roku 1897.305 Podmínky pro
založení družstva upravovala právní úprava společenstev dle §3. Jednou z hlavních
náležitostí byly stanovy v písemné formě. Společenství mohlo být s ručením
omezeným, nebo neomezeným podle povahy „ručení“ členů.306
Za povšimnutí stojí, že už nejde o spolek, nýbrž o společenství. Společenství
(družstvo) je právní útvar nikoli veřejného práva, ale soukromého. Státní povolení
tak ke vzniku společenství nebylo nutné. Dle zákona č. 70/1873 bylo ustanoveno, že
společenství má neuzavřený počet členů a jeho účelem je podporovat výdělek nebo
hospodářství svých členů společným provozováním výrobní činnosti nebo
poskytováním úvěru.307 Společenství tak svou činností mělo vytvářet zisk, je proto
možné se domnívat, že ho anarchisté založili za účelem financování agitačních cest
či tisku letáků a podpory aktivit libereckých anarchistů. Vedoucím družstva byl
zvolen František Adamec, tehdy ještě redaktor Proletáře, pokladníkem Jan Konrád a
kontrolorem Karel Rosák.308 Dále byl uveden Vojtěch Bláha z Polehradu, Jan
Sucharda z Nové Paky a Josef Kolomazník z Rozkova.309 To neuniklo pozornosti
úřadu, a tak byl liberecký magistrát policejním místodržitelstvím upozorněn, aby
společenství věnoval pozornost.
Hned po svém založení inzerovalo pekařské společenství v časopise Proletář,
aby lidé neváhali a chodili si do jejich pekárny kupovat chleba. Vyráběl se bílý a
černý, oba druhy slané s kmínem, ale i neslané a prodávali se za 34 krejcarů. Na
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přání zákazníků se vyráběl i malý chléb, který stál 18 krejcarů. Závodní a prodejní
místnost se nacházela v Růžodole I. č. 87.310
Družstvo chtělo ve svém inzerátu v Proletáři zapůsobit na hospodyňky, a tak
uvádělo následující možnost: „Majíce na zřeteli, že za stávajících poměrů ctěným
hospodyním není možno, aby více času věnovaly mrzutému běhání do krámu, zařídili
jsme se tak, aby každý odběratel chléb obdržel až do domu, k čemuž je pouze třeba,
aby na objednacím lístku naznačil, kdy a jaký druh chleba sobě přeje, načež mu tento
prostřednictvím našich rozvážečů přesně dle objednání dodán bude.“311
Snaha družstva byla poskytnout kupujícím plnohodnotný a zdraví nepoškozující
výrobek. Proto doufala, že mu občané budou věrni a nedají se ovlivnit útoky, které
byly na družstvo vyvíjeny. Tím mělo zřejmě na mysli prověřování libereckého
policejního ředitelství, které vedení společenství neustále hlídalo. Možná čelilo
pekařské společenství i útokům libereckých pekáren, kterým konkurovalo. V inzerátu
také pekařské společenství doufá, že lidé k jejich podniku nebudou mít stranické
předsudky, a že nebudou muset čelit útokům jak od různých nepřátel, tak od
„Deutsche Volkszeitung.“ Nakonec ještě dodává, že chléb je od ostatních pekáren
odlišen tím, že je opatřen značkou D.P., která je umístěna ve středu každého
bochníku.312
Výrobní družstvo pekařské také uskutečňovalo valné hromady, o kterých
dával vědět Proletář. Schůze se konaly (opět) v hostinci Polní zámeček, Husova
ulice č. 33. V srpnu roku 1897 mělo v programu například doplňovací volbu dozorčí
rady a dotazy či vysvětlivky stanov.313 Nejméně každý druhý rok mělo být
společenství dle právních úprav podrobeno odborné revizi.314 Vzhledem k tomu, že
se dosavadním výzkumem nepodařilo po roce 1897 dohledat žádné zápisy o
provedených revizích ani jiné informace o společenství samotném, lze se domnívat,
že družstvo nemělo dlouhého trvání.
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9 Stoupenci anarchismu v Liberci
Během období, které je předmětem této práce, se vystřídaly dvě generace
anarchistů. První generace, působící na Liberecku v letech 1880-1900, byla velmi
agilní a činná jak ve spolcích, tak ve psaní tiskovin. U druhé generace se v letech
1900-1914 již anarchistické tendence tolik neprojevovaly. Proto obrátíme naši
pozornost nejvíce ke generaci první, mezi jejíž čelní představitele patřili František
Adamec, Arnošt a Ladislav Brunclíkovi, Ondřej Hašek, Jan Konrád, Eduard
Mlejnek, František Nechvíle, Karel Rosák, Jan Trejbal a Antonín Rejha.
O některých osobnostech máme životopisné údaje pouze ve zkratce, což je
dáno především nedostatkem dostupných materiálů a také jejich značnou
roztříštěností. Stoupenci radikálního socialismu a anarchismu často měnili svá
bydliště, jelikož byli kvůli svému přesvědčení mnohdy vyhazováni z práce i z bytu.
Na jednom místě se tak někteří zdrželi pouze pár měsíců, nanejvýš roků, takže ani při
úředním sčítání lidu nebyli registrování. Nebylo výjimkou, že si dělníci své nové
bydliště vybrali až za hranicemi monarchie.
Nyní přistoupíme k zmíněním libereckým anarchistickým stoupencům, kteří
jsou pro přehlednost uvedeni v abecedním pořadí.

9.1

František Adamec
František Adamec se narodil 15. listopadu roku 1870 v Psinicích u Jičína

(okres Libáň). Vyučil se zedníkem a do severočeské metropole přišel někdy před
rokem 1893, kdy o něm máme první zmínku. V Liberci pobýval nejprve
v Oldřichově ulici čís. 33-329 /III, kde je zmíněn roku 1895.315 O deset let později je
jeho bydliště na Americké třídě č. 10316 a poslední známé místo pobytu je roku 1910
v Žulové ulici č. 23.317 Z dochovaného zápisu ustavující zprávy časopisu Proletář je
nám známo, že do prvního bytu se stěhoval už s celou rodinou, jelikož byl od roku
1893 ženatý a měl v té době jedno dítě.318
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František Adamec byl jedním z nejčinnějších anarchistů. Působil jako
redaktor časopisu Proletář (v letech 1897-98 zde dokonce zastával pozici
vydavatele), v Dělnické jednotě pro Severní Čechy, Kruhu a Pekařském výrobním
společenstvu. Měl také značné známosti, což je patrné z jeho zabavené soukromé
korespondence z 21. srpna 1898, kterou zadržela policie. Z ní bylo zjištěno, že je
ve styku jak s pražskými, tak zahraničními anarchisty. Podle záznamů magistrátu měl
navíc poskytnout úkryt jistému Rudolfu Farkovi, který policii utekl a byl celostátně
hledaný.319 Kdo Rudolf Farka byl a proč mu při útěku Adamec pomohl, však nevíme.
O Františku Adamcovi máme záznam ještě roku 1910, kdy působil v Liberci jako
stavbyvedoucí.320 Další osud tohoto aktivního přívržence anarchismu bohužel
neznáme.

9.2

Arnošt a Ladislav Brunclíkovi
Arnošt a Ladislav Brunclíkovi pocházeli z Libuně č. 67, menší vesnice

českého venkova. Arnošt, narozený 21. 4. 1860, byl vyučeným strojním zámečníkem
a Ladislav, narozený 31. 5. 1863, se vyučil ševcem. Jakmile bratři dospěli, zamířili
roku 1882 do Liberce, který jim nabízel spoustu možností. Brzy po svém příchodu
se oba stali členy spolku Bratrstvo českoslovanských dělníků v Liberci. Podle
vzpomínek pamětníků byl Ladislav dobrým řečníkem a patřil mezi aktivní členy.
Netrvalo dlouho a byla u něj provedena domovní prohlídka (tou dobou bydlel
v Lucemburské ulici), jelikož se zdálo, že spolek vykazuje socialistické tendence.
Spolu se svým bratrem pak byli sledováni policií. Ladislav byl činný i ve Svornosti
a s bratrem byli členy Kruhu, kde stanuli v jeho čele. Oba bratři byli také zapojeni
do dění kolem tajné tiskárny v Hluboké, kde pomáhali šířit letáky a odklízet tiskárnu
po jejím vyzrazení.321
Arnošt byl spíše tichý, měl kontakty na řadu anarchistů a pomáhal šířit
anarchistické letáky. Podle dostupných informací také zosnoval ještě s několika
dělníky atentát na dvorní vlak císaře Františka Josefa I. pod železničním mostem
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u Liberce.322 Bomby ale vybuchly předčasně, rozbilo se jen pár okenních výplní
a vlak i s císařem dorazil do Liberce bez nesnází.
Ladislav se oproti svému bratru zabýval spíše publicistikou. Brzy navázal
kontakt s Karlem Rosákem, který byl považován za vůdčí osobnost libereckých
anarchistů. Ladislav se stal členem Omladiny, Dělnické jednoty pro severní Čechy,
Kruhu, Prvního výrobního společenství pekařského a byl redaktorem časopisu
Proletář. Byl i vydavatel samostatných publikací. Jeho nákladem vyšla například
roku 1898 práce Augusta Krčala K dějinám dělnického hnutí v Rakousku 1867-1894,
kterou přeložil tehdy dvaadvacetiletý Karel Vohryzek. Ladislav vydal i brožuru
nazvanou Sociální rozvoj, která však byla zkonfiskována. Ladislav byl po jedné
z dalších prohlídek bytu dne 4. září 1901 zatčen, prý pro přechovávání věcí, které
odcizil anarchista Stanislav Cihlář. Po čtyřech dnech ve vězení na následky týrání
zemřel ve věku 38 let. Bratr Arnošt se přestěhoval po roce 1918 do Mašova
u Turnova, kde zemřel v lednu roku 1942.323

9.3

Ondřej Hašek
Ondřej Hašek pocházel z Vesce u Liberce, kde se narodil 21. června roku

1864324, a se svým o osm let mladším bratrem Josefem se vyučili obuvníky. Ondřej
Hašek se stal jedním z předních postav anarchistického hnutí na Liberecku. Roku
1893 zastával funkci předsedy Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy, o rok
později byl v čele spolku Dělnická jednota pro severní Čechy se sídlem v Liberci
a od roku 1896 se stal spoluvydavatelem časopisu Proletář. Roku 1895 se měl
dokonce obrátit o pomoc k americkým anarchistům o podporu jeho vydávání.325
Z Proletáře Ondřej Hašek vystoupil, aby mohl roku 1897 provozovat První výrobní
společenství pekařské v Liberci. Pro své protistátní aktivity byl během let 1896-1900
sledován policií.326
Další informace o Ondřeji Haškovi máme až roku 1918. Dne 9. února téhož roku
celostátně vznikla Československá strana národně demokratická (ČSND) v čele
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s Karlem Kramářem. Ustavující shromáždění liberecké organizace se konalo 5. září
1918 a o měsíc později byl zvolen výbor, ve kterém se Ondřej Hašek objevil jako
místopředseda.327 Po 28. říjnu byl také jeden z prvních českých živnostníků, který
vedl českou firmu, i když roku 1920 uvedl jako obcovací řeč němčinu. Roku 1920
také Ondřej Hašek stanul v čele Řemeslnicko-živnostenského spolku pro Liberec
a okolí“328. Po roce 1938 Ondřej Hašek opustil pohraničí a nemáme o něm již žádné
zprávy.329

9.4

Jan Konrád
Jan Konrád (v německých dokumentech uváděný pod jménem Johann

Konrád) se narodil 25. února 1871 v Mnichově Hradišti. O jeho dětství
či dospívání se nám nedochovaly žádné záznamy, a tak se pro nás stává důležitým
mezníkem 7. duben roku 1888, kdy se stěhuje do Liberce.330 Do tohoto
severočeského města přichází v letech, kdy vrcholí dělnické nepokoje. Jako mladý
muž si zajisté uvědomoval špatné postavení dělnictva a pln elánu a energie
se zapojoval do společenského života. Brzy se tak stal členem anarchistického hnutí,
přijímal revoluční myšlenky a záhy se tak stával podezřelým a byl sledován policií.
O Janu Konrádovi máme první zmínku roku 1884, kdy se angažoval v Spolku
obuvníků, který vznikl téhož roku a sdružoval české ševce.331 První anarchistický
spolek, ve kterém Konrád působil, byl Všeobecně vzdělávací spolek Omladina pro
Liberec a okolí, a po jeho ukončení následovala Dělnická jednota pro severní Čechy.
Konrád však nezaměřil svoji aktivitu pouze do spolkové činnosti, byl i přispěvatelem
do anarchistického listu Proletář.
Jan Konrád nebyl členem pouze anarchistických spolků, víme, že byl činný
i v Českém spolku řemeslníků a živnostníků, který se nově objevil roku 1907.
„Řemeslnicko-živnostenský spolek pro Liberec a okolí“ měl hájit zájmy řemeslníků
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a živnostníků a rozšiřovat jejich vědomosti.332 Stanovy spolku byly schváleny
8. července roku 1907 a následně byla svolána první valná hromada, která zvolila
za předsedu spolku Františka Tomsu a za místopředsedu Františka Janků. Jan Konrád
působil jako jednatel.333 Schůze spolku se konaly jak v prostorách České Besedy, tak
v hostincích Josefa Antoše a J. Rutkovského.334 Do řemeslnicko-živnostenského
spolku byli přijímání pouze zájemci, kteří platili jednu korunu zápisného a čtyři
koruny ročních příspěvků.
O činnosti Jana Konráda máme dochovaný záznam z roku 1909, kdy na schůzi
spolku promluvil na téma: „Živnostník a obchodník v uzavřeném území“. Na jiné
členské schůzi roku 1912 promluvil o dani řemeslníků a živnostníků a o přetížení
českého poplatnictva vůbec. O dva roky později byl dokonce vyslán do valné
hromady Zemské jednoty řemeslnicko-živnostenské v království českém.335
Ve valné hromadě, která se konala 20. března 1910, byl Konrád zvolen
předsedou spolku. Tuto fuknci vykonával až do roku 1916, kdy byl spolu s Josefem
Kašparem povolán do vojenské služby. Roku 1920 máme pak v Řemeslnicko živnostenském spolku zmínku o Konrádovi naposled. Téhož roku byl sice opět
zvolen předsedou, avšak pouze na krátkou dobu. Ještě téhož roku předal funkci
Ondřeji Haškovi.336
Po válce byl Jan Konrád činný ještě v tzv. České pouti. Ta vznikla roku 1895,
kdy se na popud učitele Čeňka Matouše spojily liberecké spolky k pořádání
slavnosti, které daly název „Česká pouť“. Tyto pouti se pořádaly před válkou
a jednou i po ní v zahradních místnostech Kolosea v Pavlovicích, poté v Liberci na
Střelnici. Do roku 1908 byl předsedou sdružených spolků pro pořádání pouti učitel
Čeněk Matouš. V počátcích České pouti se Jan Konrád nevyskytuje, záznam o něm
máme až po válce, kdy byl jejím předsedou hned po Josefu Frydrychovi, o kterém již
byla zmínka.337
Co se týče Konrádova rodinného života, z období let 1897 – 1916 o něm
máme pouze několik málo informací. Z prezidiálních spisů víme, že v tomto období
332
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již nebyl činným anarchistou: „Johann Konrad scheint der anarchistischen
Bewegung nicht mehr verdächtig.“338. Dá se tedy předpokládat, že se v těchto letech
politicky a názorově změnil. Stal se z něho člověk, který věnoval svůj čas budování
rodiny, práci obuvníka a spolkové činnosti.
Když Jan přišel roku 1882 do Liberce, nebyl odkázán sám na sebe, ale mohl
hledat pomoc u svého bratra Josefa, který v Liberci již pobýval. Jan Konrád často
měnil bydliště, roku 1888 bydlel v č.241/I339, roku 1892 o něm máme zmínku
ve Starém Harcově č. 209340 a od roku 1893 pobýval v Ruprechtické ulici č. 2, kde je
vedena i Anna Konrádová, jeho manželka.341 Dá se předpokládat, že se roku 1893
oženil a odstěhoval se s Annou do nového bytu. Vzhledem k tomu, že se jim roku
1894 narodil první potomek, je to více než pravděpodobné.
Janova manželka Anna, rozená Valášková, se narodila 28. dubna 1872
ve Žďáru. V Liberci pracovala jako domácí dělnice u Ludwiga Edelsteina, který
ve Vídeňské ulici č. 22 provozoval obchod se zbožím.342 Spolu s Janem měli celkem
čtyři děti – nejstarší Rosu, po ní Aloisii Annu, syna Johanna a nejmladší dceru
Annu.343
Rosa se narodila 21. července roku 1894 a vyučila se dámskou krejčovou,
z bytu svých rodičů byla odhlášena 23. srpna 1919, kdy se provdala za Josefa
Wernera. Aloisie Anna se narodila 24. března 1900 a vyučila se švadlenou, mimo
jiné byla zaměstnána u své sestry Rosy od roku 1917 do roku 1920. Jediný Konrádův
syn Johann se narodil 10. června 1902 a živil se jako dělník na dráze. Dne
3. listopadu 1927 byl však z Liberce odhlášen a přesídlil do Litoměřic, kde se oženil
s Annou Zítkovou. Ta pocházela z Lomnice u Semil, kde se narodila roku 1901.
Roku 1924 se však přestěhovala do Liberce, kde bydlela v Růžodole a živila se jako
krejčová. Spolu měli syna Jana. Konrádova nejmladší dcera Anna se narodila
28. července 1907 a pracovala jako prodavačka, provdala se 18. června 1932 za
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Adolfa Lukáše.344 Jak je vidět, Jan Konrád rodinu dokázal zabezpečit, všechny jeho
děti se vyučily a našly si partnery.
Jan Konrád měl ovšem také bratra, jak již bylo zmíněno. Jmenoval se Josef
a stejně jako Jan pocházel z Mnichova Hradiště, kde se narodil roku 1868. Živil
se jako natěrač či lakýrník a do Liberce přišel před rokem 1886, kde si našel byt
v Bernhardově ulici č. 7.345 Stejně jako jeho bratr i on tíhnul k anarchistickému hnutí.
O jeho činnosti v anarchistických organizacích nemáme sice zmínku, víme však,
že byl od roku 1899 veden jako anarchista v policejní evidenci. Avšak v únoru roku
1910 byl na policejní direktorium v Praze vznesen magistrátem v Liberci dotaz, zda
je Josef stále činným anarchistou nebo se může z evidence vymazat. V březnu přišla
odpověď, že „jmenovaný nebyl několik let vyslýchán, tím pádem může být z evidence
vymazán“.346 Ten samý dotaz byl vznesen magistrátem i na Jana, odpověď ovšem
není známa.
Během první světové války narukoval Jan Konrád ke k.k. Domkommandu 1/502,
polnímu komandu č.16.347 Dne 25. října téhož roku zaslala liberecká policie
pražskému

policejnímu

dotaz

ohledně

Jana,

Ondřeje

Haška

a

Josefa

Konráda:„[…]da die in den zuliegenden Aufträgen bezeichneten Personen im
Magistratsgebiet wohnen sollen, so bitte ich die erforderlichen Erhebungen pflegsam
lassen vor das Resultat auf diesen Oktober nachher miztuteilen.“.348 Z odpovědi
vyplynulo, že všichni jmenovaní nejsou dále shledáni činnými anarchisty a nic
nebrání tomu, aby v magistrátní oblasti bydleli.349
Po první světové válce byl Jan Konrád, jak jsme se již dočetli, předsedou
tzv. České pouti. Roku 1919 se stal také předsedou vydavatelského družstva národně
socialistického týdeníku Naše hory, kde se setkal s většinou stoupenců anarchismu
devadesátých let v Liberci. Podle V. Brože pak Konrád ve dvacátých letech
19. století působil především jako školský a divadelní pracovník.350
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Hlavní prací Jana Konráda bylo ale obuvnictví. Prameny o jeho zaměstnání
vypovídají, že byl zaměstnán například u Karla Rubička, Theodora Zeliskeho
či Sigmunda Neumanna.351 Nepracoval tedy sám na sebe. Změna přišla až v roce
1921, když si Jan otevřel vlastní obuvnickou dílnu v Rochlické ulici č. p. 46. Jak
ve svém bytě, tak i v dílně byl však pouze jako nájemník. Dílna byla napsána
na Franze a Antonii Rohneovi a dům v Ruprechtické ulici č. 2, kde Konrád se svou
rodinou bydlel, patřil Ernstu Karlu Waldsteinovi.352 Svou dílnu si však Jan Konrád
dlouho neužil, zemřel v poměrně mladém věku 24. března roku 1922.353 Anna
Konrádová přežila svého manžela nejméně o 15 let. Datum jejího úmrtí bohužel
nemáme k dispozici, víme však, že ještě roku 1937 je vedená coby domácí dělnice
u Ludwiga Edelsteina, u kterého pracovala dlouhých 17 let.354

9.5

Eduard Mlejnek
Eduard Mlejnek spolu s Františkem Nechvílem správně patří do dřívější

generace, než je ta, kterou se zabýváme. Oba dva byli socialisté, avšak
od osmdesátých let se s nimi můžeme setkat v řadě případů, které byly policejním
komisařstvím označované jako anarchistické, v 90. letech 19. století byl Eduard
Mlejnek za anarchistu dokonce označen.
Eduard Mlejnek byl vyučený zámečník a kovodělník, nevíme však místo ani
rok narození. První zmínka o jeho osobě pochází z konce 70. let 19. století, kdy
se začal zabývat problémy, které postihovaly dělníky na Liberecku. V průběhu
osmdesátých let se poté vypracoval mezi vedoucí osobnosti socialistického dělnictva
české národnosti na Liberecku.355 Roku 1880 se Mlejnek účastnil dělnické schůze
v hostinci U města Benátek, kde se objasňovaly některé dělnické požadavky,
například zrušení povinných živnostenských společenstev, omezení pracovní doby
na deset hodin atd. Eduard Mlejnek společně s Františkem Nechvílem a Adolfem
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Albertem na schůzi podrobili kritice nedostatečná opatření návrhu reformy
živnostenského řádu.356
Mlejnkův příklon k socialistickému hnutí vedl k tomu, že u něho byly často
prováděny policí domovní prohlídky. Roku 1883 bydlel v Rochlicích č. 358-IV a byl
podezřelý z toho, že u sebe přechovává letáky s revoluční tematikou. Podezřelých
bylo více, prohlídky se konaly i v hostinci U Města Norimberka či v bytě Josefa
Schillera, ale žádné letáky nalezeny nebyly.357 Avšak to, že byl propagátor
socialistických myšlenek, bylo zřejmé. V březnu roku 1884 byl pro své socialistické
smýšlení dokonce vzat do vazby.358
Eduard Mlejnek byl zapletený i do případu tajné tiskárny v Hluboké. V únoru
roku 1885 měl dostat materiály z tiskárny od anarchistů Josefa Pačesa a Kryštofa
Černého. Ve schovávání důkazů byl určitě zběhlý a tím pádem úspěšný, ani tentokrát
u něj policie nenašla žádné důkazy vedoucí k odhalení tajné tiskárny.359 O dva
měsíce později dal o sobě Mlejnek slyšet, když prováděl socialistické akce, za které
skončil spolu s Vinzenzem Faitou, Josefem Hauptem, Josefem Budínským a Josefem
Střechou opět ve vazbě. Akce připravoval se svými druhy od března, kdy pořádali
v lesíku u Rochlic tajné schůzky. Tou dobou nebyl činný v žádném spolku a bydlel
v Liberci v Ludmilině ulici čp. 3.360
V srpnu roku 1885 se policie doslechla, že v tiskárně v Hluboké byly tištěny
letáky v českém jazyce, které rozšiřoval Eduard Hlůže z Liberce. Ten byl ve spojení
s redakcí časopisu Duch času a také s Eduardem Mlejnkem, který tento časopis
rozšiřoval.361 Jelikož byl ale Mlejnek od dubna ve vazbě, měl na starost rozšiřování
časopisu Hlůže.362 V polovině srpna byl Mlejnek z vazby propuštěn a hned spolu
s Josefem Střechou, stoupencem anarchismu, dostal pozvání na schůzku anarchistů
ve Vyskeři, která se měla konat 15. a 16. Srpna 1885. V důsledku toho bylo v těchto
dnech nádraží v Turnově střeženo policisty. Schůzka zástupců různých dělnických
spolků se konala v hostinci Na Špici u turnovského nádraží, ale Eduard Mlejnek byl
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v doprovodu turnovského vůdce anarchistů Javůrka spatřen již 14. srpna.363 Tím
si zřejmě uškodil, jelikož byl v listopadu téhož roku pražským soudem odsouzen
za socialistickou činnost ke čtyřem měsícům vězení, zpřísněných jednou
samovazbou měsíčně.364
Když si Mlejnek odbyl ve vězení čtyři měsíce, vrátil se v únoru roku 1886
do Liberce, odkud byl však pro svou politickou činnost vypovězen. Odešel tedy
do Žitavy, kde podle policejního hlášení ani po měsíci nebyl přihlášen a ani tam
nepracoval. Z policejních spisů se dále dozvídáme, že Eduard Mlejnek měl rodinu,
se kterou se v červnu roku 1886 odstěhoval do Jablonce nad Nisou, kde začal
pracovat u zámečníka Julia Rösslera.365
Zprávu o Eduardu Mlejnkovi máme ještě roku 1892, kdy policejní ředitelství
v Praze upozorňuje liberecký magistrát na kolpoltéra Bienerta. Ten zaměstnával bez
úředního povolení Antona Fledla, který byl trestán za socialistické smýšlení.
Rozšiřoval také tisk se sociální tematikou a byl ve spojení s anarchistou Eduardem
Mlejnkem z Jablonce nad Nisou.366 Další osudy tohoto aktivního člena především
radikálního socialismu nám bohužel nejsou známy.

9.6

František Nechvíle
František Nechvíle se narodil 20. ledna roku 1856 v Dolní Rovni u Holic367

a byl stejně jako Eduard Mlejnek vyučený zámečník. Ve svých dvaceti letech dostal
Nechvíle místo v libereckých nádražních dílnách a společně s ostatními dělníky, kteří
měli zájem o politické a sociální dění kolem sebe, přišel do prostředí spolku
Dobročin.368 O Nechvílovi máme informace především z roku 1877, když se
po čtvrtém sjezdu v Atzgersdorfu stal Liberec centrálou celorakouského dělnického
hnutí a kde byl František Nechvíle spolu s Antonem Waltrem zvolen do ústředního
výboru celorakouské sociálně demokratické strany.369 Není divu, jelikož Nechvíle
byl výborným agitátorem, který „dovedl poznat, co prosté dělníky tíží a pálí,
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a vycházel z tohoto poznání při svých projevech.“370 Policejní ředitelství ve Vídni
potvrzovalo v jedné ze svých zpráv, že je Nechvíle mezi českým dělnictvem vskutku
velmi oblíbený.371 Zápal, s jakým Nechvíle řešil dělnické problémy, byl však
mnohdy až moc velký. Jeho bojovná povaha ho stála roku 1878 místo v libereckých
dílnách, a tak se od té doby přihlašoval v Liberci k pobytu jen tehdy, když měla soc.
dem. strana schůzi. Odjížděl zpět do Vídně, kde pracoval jako zámečnický
pomocník.372
Situace se pro Nechvíleho změnila k horšímu v září roku 1879, kdy byl
zemským soudem v Praze odsouzen ke čtyřem měsícům vězení a zároveň byl
krajským soudem v Liberci odsouzen za přestoupení tiskového zákona k pokutě
dvaceti zlatých, případně čtyřiceti dnům vězení. Po odpykání trestu odjel z Prahy
do Liberce, aby si zde našel práci. Liberecký komisař Anton Kirsch později
místodržitelství sdělil, že Nechvíle začal pracovat u zámečníka Effenbergera
v Kateřinkách.373
František Nechvíle měl do politického dění zapojenou i rodinu. Anna
Hoffmannová, jeho tchyně, byla roku 1881 vyšetřována za tajné spolčování spolu
s Franzem Springerem.374
Jak už bylo v anarchistickém hnutí zvykem, přispívala většina jeho členů
do tisku. Výjimkou nebyl ani Nechvíle, i když se v osmdesátých letech řadil
především k radikálním socialistům. Podle důvěrné zprávy měl v Liberci roku 1882
jednat redaktor radikálního listu Světlo Josef Hvozdecký s Ferdinandem Schwarzem
a Františkem Nechvílem o převzetí redakce časopisu Arbeiterfreund v Liberci.375 Jak
převzetí listu dopadlo, nevíme, jisté však je, že František literárně činný určitě byl.
Během své činnosti v ústředním výboru celorakouské sociální demokracie byl
uváděn dokonce jako jeden z vydavatelů časopisu Sozialpolitische Rundschau.376
V letních měsících roku 1882 bylo proti němu, Josefu Ulbrichovi a Antonu Behrovi
dokonce uskutečněno řízení za porušení §24 tiskového zákona.377
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František Nechvíle byl nepochybně jedním z nejdůležitějších představitelů
českého sociálně demokratického hnutí na Liberecku. Jeho činy a přístup k řešení
dělnických otázek inspirovaly o několik let později radikálně smýšlející socialisty,
kteří se přikláněli k anarchismu. Dá se tak říci, že Nechvíle svým působením vytvořil
dobré podmínky pro rozvoj budoucího anarchistického hnutí na Liberecku. Poslední
rok spojený s touto přední postavou socialistického hnutí na Liberecku je rok 1931,
kdy František Nechvíle umírá.378

9.7

Karel Rosák
Karel Rosák byl považován za vůdce libereckých anarchistů. Narodil

se v Brandýse nad Labem a dlouhou dobu pobýval v Mostě, kde byl redaktorem listu
Omladina. Roku 1895 zachytila policie zprávu, že má Rosák v úmyslu vydávat
v Liberci noviny s názvem Proletář, o kterých jednal s Ondřejem Haškem.379 Jak již
víme, Proletář byl skutečně vydáván a Rosák v něm o rok později působil jako
spoluvydavatel a kontrolor zároveň.
Karel Rosák bydlel v Liberci v Rochlicích od roku 1896380, a i když zde
pobýval pouze dva roky, byl činný v mnoha spolcích. Jeho přítomnost byla
zachycena

v Pěveckém

vzdělávacím

spolku

Kruh,

Výrobním

společenství

pekařském, Dělnické jednotě pro severní Čechy a v časopise Proletář. Podle
policejního komisařství to byl jeden z nejnebezpečnějších anarchistů, často
se účastnil jako hlavní řečník schůzí spolků s anarchistickou či sociální tématikou.
Z policejních spisů víme, že řečnil například na schůzi spolku Volnost v Jablonci nad
Nisou, která se konala dne 22. června 1896.381
V květnu roku 1897 byl Karel Rosák zadržen kvůli svým řečnickým
aktivitám u krajského soudu v Liberci. Sdělení státního zástupce znělo následovně:
„Po tom, co je Rosák skoro každý týden v Jablonci a podněcuje nezávislé socialisty,
zdvořile se táži, zda ten jmenovaný ihned po ukončení trestu podle paragrafu z 27.
července 1871, má být vyhoštěn z okresu Liberec a i z Frýdlantu, Jablonce,
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Jablonného a Turnova.“382 Rozsudek zněl kladně, jelikož o rok později předal Karel
Rosák redakci časopisu Proletář Karlu Vohryzkovi a odešel do Červeného
Kostelce.383 Po tom, co se do Kostelce přemístil, byl v Liberci podle policejního
hlášení klid.

9.8

Jan Trejbal
Jan Trejbal se narodil roku 1871.

První zmínku o něm máme ze

Vzdělávacího spolku Svornost, kde vykonával funkci jednatele. Činný byl
i v Omladině a Dělnické jednotě pro severní Čechy, kde působil shodně na postech
místopředsedy.
Trejbal byl především socialista a byl činný hlavně mimo Liberec. Roku 1896
byl poslán do Teplic, aby tam vytvořil řádnou, moderní sociálně demokratickou
stranu. Stal se spoluzakladatelem mnoha organizací v Podkrušnohoří, byl
dopisovatelem listu Rovnost a zakladatelem časopisu Severočeský dělník, jehož první
číslo

se

mu

podařilo

vydat

v

září

roku

1897.

Zemřel

roku

1903

na tuberkulózu.384

9.9

Antonín Rejha
Antonín Rejha se narodil 1. ledna roku 1878 v Úněticích u Libáně. Jako

krejčovský dělník se roku 1895 usadil v Liberci a brzy se nechal oslovit
anarchistickým hnutím. V roce 1898 přistoupil jako zapisovatel do Dělnické jednoty
pro Severní Čechy. Tou dobou pobýval v Ruprechticích č. 47.385 Antonín Rejha je
s anarchistickým hnutím spojen hlavně díky obnovením časopisu Proletář roku 1906.
Během jeho vedení stanul i v čele skupiny Liga Čechoslovanů bez vyznání, která
se podle policejních zpráv utvořila v Horním Růžodole roku 1908.386
Po ukončení činnosti časopisu Proletář zůstal Antonín Rejha žurnalistice
věrný. Po první světové válce se stal členem národních sociálů, kteří měli své
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středisko U Votočků v Horním Růžodole. V suterénu tohoto hostince sídlila redakce
národně socialistického týdeníku Naše hory, kterou Antonín Rejha vedl až do roku
1937.387
Antonín Rejha byl s majitelem restaurace, Josefem Votočkem, v přátelském
vztahu. Josef Votoček byl po vytvoření ČSR náměstkem starosty a po jeho rezignaci
se Votoček stal 1. českým starostou v Horním Růžodole, kterým byl až do své smrti
roku 1932. Nás však zajímá hlavně to, že po smrti Josefa Votočka byl novým
starostou zvolen Josef Kořínek, jehož prvním náměstkem se stal Antonín Rejha.388
Po odchodu do penze žil Rejha na odpočinku v Bakově nad Jizerou, kde zemřel
2. listopadu 1938.
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Závěr
Tato práce se zabývala vývojem anarchistického hnutí se zaměřením

na anarchistické spolky v liberecké průmyslové oblasti od konce 19. století
do počátku 20. století. Dozvěděli jsme se, že anarchistické hnutí vycházelo
z myšlenek sociální demokracie, která měla v sedmdesátých letech na Liberecku
velmi silnou podporu, zejména díky tisícům továrních dělníků z Liberce a okolních
obcí. Stále silnější perzekuce sociálně demokratické strany a špatné podmínky
dělnictva přispěly významným způsobem k zformování radikálního křídla sociální
demokracie, které vidělo zlepšení situace v anarchistických idejích. Počátkem
sedmdesátých let 19. století se na Liberecku výrazně rozšířilo sociálně dělnické
hnutí, jehož zástupci volající po zlepšení podmínek dělnictva založili několik
radikálně socialistických spolků. S nárůstem anarchistického hnutí můžeme
v devadesátých letech 19. století již mluvit o spolcích anarchistických.
Cílem textu byl popis anarchistického hnutí včetně spolkové činnosti
na Liberecku. Během zhruba čtyřiceti let, které tvořily časový rámec naší práce,
procházelo anarchistické hnutí řadou vývojových etap a bylo značně roztříštěné.
Prolínaly se v něm různé osobnosti, vznikaly spolky, které však vlivem perzekucí
neměly dlouhého trvání a hnutí bylo pod neustálým dohledem policie a magistrátu.
Stoupenci anarchismu měnili často kvůli příslušnosti k tomuto hnutí místo svého
bydliště, což vedlo k tomu, že nám chybí o jejich osudech komplexní informace.
Jejich migrace zapříčinila, že naprostá většina pramenů týkajících se této práce je
uložena v archivech po celé zemi a zpracování se tak stává velmi obtížným. S tím
souvisí fakt, že důkladné zmapování osudů všech členů anarchistického hnutí
na Liberecku je velmi složité a cíl práce v tomto ohledu byl splněn pouze částečně.
Stěžejní část práce spočívala v rozboru spolkové činnosti. Podařilo
se dohledat informace o radikálně socialistických a později anarchistických spolcích,
data vzniku a zániku a o jejich činnosti. Nadto byl zaznamenán úspěch při nalezení
informací o Prvním výrobním společenství pekařském v Liberci, o kterém se však
nepodařilo dohledat dobu jeho působnosti. Zdrojem informací se také stal časopis
Proletář, který nejenže komentoval společenské dění, ale i informoval o schůzích
a tiskovinách anarchistických spolků. Značná část poznatků o anarchistických
spolcích tak byla čerpána právě z tohoto časopisu.
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Vzhledem k nedostatku literatury zabývající se tímto časovým obdobím je
práce založena především na obsáhlém srovnávání a analýze nejrůznějších druhů
dostupných pramenů. Jak již bylo popsáno v úvodu, jedním z hlavních zdrojů se staly
prezidiální spisy, které obsahovaly značné množství policejního hlášení o tehdejších
příznivcích radikálního socialismu a anarchismu. Dohledávání informací v těchto
spisech však bylo komplikováno jejich neutříděním a také skutečností, že byly
z velké většiny psány ručně německy tzv. kurentem, což z nich činilo texty mnohdy
obtížně čitelné.
I přes obtížnost při dohledávání materiálů a faktu, že kapitola zabývající
se stoupenci anarchismu zůstala jen načrtnuta, se podařilo vytvořit přehled podoby
anarchismu na Liberecku koncem 19. a počátkem 20. století. Důraz však byl kladen
především na poslední léta 19. století, jelikož počátkem 20. století nevykazovalo
hnutí příliš velkou aktivitu a hlavní centrála se přesunula spíše směrem na Mostecko,
kde vznikala odborová hnutí.
Jedna velmi zajímavá skutečnost však zůstala v práci opomenuta. Je
pozoruhodné, že v Liberci, hrdém německém městě, kde české obyvatelstvo tvořilo
menšinu, se němečtí příslušníci v anarchistickém hnutí podle prezidiálních spisů
nevyskytují. Tento fakt se dá přikládat nástupu nacionálů, kteří bránili rozvoji české
společnosti. Národnostní rozpory, které z celé situace vyvstaly, se projevily například
v zápasu o zřízení české školy. Soužití Čechů a Němců silně ovlivňovaly národnostní
potyčky, avšak při snaze o zlepšení sociální situace spolu dělníci spolupracovali bez
ohledu na národnost. Zásadní změnou v národnostních poměrech tak byl zřejmě
rozvoj průmyslu, který zapříčinil příliv nových pracovních sil zejména příslušníků
českého národa. Němci se cítili ve svých pozicích nejistě a snažili se tak bránit české
menšině, aby se prosadila. S tím souvisí i vznik spolků. Výhodnější podmínky pro
ustanovení spolků měli Němci, kteří se nemuseli potýkat s překážkami ze strany
libereckého magistrátu. Z tohoto důvodu nemělo německé obyvatelstvo potřebu
účastnit se v anarchistických spolcích.
Samotná práce poskytuje přehled vývoje anarchistického hnutí s využitím
informací získaných z archivních pramenů. Nejsou zde představené pouhé údaje, ale
i politické, společenské či ekonomické souvislosti. Další případné rozšíření práce by
bylo možné doplnit o vývoj anarchistického hnutí o socialistické spolky a jejich
členy či o analýzu sociálně demokratických a anarchistických tiskovin odebíraných
101

a vydávaných v Liberci. Prameny týkající se tohoto tématu ještě čekají
na zpracování, jejich výzkum by však vyžadoval dlouholetou práci v archivem na
území České republiky i Německa.
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Seznam použitých zkratek

c.k.

císařsko-královský

ČAF

Česká anarchistická federace

ČFVO

Česká federace všech odborů

ČSND

Česká strana národně demokratická

DP

Dělnická pekárna

DTJ

Dělnická textilní jednota

NA

Národní archiv

p.č.

prezidiální číslo

SOkA

Státní okresní archiv

SČAK

Strana českých anarchistů komunistů
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