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Anotace 
 

          Ve své práci jsem sledovala vznik a fungování českých menšinových škol a také školní 

i mimoškolní činnost učitelů, kteří na nich působili. Velice komplikovaný byl vznik těchto 

škol za Rakousko-Uherska, kdy největší podíl na jejich vzniku měla Ústřední matice školská a 

ve sledované oblasti také Národní jednota severočeská. Po vytvoření Československé 

republiky se situace pro vznik českých menšinových škol výrazně zlepšila, což dosvědčuje i 

oblast Žamberecka. 

 

          Konec pro české menšinové školy znamenala mnichovská dohoda a následné obsazení 

pohraničních oblastí v říjnu 1938 německou armádou, po kterém byly tyto školy zrušeny. Část 

Čechů i s rodinami uprchla z pohraničí do vnitrozemí a část zůstala v obsazeném pohraničí, 

kde většina českých dětí začala navštěvovat německé školy. 

 

          České menšinové školy nebyly pro českou menšinu významné pouze s ohledem na 

vzdělávání jejích potomků, ale tvořily také důležitou součást jejího kulturního života. 

V budovách škol probíhaly osvětové přednášky, schůze odborů Národní jednoty severočeské, 

atd. Čeští menšinoví učitelé působili mimo školu v odborech Národní jednoty severočeské, ve 

vzdělávacích spolcích, byli členy Sokola, Dělnické tělovýchovné jednoty, knihovních rad a 

osvětových komisí, pořádali divadelní představení pro děti i dospělé, atd. 

 

          Do vzniku Československa české menšinové školy, které vydržovala Ústřední matice 

školská, nenavštěvovali žáci německé národnosti. To se změnilo po vzniku republiky, kdy do 

českých menšinových škol své děti začali posílat i někteří Němci. Němečtí demokraté a 

antifašisté se tím, zvláště pak po nástupu Adolfa Hitlera v Německu, snažili ukázat svoji 

loajalitu k Československé republice. 

 

          Všichni ti, kteří ve smíšeném území na Žamberecku usilovali o vznik českých 

menšinových škol, podporovali tyto školy a učili na nich, mají můj obdiv. 

 

 

Klíčová slova: České menšinové školy, Česká menšina, Žamberecko 
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Anotace 

 

          In my essay I followed the emergence of Czech minority schools and also school and 

out of school work of teachers that worked at these schools.  The formation of these schools 

was very complicated during the period of Austria-Hungarian rule, when the biggest share of 

work in their formation was done by the Ústřední matice školská and in the surveyed area also 

by the Národní jednota severočeská. After the constitution of the Czechoslovak Republic, the 

situation for establishing more minority schools was noticeably improved, which can be 

demonstrated in the Žamberecko region, where only two Czech minority schools existed 

before WWI (Rokytnice in Orlické mountains and Těchonín), but within two years of 

establishing the republic, five common schools were created (Bartošovice in Orlické hoy,, 

České Petrovice, Králíky, Mladkov and Vlčkovice). 

  

          The end for the Czech minority schools came with the Munich Agreement and the 

following occupation of areas along the frontier in the October 1938 by the German army, 

when these schools were dissolved. Some Czechs, together with their families, fled from the 

occupied areas inland, where they had to deal with negative reception, with a lack of money 

and so on, but at least their children were able to attend Czech schools. The Czechs that 

stayed in occupied regions were much worse off. Czech town and village mayors were 

removed from their office as early as October, and from the beginning on December, The 

Czech language was banned in all official conduct. Czech children for most part started to 

attend German schools, because crossing the border in order to attend Czech schools behind 

the new borders was restricted and later banned all together. 

 

          The Czech minority schools were not important for the Czech minority groups only 

because of educating their children in mother language, but they also played an important role 

in their cultural life. Educational lectures took place in the school buildings, meetings of NJS 

and so on. The teachers from the Czech minority schools worked also in educational 

committees, associations, library boards, NJS departments. For example, the custodian o the 

school in Králíky, Vrchlický, worked as a secretary of NJS department in Králíky, but also as 

a chairman of the local branch of Sokol. The Czech minority teachers were also members of 

Dělnické tělovýchovné jednoty, of local councils, they enacted theatre performances, and so 

on. 



 7

 

          Students of German nationality did not attend the Czech minority schools, which were 

run by the Ústřední matice školská, till the establishment of the Czechoslovak Republic. It can 

be shown on the example of Těchonín, where Ústřední matice školská in the school year 

1907/1908 expelled seven children because they were of German nationality. That changed 

after the Republic was established, when some Germans started to sent their children to Czech 

minority schools. German democrats and anti-fascist, especially after the rise of Adolf Hitler 

to power, tried by this act to show their allegiance to the Czechoslovak Republic. Some 

German parents sent their children to Czech schools only in the last year of study, thereby 

trying to furnish their children with a Czech school certificate, which could help them to get 

an occupation, where the knowledge of the Czech language was a prerequisite. Whatever the 

reason the Germen student had for attending the Czech schools, they enabled German 

chauvinists to claim and use as propaganda that great number of German children goes to 

Czech schools. According to these Germans these children kept numerical status of students 

in the Czech minority schools, but they were forgetting about the Czech students, that for 

variety of reasons continued to attend German schools. 

 

          In the light of this given information is my view of the Czech minority schools in the 

surveyed region positive. Although I have found in fictitious literature strictly negative view 

of the establishment of the Czech minority schools, I have reached, after studying the 

archives, different conclusion. I do not think that so many chroniclers in the schools that I 

followed would describe in their chronicles things in a different way than they had felt it. I 

consider their entries to be purely subjective depiction of the situation which is in a deep 

contrast with the negative feeling which I have encountered in fiction. That, together with 

enthusiastic and effortful work of the teachers, is the main reason for me why to view the 

work of the Czech minority schools with admiration. 

 

 

Key words: Czech minority schools, Czech minority, The region of Žamberk 
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1. Úvod 

 

          Tato práce by měla alespoň v základních obrysech zachytit vznik a fungování českých 

menšinových škol na Žamberecku v letech 1904 až 1938. Dotýká se také česko-německých 

vztahů, s kterými úzce souvisí. Mým cílem bylo i v otázkách vztahů mezi Čechy a Němci, 

které jsou neustále zpracovávány a diskutovány, dojít k co nejobjektivnějším závěrům. Snaha 

ujasnit si národnostní vztahy v převážně německy osídleném pohraničí a to, jak se tyto vztahy 

promítaly do školské otázky na Žamberecku, byla jedním z motivačních faktorů vedoucích 

k napsaní této práce. Dále mě k napsání práce vedl obdiv ke všem učitelům, kteří na těchto 

školách působili. Někteří v nelehkých podmínkách vydrželi pouze rok nebo dva, jiní naopak i 

více než deset let. 

          V druhé polovině 19. století vznikaly první české menšinové školy, to bylo odrazem 

doby. Jednalo se o dobu budování moderní občanské společnosti, kdy se národní vědomí 

výrazněji rozvíjelo na straně Čechů i na straně Němců. V tomto období vznikly organizace 

Ústřední matice školská a Deutscher Schulverein, které podporovaly národnostní snahy 

v oblasti školství. V roce 1914 vypukla první světová válka, která s sebou přinesla další 

značné perzekuce českého národního hnutí ze strany habsburské monarchie. Výsledkem této 

války byl rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa, který však provázela snaha 

Němců o odtržení převážně německy osídlených území. Poté v česko-německých vztazích 

následovalo poměrně klidné období. Jenže přišla světová hospodářská krize, v sousedním 

Německu nastoupil k moci Hitler a česko-německé vztahy se opět zhoršily. 

          Časově je tato práce ohraničena rokem 1904 (protože v tomto roce vznikly v soudním 

okrese Žamberk první dvě české menšinové školy) na jedné straně a na straně druhé pak 

mnichovským diktátem, tedy rokem 1938, a z něho vycházejícím záborem československého 

pohraničního území. Co tento zábor znamenal pro české menšinové školy, učitele a žáky 

z těchto škol je popsáno v kapitole 6. 

          Na zkoumaném území bývalého politického okresu Žamberk se nacházely tři soudní 

okresy: Králíky, Rokytnice v Orlických horách a Žamberk. Dnes se obce z těchto bývalých 

soudních okresů nacházejí v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Důvodem ke 

zvolení této oblasti pro mě byl osobní vztah především ke Králicku, kde od dětství trávím 

velkou část prázdnin. 

          Hlavním cílem této práce je zhodnocení významu českých menšinových škol pro 

českou menšinu v její složité situaci. Před sto lety existovaly v českým zemích a později v 
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Československu oblasti, kde se české děti nemohly vzdělávat v mateřském jazyce. Položme si 

tedy otázku, jaký význam pro české menšiny měly české menšinové školy? Pracovali učitelé 

českých menšinových škol nad rámec svých povinností? Chodily do českých menšinových 

škol i děti německé národnosti? 

          Při psaní práce jsem v obecné rovině vycházela z knih Antonína Klimka Velké dějiny 

zemí Koruny české sv. XIII a sv. XIV,1 z knihy Zdeňka Kárníka České země v éře první 

republiky,2 a také z knihy Jana Galandauera František kníže Thun,3 které mi přiblížily tehdejší 

atmosféru. Historické pozadí česko-německých vztahů mi umožnily lépe poznat knihy: 

Konfliktní společenství od Jana Křena,4 Rozumět dějinám od kolektivu autorů,5 Češi, Němci a 

mnichovská křižovatka od Václava Kurala,6 a také Válka Čechů s Němci od Emanuela 

Rádla.7 Obecné informace o Národní jednotě severočeské mi poskytla kniha Adolfa Srba 

Z půl století.8 Oblastí Orlickoústecka a česko-německými vztahy na tomto území se 

v současné době zabývá Jiří Cihlář,9 který také vydal knihu týkající se českého školství na 

Lanškrounsku v době nacistické okupace.10 Velice užitečnou se mi stala také kniha Františka 

Musila, která se zabývá dějinami Králicka.11 O postavení učitelů v Československé republice 

mě informovaly publikace Františka Morkese,12 a kromě nich také Příruční slovník 

pedagogický Oldřicha Pecha.13 Pracovala jsem také s některými díly Ottova slovníku 

naučného a jeho dodatky.14 Regionální časopis Naše menšiny, který je uložený v knihovně 

                                                
1 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIII. 1918-1929. Praha, 2000. ISBN 80-7185-328-3. 
KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIV. 1929-1938. Praha, 2002. ISBN 80-7185-425-5.  
2 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938): Díl první. Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929). Praha, 2003. ISBN 80-7277-195-7. 
3 GALANDAUER, Jan. František kníže Thun: Místodržící Českého království. Praha, 2007. ISBN 978-80-7185-
803-4. 
4 KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha, 1990. ISBN 80-200-0337-1. 
5 BENEŠ, Zdeněk - JANČÍK, Drahomír - KUKLÍK, ml., Jan - KUBŮ, Eduard - KURAL, Václav - KVAČEK, 
Robert - PAVLÍČEK, Václav - PEŠEK, Jiří - PETRÁŠ, René - RADVANOVSKÝ, Zdeněk - SUCHÁNEK, 
Radovan. Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 – 1948. Pardubice, 
2002. ISBN 80-86010-55-4. 
6 KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha, 2002. ISBN 80-246-0360-8. 
7 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. Olomouc, 1993. ISBN 80-7023-147-5. 
8 SRB, Adolf. Z půl století. Praha, 1913. 
9 CIHLÁŘ, Jiří. První světová válka a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2004. ISBN 80-86042-93-6. CIHLÁŘ, 
Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003. ISBN 80-86042-73-1. 
CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000. ISBN 80-86042-34-0. 
10 CIHLÁŘ, Jiří. České školy na Lanškrounsku: (Landrat Landskron) v letech nacistické okupace 1938 – 1945. 
Ústí nad Orlicí, 2009. ISBN 978-80-7405-036-7. 
11 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000. ISBN 80-902263-1-0. 
12 MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774 – 1946). Plzeň, 
1999. ISBN 80-7020-051-0. MORKES, František. Postavení učitele v předmnichovském Československu. Praha, 
1994. 
13 PECH, Oldřich. Příruční slovník pedagogický. Praha, 1937. 
14 Ottův slovník naučný: III. díl B-Bianchi. Praha, 1996. ISBN 80-7185-070-5. Ottův slovník naučný: XV. díl 
Krajčij-Ligustrum. Praha, 1999. ISBN 80-7185-226-0. Ottův slovník naučný: XVI. díl Líh-Media. Praha, 1999. 
ISBN 80-7185-237-6. Ottův slovník naučný: XVII. díl Median-Navarrete. Praha, 1999. ISBN 80-7185-249-X. 
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SOkA Trutnov, se mi stal cenným zdrojem informací především o kulturním a spolkovém 

životě českých menšin v mnou sledovaných obcích, ale samozřejmě i o českých školách 

v těchto obcích.15 Na tento časopis od roku 1937 navázal časopis Naše Hranice.16 Pracovala 

jsem s kronikami škol: Bartošovice v Orlických horách,17 České Petrovice,18 Těchonín,19 

Vlčkovice,20 a také s pamětní knihou obecné školy v Lichkově,21 která však byla založená až 

v roce 1945, a tudíž je v ní obsaženo jen minimum zpráv týkajících se menšinové školy. 

Kromě této kroniky mi z archivu Základní školy Lichkov paní ředitelka Mgr. Pavla Polanská 

zapůjčila také kopie dokumentů, které se týkají lichkovské menšinové školy.22 U školy 

v Bartošovicích v Orlických horách pro mě byly kromě kroniky velice cenné také protokoly o 

převzetí správy školy a dochované měsíční zprávy.23 Kromě fondu Základní škola Těchonín 

jsou všechny fondy menšinových škol v SokA Ústí nad Orlicí bohužel nezpracované a tudíž 

nepřístupné. Při zjišťování všech menšinových škol, které vznikly v politickém okrese 

Žamberk, mi pomohly seznamy nalezené v Národním archivu v Praze: ve fondu Národní 

jednoty severočeské to je seznam českých škol v pohraničí a seznam českých škol v pohraničí 

s rokem založení a počtem žáků v roce 1929,24 ve fondu Ústřední matice školské to je seznam 

                                                                                                                                                   
Ottův slovník naučný: XIX. díl P-Pohoř. Praha, 2000. ISBN 80-7185-274-0. Ottův slovník naučný: XXV. díl T-
Tzschirner. Praha, 2002. ISBN 80-7185-439-5. Ottův slovník naučný: XXVI. díl U-Vusín. Praha, 2002. ISBN 80-
7185-440-9. NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný/Dodatky: Díl třetí, svazek druhý Konkurs-Majo. Olomouc, 
2001. ISBN 80-7203-332-8. NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný/Dodatky: Díl pátý, svazek první Praha-
Rom. Olomouc, 2002. ISBN 80-7203-412-X. 
15 Naše menšiny. Trutnov, 1921-1936, ročníky 1-16. 
16 Naše Hranice. Malé Svatoňovice, 1937-1938, ročníky 17-18. 
17 SOkA Rychnov nad Kněžnou, sign. C-0208, Xerokopie školní kroniky české obecné školy v Bartošovicích 
v Orlických horách. 
18 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice. 
19 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín. 
20 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola Vlčkovice, Vlčkovice 1919-1974, Kronika školy Vlčkovice. 
21 Archiv Základní školy Lichkov, Pamětní kniha obecné školy v Lichkově založená 1. září 1945. 
22 Archiv Základní školy Lichkov, Kopie dopisu od MŠANO místní školní radě v Lichkově ze dne 10. listopadu 
1928, písemný záznam. Archiv Základní školy Lichkov, Kopie matriky obecné školy s vyučovacím jazykem 
československým jednotřídní v Lichkově, písemný záznam. 
23 SOkA Rychnov nad Kněžnou, Základní škola Bartošovice v Orlických horách, inv. č. 30, kart. 18, protokol o 
převzetí správy školy sepsaný dne 30. srpna 1928 na české obecné škole v Bartošovicích. SOkA Rychnov nad 
Kněžnou, Základní škola Bartošovice v Orlických horách, inv. č. 30, kart. 18, protokol o převzetí správy školy 
sepsaný dne 11. září 1935 na české obecné škole v Bartošovicích. SOkA Rychnov nad Kněžnou, Základní škola 
Bartošovice v Orlických horách, inv. č. 30, kart. 18, protokol o převzetí správy školy ze dne 18. října 1936. 
SOkA Rychnov nad Kněžnou, Základní škola Bartošovice v Orlických horách, inv. č. 33, kart. 18, zpráva za 
měsíc květen ze dne 2. června 1926. SOkA Rychnov nad Kněžnou, Základní škola Bartošovice v Orlických 
horách, inv. č. 33, kart. 18, zpráva za měsíc červen ze dne 1. července 1926. SOkA Rychnov nad Kněžnou, 
Základní škola Bartošovice v Orlických horách, inv. č. 33, kart. 18, zpráva za měsíc září ze dne 4. října 1926. 
SOkA Rychnov nad Kněžnou, Základní škola Bartošovice v Orlických horách, inv. č. 33, kart. 18, zpráva za 
měsíc červen ze dne 1. července 1927.  
24 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
s rokem založení a počtem žáků v roce 1929. Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, 
kart. 29, seznam českých škol v pohraničí z roku 1930 řazený podle politických okresů s uvedeným počtem tříd 
a umístěním škol. 
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škol zřízených podle zákona ze dne 3. IV. 1919 č. 189 sb. s vyučovací řečí českou a seznam 

českých škol v oblasti inspektorátu státních škol menšinových s československým 

vyučovacím jazykem v Šumperku ve školním roce 1930/31.25 Mnoho archivních materiálů se 

ztratilo při rychlém vyklízení škol před blížící se německou armádou na začátku října 1938 

nebo bylo zničeno (viz kapitola 6). 

                                                
25 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam škol zřízených podle zákona ze 
dne 3. IV. 1919 č. 189 sb. s vyučovací řečí českou. Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, 
kart. 591, seznam českých škol s počtem žáků v oblasti inspektorátu státních škol menšinových 
s československým vyučovacím jazykem v Šumperku ve školním roce 1930/31. 
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2. Historické pozadí 

 

          S českými menšinovými školami úzce souvisí česko-německé vztahy. Soužití Čechů a 

Němců na území bývalé Československé republiky má hluboké kořeny, které spadají až do 

13. století. Kdy se však mezi oběma národy zrodilo tzv. konfliktní společenství? Jeho vznik 

spadá do 19. století a je spojen „se zrodem a rozmachem národního hnutí obou národů, jehož 

nedílnou součástí se staly i politické programy.“26 

           Optimálně charakterizuje situaci v českých zemích následující citace: „V českých 

zemích se formovaly dvě do sebe se uzavírající národní společnosti, jejichž soužití se stávalo 

stále konfliktnější.“27 Hlubokou krizi vzájemné vztahy prodělaly především v devadesátých 

letech 19. století, kterou odstartoval v roce 1890 pokus o tzv. punktace, které měly Čechy 

rozdělit na ryze české a ryze německé okresy. Punktace vzbudily velký ohlas i na Králicku, 

protože Králíky (německy Grulich) se měly stát okresním hejtmanstvím, do kterého měly 

náležet všechny obce ze soudních okresů Králíky a Rokytnice v Orlických horách a německé 

obce z okresu Nové Město nad Metují.28 Punktace však mezi Čechy narazily na odpor a 

mladočeská reprezentace, která po volbách v roce 1891 nahradila staročeskou, na punktace 

nepřistoupila.29 Nedošlo tak ani k zřízení hejtmanství v Králíkách, přesto se tato otázka stala 

jedním z bodů politické aktivity všeněmců na Králicku.30  

          Ke konci osmdesátých let 19. století začala česká společnost získávat větší vliv v 

hospodářské sféře, v které do té doby měla rozhodující pozice německá buržoazie. V této 

době mluvíme o tzv. hospodářském nacionalismu, kdy měl český podnikatel obchodovat s 

Čechy a používat výhradně české peněžní ústavy. Stejně tak měl německý obchodník 

spolupracovat pouze s Němci a německými peněžními ústavy.31 

          V roce 1897 navrhla vláda v čele s předsedou K. Badenim „česko-německé vyrovnávací 

porady a připravila pro ně řadu pozitivních projektů, inspirovaných punktacemi: úpravu 

jazykového režimu v samosprávě…, volební reformu pro zemský sněm a jeho rozdělení do 

národních kurií, řešení otázky menšinových škol a posléze nejvýznamnější nóvum – zavedení 

                                                
26 BENEŠ, Zdeněk - JANČÍK, Drahomír - KUKLÍK, ml., Jan - KUBŮ, Eduard - KURAL, Václav - KVAČEK, 
Robert - PAVLÍČEK, Václav - PEŠEK, Jiří - PETRÁŠ, René - RADVANOVSKÝ, Zdeněk - SUCHÁNEK, 
Radovan. Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 – 1948. Pardubice, 
2002, s. 28. ISBN 80-86010-55-4. 
27 Tamtéž. 
28 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 116. ISBN 80-902263-1-0. 
29 KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha, 1990, s. 238-239. ISBN 80-200-0337-1. 
30 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 117. ISBN 80-902263-1-0. 
31 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 30-31. 
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národně homogenních krajů ve velkých zemích.“.32 Tento pokus však neuspěl stejně jako 

jazykové návrhy.33 

          Další krizi prodělaly česko-německé vztahy v letech 1908 – 1914.34 Je to období, které 

je ve znamení nepřetržitých česko-německých jednání o vyrovnání. Ne nadarmo se Františku 

Thunovi, tehdejšímu místodržiteli v Českém království, říkalo „vyrovnávací místodržitel“.35 

Ale tato jednání nevedla k úspěchu, obecně můžeme konstatovat, že menší ochotu ke 

kompromisu projevovali němečtí politici, pravděpodobně hlavně proto, že byli pod větším 

tlakem.36 Užívání jazyka českého či německého při nejrůznějších úředních výkonech bylo 

velmi problematickou otázkou, která se pak přenášela i do každodenního života. Například 

v Králíkách dne 4. března 1909 němečtí mladíci napadli české učně jenom proto, že se na 

ulici bavili česky.37 

          Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu Františka 

Ferdinanda d´ Este, který se stal záminkou k vyhlášení války Rakousko-Uherskem Srbsku. 

První měsíc neměl atentát na kulturní dění ve východních Čechách větší vliv. Pokračovala 

Živnostensko-hospodářská výstava v Chocni a probíhaly sjezdy živnostníků, hasičů a Sokola, 

například „17. července slet II. okrsku Východočeské župy sokolské, spojený s průvodem, 

veřejným cvičením a veselicí.“38 Zato politický život byl v monarchii rychle omezen, 

například došlo k zakázání připravované demonstrace proti sílícímu absolutismu, kterou na 

26. července chystala sociální demokracie. Začala politická perzekuce, která se stupňovala až 

do roku 1917 a jejíž první obětí byli poslanci, kteří pozbyli imunitu. Došlo k uvěznění 

některých poslanců za velezradu, například dr. Rašína, Karla Kramáře a dalších.39 

          Rakousko-Uhersko využilo války „k posílení centrální moci, potlačení národních snah 

neněmeckých národů a zesílení germanizace“.40 V září 1914 vláda zrušila občanská práva, 

například svobodu slova, svobodu shromažďování či nedotknutelnost listovního tajemství, a 

také došlo k zastavení činnosti některých spolků. Mezi takto postižené patřila Česká obec 

sokolská, která byla rozpuštěna v listopadu roku 1915. Její členové z řad soudců, profesorů a 

poštovních úředníků měli vystoupit z jednot, a lépe se nevedlo ani vojákům, kteří za svoje 

                                                
32 KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha, 1990, s. 264. ISBN 80-200-0337-1. 
33 Tamtéž. 
34 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 12-28. 
35 GALANDAUER, Jan. František kníže Thun: Místodržící Českého království. Praha, 2007, s. 221. ISBN 978-
80-7185-803-4. 
36 Tamtéž, s. 212. 
37 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 120. ISBN 80-902263-1-0. 
38 CIHLÁŘ, Jiří. První světová válka a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2004, s. 5. ISBN 80-86042-93-6. 
39 Tamtéž, s. 5-9. 
40 Tamtéž, s. 9. 
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členství v Sokolu byli šikanováni. V roce 1917 došlo k prohlídkám vedení žup a jednot, 

zabavování sokolských knih, stanov, časopisů atp., a v březnu dokonce k zatčení osmnácti 

funkcionářů, mezi nimiž se nacházel i starosta župy Orlické František Huber ze Žamberka.41 

          Perzekuce ze strany státu se týkala také zákazu vydávání některých novin a časopisů, ve 

východních Čechách byla zakázána Pochodeň, která nechtěla své čtenáře přesvědčovat, aby se 

upisovali válečným půjčkám. Došlo k zastavení nejrůznějších kulturních, tělovýchovných a 

vlasteneckých akcí, například se nekonala I. olympiáda Dělnické tělocvičné jednoty, která 

měla proběhnout v roce 1915.42 

          Došlo k opětovnému obsazování míst vysokých státních úředníků, která se podařilo 

získat Čechům, Němci. Ve smíšených okresech místa okresních soudců získali vždy Němci. 

Zemské úřady si stěžovaly, že vojáci mají odpor k válce a chybí jim vlastenecký duch, 

z čehož obviňovaly především školy a úřady, „které nedokázaly přesvědčit Čechy, že se český 

národ může vyvíjet jen v rámci Rakousko-Uherska.“43 Český jazyk byl v řadě úřadů nahrazen 

němčinou, například od července 1915 finanční úřady začaly užívat jako úřední řeč němčinu, 

v prosinci 1916 se u politických a policejních úředníků v Čechách stala němčina vnitřní 

úřední řečí.44 

          Ke sporům mezi Němci a Čechy docházelo i v otázkách týkajících se zásobování 

vojáků, jak dokazuje příklad z Králík, odkud na frontu poslala firma Walter tři tisíce 

flanelových košil, které však dostal český pluk. Králičtí Němci poté protestovali, že košile 

byly přiděleny českému pluku, a ne německému.45 

          Dne 6. ledna 1918 žádali poslanci právo „československého národa“ na sebeurčení 

v tzv. Tříkrálové deklaraci, na kterou reagovali Němci tím, že chtěli, aby byla vytvořena 

provincie Deutschböhmen, která se měla stát součástí Rakouského státu. Zástupci Němců ze 

soudních okresů Lanškroun, Králíky, Rokytnice v Orlických horách, Svitavy, Polička a 

Litomyšl tuto snahu podpořili tím, že na sjezdu, který se konal v květnu, odmítli uznat český 

stát.46 

          V posledních měsících války se mezi obyvatelstvo šířily zprávy o zahraničním odboji 

v čele s Masarykem a o československých legiích, které bojovaly v Rusku, Francii a Itálii. Do 

legií samozřejmě vstoupili i vojáci, kteří pocházeli z politického okresu Žamberk. Tyto 

zprávy silně působily na české obyvatelstvo. 
                                                
41 CIHLÁŘ, Jiří. První světová válka a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2004, s. 9. ISBN 80-86042-93-6. 
42 Tamtéž, s. 10. 
43 Tamtéž, s. 11. 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž, s. 17. 
46 Tamtéž, s. 28-29. 
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          Zástupci všech politických stran dne 13. července vytvořili Národní výbor 

československý, který dne 28. října přijal zákon o samostatném československém státě. Ve 

městech začaly oslavy, došlo k odstraňování monarchistických symbolů, ale také k rabování 

skladů. Z tohoto důvodu se kvůli udržování pořádku tvořily oddíly z hasičů, členů DTJ a 

Sokola. 

          Němci na vznik Československé republiky reagovali dne 29. října, kdy se ve Vídni 

němečtí říšští poslanci z Čech prohlásili za zemský sněm tzv. provincie Deutschböhmen.47 

Kromě této province došlo k vytvoření ještě tří provincií a to na severní Moravě a ve Slezsku 

provincie Sudetenland, na jihu Moravy provincie Deutsch-Südmähren a na jihu Čech 

provincie Böhmerwaldgau.48 Německé úřady však neměly podporu ani od zdemoralizovaných 

vojáků, kteří nechtěli vstupovat do tzv. Volkswehru, ani vojenskou pomoc od Německa a 

Rakouska. Dne 30. října vznikla provincie Sudetenland,49 do které patřily například i Králíky, 

ve kterých byla na začátku listopadu vytvořena tzv. Národní rada, složená z představitelů 

různých německých politických stran. K obraně Králicka Němci sestavili ozbrojenou 

jednotku. Dále se v Králíkách začalo připravovat zřízení nového okresního hejtmanství, které 

mělo mít rozsah od Olešnice v Orlických horách na severozápadě až po Březné na východě.50 

Konec německým snahám o odtržení německých provincií učinil na Orlicku návrat 

rakouského 30. pěšího pluku, který v Itálii odmítl „nastoupit do přední linie“ a „pochodoval 

pryč z fronty směrem do Slovinska“.51 Kromě 200 Němců se celý pluk v půlce listopadu vrátil 

do Vysokého Mýta. Zde vojáci složili přísahu Československé republice a začali obsazovat 

Orlicko a severní Moravu. Ve dnech 14. a 15. prosince došlo k obsazení Králík, Rokytnice 

v Orlických horách až po Šumperk a Šternberk.52 

          Na obsazování pohraničí si několikrát stěžovala vídeňská vláda a požadovala, aby došlo 

k plebiscitu či aby byla na mírové konferenci ustanovena rozhodčí komise. Němci z Čech si 

na obsazování německých oblastí stěžovali i u prezidenta Wilsona. Československo podalo k 

hlavním vítězům války memorandum, ve kterém „tvrdilo, že jako stát vítězný má dle dohody 

o příměří s Rakousko-Uherskem právo už před podpisem mírových smluv obsadit svá uznaně 

                                                
47 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIII. 1918-1929. Praha, 2000, s. 31. ISBN 80-7185-
328-3. 
48 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 75. ISBN 80-86010-55-4. 
49 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIII. 1918-1929. Praha, 2000, s. 31–34. ISBN 80-
7185-328-3. 
50 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 132. ISBN 80-902263-1-0. 
51 CIHLÁŘ, Jiří. První světová válka a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2004, s. 24. ISBN 80-86042-93-6. 
52 Tamtéž, s. 32. 
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nárokovaná území, pokud toho vyžaduje udržení pořádku či vedení vojenských operací.“53 

Dne 21. prosince 1918 pařížská vláda uznala, že do rozhodnutí mírového kongresu, má 

Československý stát hranice historických provincií Čech, Moravy a rakouského Slezska. 

Britové a Italové toto stanovisko uznali na začátku roku 1919. Jako poslední souhlasila 

Amerika, které se však Beneš musel zavázat k tomu, „že jeho stát se v teritoriálních otázkách 

bezpodmínečně podrobí rozhodnutím mírové konference.“54 Československo tak souhlas od 

velmocí získalo až dodatečně.55 K obsazení Podkarpatské Rusi československými a 

rumunskými vojsky na jaře roku 1920 došlo již na základě rozhodnutí Dohody a podle přání 

některých rusínských politiků a rusínských krajanských organizací v USA byla Podkarpatská 

Rus připojena k Československu jako „její autonomní složka.“56 

          V obsazeném pohraničí hrozilo nebezpečí „jak z provokací německých šovinistů, tak 

z tvrdě protiněmeckých kroků českých místních NV a rovněž zdrsnělých legionářů, kteří 

vykonávali často v pohraničí strážní a policejní službu“,57 i přesto vláda dlouho národnostní 

spory dokázala držet v únosné míře. Situaci zhoršovaly německé štvavé letáky a na druhé 

straně odstraňování všeho německého Čechy.58 

          Na mírovou konferenci s delegací Rakouska jeli také zástupci českých Němců, kteří 

stále chtěli přičlenění pohraničních oblastí Československa k Rakousku. V únoru 1919 se 

v Německém Rakousku začaly připravovat volby do parlamentu, kterých se chtěli zúčastnit i 

čeští Němci. Československé úřady tuto účast nemohly připustit, protože „velká účast na nich 

by mohla být označována za plebiscit“.59 Němci z pohraničí na zákaz účasti na volbách 

reagovali výzvou ke generální stávce, která měla proběhnout dne 4. března 1919, kdy měl 

poprvé zasedal vídeňský parlament. Pořádání demonstrací a generální stávky se ujala 

německá sociální demokracie.60 V Králíkách proběhla demonstrace proti zákazu voleb do 

rakouského parlamentu dne 9. března.61 Na některých demonstracích došlo ke srážkách 

s československými oddíly, které na některých místech střílely do davu. Při srážkách zemřelo 

                                                
53 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIII. 1918-1929. Praha, 2000, s. 34. ISBN 80-7185-
328-3. 
54 Tamtéž, s. 35. 
55 Tamtéž, s. 34-35. 
56 KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha, 2002, s. 58. ISBN 80-246-0360-8. 
57 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIII. 1918-1929. Praha, 2000, s. 81. ISBN 80-7185-
328-3 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž, s. 82. 
60 Tamtéž. 
61 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 133. ISBN 80-902263-1-0. 
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padesát čtyři Němců.62 Prezident Masaryk a ministr vnitra Švehla na to reagovali tak, že 

„důrazně nařídili, že vojsko může při podobných příležitostech užít zbraně jen po několikeré 

výstraze a když „je skutečně uvedeno v nebezpečí života““.63 I přes události, které ze staly  

4. března, T. G. Masaryk opět nabídl Němcům ministerské křeslo, které jim nabízel již po 

vzniku republiky, ale stejně jako tehdy u Lodgmana von Auen neuspěl. Toto rozhodnutí 

sudetoněmecké politiky považovali za velikou chybu i říšští němečtí politikové.64 

          Dne 10. září 1919 podepsalo Československo v Saint Germain smlouvu, v níž se 

zavázalo, že všichni občané si budou před zákonem rovni bez ohledu na jazyk, náboženství 

nebo rasu. Občané používající jiný jazyk než český měli mít právo zakládat školy i jiné 

výchovné ústavy a sociální instituce, na kterých mohli bez omezení využívat svého jazyka. Při 

nedodržování závazků uvedených v této smlouvě se menšiny měly odvolávat ke Společnosti 

národů ve formě petic. Proti Československé republice směřovalo velké množství těchto petic 

především v letech 1922 až 1926. Týkaly se především pozemkové reformy, propouštění 

úředníků a státního občanství, většina jich však byla vyřízena dopisem, ve kterém 

československé ministerstvo zahraničí vysvětlilo situaci.65 

          Požadavky tzv. smlouvy na ochranu menšin naplňovala československá ústava z 29. 

února 1920, která činila „československé národní právo lepším než bylo národnostní právo 

v Rakousku a v ostatních „nových státech“ vzniklých po první světové válce. (Snad s výjimkou 

Estonska.)“66 

          Postupně si začaly některé německé politické strany hledat k Československé republice 

cestu. Jako první uznala existenci Československého státu německá sociální demokracie 

(DSAP), která požadovala, aby „byl republikou socialistickou a aby měl národnostní 

upořádání švýcarského typu“.67 Po DSAP se k aktivistickému proudu, který se hlásil 

k demokracii a byl loajální ke státu, přihlásila i německá agrární strana (Bund der Landwirte – 

BdL). Část Německé menšiny i nadále zastávala negativismus, který měl autoritativní 

tendence, které nakonec přerostly v tendence fašistické.68 V soudním okrese Králíky, do 

kterého patřily kromě dalších obcí i obce České Petrovice, Dolní Lipka, Lichkov, Králíky, 

Mladkov, Těchonín a Vlčkovice, v nichž vznikly české menšinové školy, v obecních volbách 

v červnu 1919 vyhrála s 53,8 procenty hlasů právě DSAP, druhé místo s 19,1 procenty hlasů 
                                                
62 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIII. 1918-1929. Praha, 2000, s. 82. ISBN 80-7185-
328-3. 
63 Tamtéž, s. 83. 
64 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 65-78. ISBN 80-86010-55-4. 
65 Tamtéž, s. 66-70. 
66 KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha, 2002, s. 63. ISBN 80-246-0360-8. 
67 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 75-79. ISBN 80-86010-55-4. 
68 Tamtéž. 
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obsadila BdL a třetí místo s 14,4 procenty hlasů Německá křesťansko-sociální strana (DCVP). 

Nacionalistické a ostře protičeské strany Deutsche Nationalpartei (DNP) a Deutsche 

nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) u těchto voleb propadly, společně s dalšími 

stranami zůstaly ve skupině bez politického označení, která získala 12,7 procenta hlasů. 

Němci na Králicku se podle těchto výsledků smířili s existencí Československého státu. 

Svědčí o tom i parlamentní volby, které proběhly v dubnu roku 1920, v nichž na Králicku 

obdržela DSAP 40 procent hlasů, BdL 30,8 procent hlasů a DCVP 18 procent hlasů. Kdežto 

DNP a DNSAP získaly pouze 11,2 procent hlasů.69 

          V roce 1926 vstoupily do Švehlovy vlády německé aktivistické strany a to agrárníci a 

křesťanští sociálové. Tyto strany měly na mnou sledovaném území velký vliv především mezi 

venkovským obyvatelstvem, „které udržovalo živé hospodářské styky s českým vnitrozemím 

jak nákupem krmiv pro rozvinutou živočišnou výrobu, tak vývozem živočišných produktů do 

českého vnitrozemí“,70 takže bylo na vnitrozemí Československa závislé. 

          Švehlova vláda v roce 1927 provedla reformu, jíž se zavedlo zemské zřízení, které 

vycházelo vstříc požadavkům Slovenska, ale zhatilo naději českých Němců, že budou zřízeny 

převážně německé župy.71 Kromě toho vláda „zavedla jazykovou úpravu pro zemská a obecní 

zastupitelstva č. 229/1928, která ještě více zdůraznila přednosti českého jazyka…“.72 Na 

německé straně tyto reformy pochopitelně vyvolaly odpor.73 

          Druhá polovina dvacátých let byla v Československu ve znamení největší hospodářské 

prosperity. Mzdy narůstaly ve všech průmyslových odvětvích včetně těch, která v pohraničí 

ovládali Němci. V této době i „mezi samotnými Němci nabývala aktivistická orientace na 

prestiži“.74 Ve volbách do parlamentu roku 1929 měly aktivistické strany 75 procent 

německých hlasů.75 To potvrzují i volby na Králicku, kde BdL získala 30,08 procent hlasů, 

DSAP 28,19 procent hlasů a DCVP 22,63 procent hlasů.76 

          Na podzim roku 1929 vypukla ve Spojených státech amerických hospodářská krize, 

která se postupně rozšířila do většiny světa. Československo zasáhla v roce 1930 a svého 

vrcholu dosáhla v roce 1933. Tato krize přerušila dosavadní poměrně „klidný vývoj, který vedl 

                                                
69 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 7. ISBN 80-
86042-73-1. 
70 Tamtéž s. 9. 
71 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 79. ISBN 80-86010-55-4. 
72 KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha, 2002, s. 68. ISBN 80-246-0360-8. 
73 Tamtéž. 
74 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 80. 
75 Tamtéž. 
76 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 10. ISBN 80-
86042-73-1. 
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k stabilizaci hospodářství, což se odrazilo v uklidnění sociálních a národnostních rozporů.“77 

Krize nejvíce postihla Podkarpatskou Rus, Slovensko a také pohraniční oblasti českých zemí, 

ve kterých byla soustředěna odvětví průmyslu zaměřená na vývoz, tedy textilní, dřevařské, 

sklářské, atd.78 

          Německé aktivistické strany z počátku setrvávaly především u sociálních a stavovských 

požadavků,79 například BdL se dále hlásila k loajalitě vůči republice a chtěla spolupracovat 

s českými agrárníky.80 

          Jak konkrétně probíhala krize na Žamberecku? V této době, tedy podle sčítání lidu 

z roku 1930, žilo v soudním okrese Králíky 12 168 obyvatel, z čehož bylo 1330 Čechů a 10 

691 Němců,81 a v soudním okrese Rokytnice v Orlických horách 12 499 obyvatel, z toho 716 

Čechů a 11 549 Němců.82 V roce 1931 zastavily výrobu tkalcovny v Králíkách a u Dolní 

Lipky, ale továrny byly zavírány nebo podstatně snížily výrobu i na dalších místech 

Žamberecka. Tím velice vzrostla nezaměstnanost, která vyostřovala vztahy mezi Čechy a 

Němci i zesilovala vliv pravicových a fašizujících stran. To potvrzuje například rok 1932, kdy 

v Králích v obecních volbách získala DNSAP 260 hlasů, což bylo o 87 hlasů víc než 

v předešlých volbách. Krize na Žamberecku postihal také zemědělství a to především 

typickou výrobu mléka, sýra, másla a masa.83 

          V lednu 1933 nastoupila v Německu k moci NSDAP v čele s Hitlerem, což mělo pro 

Československou republiku zásadní význam. K oslabení jednoty republiky Hitler využil 

početné německé menšiny, kterou krize velice silně postihla.84 

          Změna vlády v Německu byla ihned znát v pohraničních oblastech, které přímo 

sousedily s Říší. Například kronika bartošovické školy uvádí, že nástup NSDAP v Německu 

přinesl „obsazení hranic jejich údernými oddíly a zatažení cesty u mostu řetězem, na němž 

v noci visela červená lampa. Pro vpády hitlerovců obsazeny byly naše hranice zesílenými 

četnickými hlídkami“.85 V Bartošovicích proto na stanici v tu dobu sloužilo osm četníků.86 

                                                
77 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 3. ISBN 80-86042-34-0. 
78 Tamtéž, s. 3-5. 
79 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 12. ISBN 80-
86042-73-1. 
80 Tamtéž, s. 19. 
81 NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný/Dodatky: Díl třetí, svazek druhý Konkurs-Majo. Olomouc, 2001,  
s. 816. ISBN 80-7203-332-8. 
82 NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný/Dodatky: Díl pátý, svazek první Praha-Rom. Olomouc, 2002, s. 696. 
ISBN 80-7203-412-X. 
83 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 23-28. ISBN 80-86042-34-0. 
84 Tamtéž, s. 3-9. 
85 SOkA Rychnov nad Kněžnou, sign. C-0208, Xerokopie školní kroniky české obecné školy v Bartošovicích 
v Orlických horách, s. 63-64. 
86 Tamtéž, s. 64. 
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          Nástup Hitlera vedl k posílení sudetoněmeckých nacionalistických stran (DNSAP a 

DNP), například členové DNSAP v Králíkách volali v červenci roku 1933 na sjezdu turnerů 

ve Vratislavi jako první Němci v Československu po spojení s Říší. Naopak vliv 

aktivistických stran slábl i přesto, že ve svém programu začaly zdůrazňovat národnostní 

požadavky.87 

          V roce 1933 došlo k zákazu DNSAP a DNP, které na krátký čas nahradila 

Sudetendeutsche Heimatfront (SHF). Před parlamentními volbami v roce 1935 se SHF 

přeměnila na Sudetendeutsche Partei (SdP), která se ve volbách stala nejen nejsilnější 

německou stranou, ale získala také vůbec největší počet hlasů ze všech politických stran 

Československa.88 V soudním okrese Králíky získala SdP 34,03% hlasů, což bylo pětkrát více 

hlasů než získaly strany DNSAP a DNP ve volbách z roku 1929. V německých obcích na 

Králicku „dosáhla SdP 41,5% hlasů a aktivisté 50,5%, ačkoliv v jiných německých oblastech 

získala přes 50% hlasů“, například v Rokytnici v Orlických horách získala SdP 54,47%. 

Aktivistické strany si tedy v soudním okrese Králíky udržely pevnější pozice než v jiných 

soudních okresech.89 

          S pomocí propagandy a podporou Německa rostl vliv SdP v pohraničí velikou rychlostí, 

jak dosvědčuje příklad z Králík. V září 1936 tam přišlo na Henleinovu schůzi 250 lidí a při 

odjezdu z města po něm házeli kameny, o osm měsíců později se na jeho schůzi dostavilo 

takové množství lidí, že se nevešli do Střelnice, a tak někteří museli stát venku.90 

          SdP v čele s Konradem Henleinem oficiálně vystupovala s programem autonomie, 

z které se jí podařilo díky neustálému ustupování západních mocností Německu udělat 

mezinárodní problém. SdP svoje politické požadavky neustále zvyšovala i v roce 1937 „a 

mohla tak poukazovat na neochotu pražské vlády k dohodě.“91 

          Poté co bylo Rakousko 13. března 1938 připojeno k Německu, vystoupila SdP s výzvou 

k „národní jednotě“.92 Na tuto výzvu zareagovali němečtí agrárníci a křesťanští sociálové, 

kteří vystoupili z vlády, což fakticky znamenalo konec německého aktivismu.93 Na Králicku 

                                                
87 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 20-21. ISBN 
80-86042-73-1. 
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89 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 28-29. ISBN 
80-86042-73-1. 
90 Tamtéž, s. 37. 
91 BENEŠ  - JANČÍK … Rozumět dějinám, s. 102. ISBN 80-86010-55-4. 
92 Tamtéž. 
93 Tamtéž. 
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byl podle hlášení četnické stanice anšlus Rakouska mezi německými obyvateli přijat se 

sympatiemi.94 

          V dubnu vyhlásil Henlein v Karlových Varech  osm tzv. karlovarských požadavků, 

které ve své podstatě byly pro československou vládu nepřijatelné. Pod tlakem Francie a 

Velké Británie však musela vláda zahájit jednání o tzv. národnostním statutu.95 

          Hitler se v květnu pokusil o vojenský nátlak na Československou republiku, na který 

československá vláda reagovala tím, že provedla částečnou mobilizaci. Tato reakce posílila 

antifašistickou frontu v republice, ale negativní ohlas našla ve Velké Británii, která nechtěla, 

aby ji Československo vtáhlo na pokraj války.96 

          V červenci přijala československá vláda návrh anglické vlády, „aby přijala nezávislého 

vyšetřovatele a prostředkovatele pro jednání vlády se SdP.“97 Ten doporučil vznik tří 

samosprávných německých krajů, ale nakonec Chamberlain prosadil v britské vládě 

myšlenku, aby se začalo jednat o odstoupení sudetoněmeckého území.98 

          Po neúspěchu čtvrtého plánu, který v podstatě přijal požadavky SdP, byly na 

Československo „použity nátlakové akce samotných českých Němců: nepokoje, demonstrace 

a pouliční bitky.“99 Záminkou pro tyto akce se stal incident v Ostravě, kde došlo při německé 

demonstraci k udeření sudetoněmeckého poslance policistou. Dne 12. září Hitler 

v Norimberku pronesl projev, který přímo útočil na existenci Československa. Reakcí na tento 

projev byl puč, který vláda potlačila stanným právem v severočeských okresech.100 

          Dne 15. září odletěl britský ministerský předseda Chamberlain za Hitlerem. Jeho velkou 

snahou bylo vyřešit krizi mezi Československem a Německem tak, aby se zabránilo  

případnému vojenskému konfliktu, do něhož by byla vtažena jak Velká Británie, tak Francie. 

V následujících patnácti dnech se rozhodovalo o osudu republiky. Nakonec se nalezlo smírné 

řešení, samozřejmě ve prospěch Německa. Toto řešení znamenalo konec první 

Československé republiky. Mnichovská dohoda ze dne 30. září 1938 udělala definitivní tečku 

za její existencí a dala vzniknout tzv. druhé republice.101 
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3. České menšinové školy otevřené v letech 1904 – 1918 

 

          Nejdůležitější organizací, která pomáhala při zřizování a vydržování soukromých 

českých menšinových škol, byla Ústřední matice školská (ÚMŠ), založená 5. prosince 1880. 

Německou obdobou ÚMŠ byl Schulverein, k jehož založení došlo 2. června 1880.102 

          Do vzniku Československé republiky měla ÚMŠ ve svém programu pouze obranu 

českého jazyka a i v praxi působila jako spolek obranný. To se změnilo po vzniku republiky, 

kdy „byly stanovy spolku změněny; v nových stanovách jsou tato charakteristická slova, 

dovolující účel širší: «Účelem Ústřední matice školské je … vůbec šířiti vychováváním a 

vzděláváním znalost českého jazyka spisovného.«“.103 

          ÚMŠ získávala prostředky na zřizování a vydržování českých menšinových škol  

z členských příspěvků a z nejrůznějších darů. Největší význam měla ÚMŠ pro české 

menšinové školy před vznikem Československé republiky, ale ani po vytvoření 

Československa nezanikla a nadále menšinové školy podporovala. ÚMŠ velmi často 

přispívala na stavbu školních budov, spolupůsobila při materiálním vybavování škol, 

pomáhala při jejich zřizování. Její činnost se projevovala i v rozvoji kulturního a 

společenského života českého obyvatelstva žijícího v národnostně smíšených pohraničních 

okresech. 

          Pro české menšinové školy na mnou sledovaném území bylo důležité působení Národní 

Jednoty Severočeské (NJS), jejíž ustavující valná hromada se konala dne 22. března 1885.104 

Předsedou NJS se stal Dr. A. P. Trojan, náměstkem MUDr. A. Slavík a jednatelem redaktor 

A. Srb. Hned v prvním roce došlo k založení třiceti sedmi odborů, na příspěvcích od všech 

členů se vybralo 6 242 zlatých a pořádalo se čtyřicet jedna přednášek.105 Před vznikem 

Československa působila NJS jako obranná organizace, která nebyla podporována Rakousko-

Uherskem. Po vzniku Československé republiky našla NJS v novém státě oporu. 

          Všechny české národní jednoty a matice, tedy i NJS, formálně zastřešovala Národní 

rada česká,106 která vznikla v roce 1900. Její německou obdobou byla Deutsche Volksrat in 

Böhmen und Mähren, která se utvořila v roce 1903.107 

                                                
102 SRB, Adolf. Z půl století. Praha, 1913, s. 41-43. 
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          NJS českým menšinovým školám pomáhala s obstaráváním vánočních nadílek pro 

žáky, kteří při nich byli obdarovávání látkami na šaty, oblečením, botami, atd. Místní odbory 

NJS, pokud v obci vznikly před vznikem školy, většinou stály v čele snahy o otevření české 

menšinové školy v obci. NJS dále pomáhala v národně politické oblasti nejrůznějšími 

intervencemi, například zaměstnaneckými, úřednickými, atd., či v kulturní oblasti koupěmi 

domů, které pak sloužily nejrůznějším účelům, například jako Národní domy, české mateřské 

školy, české školy, atd. 

 

3. 1. Česká obecná škola v Těchoníně 

 

          Česká škola byla v Těchoníně (německý název Linsdorf), kde v roce 1900 žilo 37 

Čechů a 834 Němců,108 otevřena dne 14. září 1904 z podnětu odboru NJS v Kyšperku, který 

pro ni zakoupil budovu a první tři roky ji vydržoval z vlastního nákladu, potom ji začala 

vydržovat ÚMŠ. Prvním správcem školy se stal Jan Menčík, který předtím působil na 

matičních školách v Hostomicích nad Bělou a Liběchově.109 

          Ve školním roce 1904/1905 proběhla dne 22. prosince 1904 na škole první slavnost 

vánočního stromku, při které děti dostaly oblečení, boty a různé drobnosti. Průměrná cena 

nadílky na jedno dítě byla 18-20 Kč. Žáci, kteří chodili do školy z okolních obcí, dostávali 

v poledne polévku, aby se nemuseli na oběd vracet domů. Celé stravování zajišťoval odbor 

NJS v Kyšperku.110 

          Jana Menčíka vystřídal ve funkci správce školy ve školním roce 1905/1906, kdy školu 

navštěvovalo školu dvacet devět dětí, z toho bylo patnáct dívek a čtrnáct chlapců,111 František 

Košek.112 V tomto školním roce nechal odbor NJS v Hradci Králové oplotit školní pozemek, 

na kterém se nacházelo několik starých stromů. V dubnu 1906 obdržela česká škola v 

Těchoníně od okresního hospodářského spolku v Žamberku 14 jabloní, 10 hrušní a 7 třešní, 

které správce školy se staršími žáky zasadil v oplocené časti školní zahrady, čímž vznikla 

                                                                                                                                                   
107 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české: sv.  XIV. 1929-1938. Praha, 2002, s. 436. ISBN 80-
7185-425-5. 
108 Ottův slovník naučný: XXV. díl T-Tzschirner. Praha, 2002, s. 150. ISBN 80-7185-439-5. 
109 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 7. 
110 Tamtéž, s. 9-11. 
111 Tamtéž, s. 21. 
112 Tamtéž, s. 16. 
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ovocná školka.113 I v tomto školním roce proběhlo stravování dětí polévkou a slavnost 

vánočního stromku.114 

          Ve školním roce 1906/1907, kdy školu navštěvovalo třicet šest dětí, z toho polovina 

děvčat,115 zůstal správcem školy František Košek. I v tomto roce došlo ke zkrášlení okolí 

školy a to tím, že byla v čele školní budovy vytvořená zahrada po způsobu anglického parku. 

Na úpravy zahrady darovala „Beseda“ v Hradci Králové 63 K a podpora 100 K od českého 

odboru rady zemědělské, který pro školu vyžádal odbor NJS v Těchoníně.116 

          Františka Koška v květnu školního roku 1907/1908, kdy školu navštěvovalo čtyřicet 

jedna žáků, vystřídal ve funkci správce české menšinové těchonínské školy Alois Píša,117 

který na škole působil do školního roku 1918/1919. Ve školním roce 1908/1909 chodilo do 

školy devatenáct chlapců a sedmnáct dívek,118 o rok později stoupl počet dětí na čtyřicet čtyři, 

z toho dvacet tři dívek a dvacet jedna chlapců.119 Školního roku 1910/1911 počet žáků naopak 

prudce klesl na dvacet šest,120 ale o rok později zase stoupl na třicet čtyři, z toho dvacet dívek 

a čtrnáct chlapců.121 Ve školním roce 1912/1913 klesl počet dětí o čtyři a v následujícím roce 

se zase o stejný počet navýšil.122 Školního roku 1914/1915 začal tříletý pokles žáků, nejprve 

na dvacet osm, z toho sedmnáct dívek a jedenáct chlapců,123 poté na dvacet pět, z toho třináct 

dívek a dvanáct chlapců,124 a ve školním roce 1916/1917 na osmnáct.125 Následující školní 

rok chodilo do školy dvacet tři dětí, z toho patnáct chlapců a osm dívek,126 ale ve školním 

roce 1918/1919 zahájila škola výuku opět jen s osmnácti žáky, jejichž počet však do konce 

školního roku stoupl na třicet jedna.127 Tento velký nárůst během roku způsobil vznik 

Československé republiky, který mnoha českým rodičům umožnil poslat svoje děti do české 

školy, protože již nebyli „pod nátlakem Němců“.128 Počty dívek a chlapců za působení A. Píši 

jsou přehledně znázorněny v níže uvedené tabulce číslo 1. 

 

                                                
113 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 19. 
114 Tamtéž, s. 20-21. 
115 Tamtéž, s. 28. 
116 Tamtéž, s. 23-24. 
117 Tamtéž, s. 31. 
118 Tamtéž, s. 40. 
119 Tamtéž, s. 44. 
120 Tamtéž, s. 46. 
121 Tamtéž, s. 49. 
122 Tamtéž, s. 51-53. 
123 Tamtéž, s. 55. 
124 Tamtéž, s. 57. 
125 Tamtéž, s. 60. 
126 Tamtéž, s. 62. 
127 Tamtéž, s. 66. 
128 Tamtéž. 
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Tabulka č. 1 

Školní 
rok 

Počet 

žáků 
Dívky Chlapci Správce 

školy 
1907/1908 41 22 19 F. Košek/Alois Píša 
1908/1909 36 17 19 Alois Píša 
1909/1910 44 23 21 Alois Píša 
1910/1911 26 17 9 Alois Píša 
1911/1912 34 20 14 Alois Píša 
1912/1913 30 15 15 Alois Píša 
1913/1914 34 19 15 Alois Píša 
1914/1915 28 17 11 Alois Píša 
1915/1916 25 13 12 Alois Píša 
1916/1917 18 9 9 Alois Píša 
1917/1918 23 8 15 Alois Píša 
1918/1919 18 7 11 Alois Píša 

 

          Při nástupu Aloise Píši do funkce správce školy bylo úředně zjištěno, že mezi žáky byly 

děti německé národnosti. ÚMŠ na to reagovala vyloučením těchto dětí „s odůvodněním, že 

škola naše nečechizuje,“129 což dokazuje, že před vznikem Československé republiky byla 

ÚMŠ pouze spolkem obranným. Zajímavá jsou jména vyloučených německých dětí, které 

většinou příliš německy nezní: Emma Liebichová, František Netušil, Berta Netušilová, 

Růžena Netušilová, Josef Novák, Marie Nováková a Marie Štěpánová.130 Je možné, že 

některé děti pocházely ze smíšených manželství, kde se oba rodiče po svatbě rozhodli 

přihlásit k německé národnosti. Mohly však také pocházet z rodiny, kde byli oba rodiče Češi, 

ale například z existenčních důvodů se hlásili k německé národnosti. 

          Ve dnech 7. až 10. srpna 1908 podnikl správce školy Alois Píša s osmnácti žáky výlet 

do Prahy, kde dvakrát zdarma navštívili jubilejní výstavu obchodní a živnostenské komory a 

prohlédli si významné památky Prahy. Po celý pobyt v Praze dostávaly děti zdarma obědy. 

Výlet mohl proběhnout jen díky peněžním darům: 100 K od odboru NJS v Hradci Králové, 30 

K od odboru NJS v Těchoníně a 20 K od odboru NJS v Kyšperku. Další vydání, která měla 

výprava v Praze, hradil mužský odbor NJS v Praze.131 

          Dne 2. prosince 1908 se konala oslava šedesátiletého výročí panování Františka Josefa 

I., která byla zahájena mší svatou, jíž se zúčastnili žáci se správcem školy. Pro děti slavnost 

                                                
129 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 33. 
130 Tamtéž, s. 33-34. 
131 Tamtéž, s. 29-30. 
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pokračovala ve třídě školy, kde jim Alois Píša vykládal o životě a panování Jeho Veličenstva. 

Každý žák dostal obrázek Františka Josefa I., které dětem darovala ÚMŠ. Celou slavnost 

zakončila malá hostina, již připravila manželka Aloise Píši.132 

          Ve školním roce 1910/1911 opět uspořádala pro sedmnáct dětí správa české menšinové 

školy v Těchoníně čtyřdenní školní výlet do Prahy, který dary a pomocí umožnila NJS 

v Praze a další příznivci školy. Výlet se konal ve dnech 24. až 27. července 1911.133 

          Téměř každý rok měli žáci různé nakažlivé nemoci. Když však ve školním roce 

1912/1913 propukla spála v rodině správce školy, došlo k velmi dlouhému uzavření školy a to 

od 19. března do 6. května.134 

          První světová válka zasáhla také do fungování české menšinové školy v Těchoníně. 

Správce české menšinové školy Alois Píša musel dne 28. srpna 1914 nastoupit povinnou 

vojenskou službu,135 a tak nemohla být v září 1914 zahájena pravidelná výuka. Soukromou 

nepravidelnou výuku pro žáky školy zajistil učitel ze Studeného. Žáci se pravidelné výuky ve 

školním roce 1914/1915 dočkali až od 11. května 1915, kdy byl Alois Píša zproštěn vojenské 

služby.136 Dne 26. října 1915 však došlo k opětovnému odvodu A. Píši k vojsku a výuku na 

české škole v Těchoníně převzala jeho žena Emilie Píšová. Tento zástup trval do 1. ledna 

1916, kdy byl Alois Píša na dobu neurčitou osvobozen od vojenské služby a mohl opět převzít 

výuku.137 Do konce války už Alois Píša do vojenské služby nenastoupil. 

          Vznik Československé republiky v roce 1918 znamenal pro českou školu v Těchoníně, 

kde při sčítání lidu v roce 1930 žilo 163 Čechů a 687 Němců,138 zvýšení počtu žáků a také 

změnu ze soukromé školy na státní obecnou školou s československým vyučovacím jazykem, 

kterou se stala dne 14. srpna 1919. V tomto školním roce došlo dvakrát k uzavření školy, 

poprvé od 21. října do 11. listopadu 1918 kvůli epidemii chřipky a podruhé kvůli dusivému 

kašli od 27. ledna do 15. února 1919.139 

          Za dobu, kdy dělal Alois Píša správce školy, došlo k několika úpravám a vylepšením na 

školní budově a v jejím okolí. Ve školním roce 1907/1908 byla rozšířena část školní zahrady 

o oddělení jehličnatých stromků.140 O rok později získal kabinet novou podlahu se spodní 

                                                
132 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 35-
36. 
133 Tamtéž, s. 46. 
134 Tamtéž, s. 50. 
135 Tamtéž, s. 52. 
136 Tamtéž, s. 54. 
137 Tamtéž, s. 57. 
138 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 148. ISBN 80-86042-34-0. 
139 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 65. 
140 Tamtéž, s. 31. 
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ventilací a došlo k vykopání nové studny s pitnou vodou.141 Ve školním roce 1910/1911 se 

střecha školy dočkala nového nátěru, celá budova dvou hromosvodů a díky ÚMŠ byla 

vybavena letní tělocvična nářadím.142 

          Po Aloisovi Píšovi nastoupil ve školním roce 1919/1920 na místo správce školy Eduard 

Jakš, který místo přijal v říjnu, díky čemuž vyučování na škole začalo opožděně a to  

10. října. Do školy tento rok docházelo padesát sedm dětí, pro které však třída v české škole 

nebyla dostatečně velká, a tak došlo k zabrání třídy v budově německé školy. Přestěhování 

školy proběhlo za četnické asistence až v lednu roku 1920, protože se tomuto přemístění 

bránil místní obecní úřad.143 Jedním z jeho argumentů bylo, že bude docházet ke konfliktům 

mezi žáky obou národností, což se však v průběhu roku nestalo. K nedorozuměním 

nedocházelo ani mezi německou a českou správou školy, které si vycházely ve společných 

záležitostech, například ve střídání letní tělocvičny, vstříc.144 

          V bývalé budově české školy zůstal byt českého učitele a učebna byla přeměněna na 

spolkovou místnost české menšiny. Školní zahrada u budovy této školy i nadále sloužila 

žákům české menšinové školy v Těchoníně.145 

          Během prvního roku svého správcování Eduard Jakš s žáky podnikl tři vycházky a 

navštívil sokolský biograf v Jablonném nad Orlicí, kde zhlédli film „Propast Macocha“.146 

          Eduard Jakš na české obecné menšinové škole v Těchoníně působil do školního roku 

1933/1934, kdy školu navštěvovalo již pouze patnáct dětí, z toho osm chlapců a sedm 

dívek.147 Ve školních letech 1920/1921 a 1921/1922 školu shodně navštěvovalo čtyřicet jedna 

žáků,148 poté však nastal pokles ve školním roce 1922/1923 na dvacet sedm dětí a o rok 

později na dvacet.149 Ve školním roce 1924/1925 opět počet žáků stoupl na dvacet tři, ale 

následující rok jich bylo již jen patnáct.150 Další tři školní roky byl počet dětí vyrovnaný, ve 

školním roce 1926/1927 chodilo sedmnáct žáků,151 o rok později devatenáct a ve školním roce 

1928/1929 osmnáct.152 Ve školním roce 1929/1930 školu navštěvovalo čtrnáct žáků,153 stejný 

                                                
141 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín,  s. 36. 
142 Tamtéž, s. 45. 
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počet zůstal i  v následujícím roce.154 Sedmnáct dětí chodilo do školy ve školním roce 

1931/1932,155 ale o rok později jich bylo již jen třináct.156 Počty dívek a chlapců za působení 

E. Jakše jsou přehledně znázorněny v níže uvedené tabulce číslo 2. 

Tabulka č. 2 

Školní 
rok 

Počet žáků 
Dívky Chlapci Správce 

školy 
1919/1920 57 17 30 Eduard Jakš 
1920/1921 41 19 22 Eduard Jakš 
1921/1922 41 17 24 Eduard Jakš 
1922/1923 27 10 17 Eduard Jakš 
1923/1924 20 7 13 Eduard Jakš 
1924/1925 23 8 15 Eduard Jakš 
1925/1926 15 6 9 Eduard Jakš 
1926/1927 17 10 7 Eduard Jakš 
1927/1928 19 10 9 Eduard Jakš 
1928/1929 18 10 8 Eduard Jakš 
1929/1930 14 7 7 Eduard Jakš 
1930/1931 14 6 8 Eduard Jakš 
1931/1932 17 8 9 Eduard Jakš 
1932/1933 13 5 8 Eduard Jakš 
1933/1934 15 7 8 Eduard Jakš 

 

          Ve školním roce 1920/1921 měla žákovská knihovna těchonínské školy 226 svazků, 

které si ze čtyřiceti jedna žáků půjčovalo třicet dva, tedy více než tři čtvrtiny žáků. Ti si za 

celý rok půjčili knihy 553krát, na jednoho čtenáře tak vycházelo víc než sedmnáct přečtených 

knih za rok.157 V následujícím roce na jednoho čtenáře připadlo třináct přečtených knih za 

rok.158 Žákovská knihovna se rozrůstala každý rok o několik desítek svazků, takže na konci 

školního roku 1922/1923 měla již 261 kusů. V tomto roce přečetl v průměru jeden žák 

dvanáct knih.159 O rok později na jedno dítě vycházelo třináct výpůjček.160 

                                                
154 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam českých škol s počtem žáků 
v oblasti inspektorátu státních škol menšinových s československým vyučovacím jazykem v Šumperku ve 
školním roce 1930/31. 
155 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 
104. 
156 Tamtéž, s. 105. 
157 Tamtéž, s. 75. 
158 Tamtéž, s. 78. 
159 Tamtéž, s. 81. 
160 Tamtéž, s. 85. 
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          Na konci tohoto školního roku podnikla správa těchonínské školy společně s českými 

menšinovými školami z Českých Petrovic a Mladkova školní výlet, který ve dnech 8. až 11. 

června 1921 směřoval do Prahy. Z těchonínské školy se výletu zúčastnilo dvacet dětí, kterým 

odbor NJS v Kyšperku přispěl 200 Kč.161 Podrobněji je tento výlet popsán v kapitole 5. 5. této 

práce. 

          Ve školním roce 1921/1922 narukoval při mobilizaci Eduard Jakš k armádě, a tak od 

26. října do 30. listopadu vyučoval tři dny v týdnu na těchonínské škole učitel z Mladkova 

Antonín Košťál.162 Školní výlet se v tomto roce konal až o prázdninách a to ve dnech 2. a 3. 

července. První den žáci navštívili Brno a druhý den si prohlédli propast Macochu, okolní 

jeskyně a Blansko. Výletu se zúčastnilo dvacet dva dětí.163 

          Ve školním roce 1922/1923 podnikl správce školy Eduard Jakš s dětmi na začátku 

června třídenní školní výlet do Prachovských skal, Českého ráje a Hradce Králové.164 

Následující školní rok se konal čtyřdenní výlet do Prahy a Poděbrad a o rok později 

dvoudenní výlet k Macoše.165 

          Třídenní školní výlet ve dnech 20. až 22. června ve školním roce 1926/1927 

těchonínská škola uspořádala do Prachovských skal, Jičína, Turnova a Hradce Králové.166 

V dalším školním roce se žádný školní výlet nekonal. 

          Dne 17. března 1928 došlo v Těchoníně k otevření české mateřské školy a opatrovny 

ÚMŠ v domě čp. 58,167 který vlastnila NJS.168 Do školy bylo zapsáno šestnáct dětí a jejím 

správcem se stal E. Jakš.169 

          Na konci školního roku 1928/1929 se děti dne 19. června dočkaly jednodenního výletu 

k Macoše.170 O dva roky později, ve školním roce 1930/1931, podnikla správa těchonínské 

školy s žáky jednodenní školní výlet na Lanšperk a Žampach.171 Dalšího školního výletu, 

který směřoval do Hradce Králové, se děti dočkaly až ve školním roce 1933/1934 a to ve 

dnech 15. a 16. června.172 
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172 Tamtéž, s. 110. 
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          V roce 1930 zjišťovala NJS umístění českých menšinových škol v celé republice a 

z výsledků průzkumu vytvořila seznam, ve kterém byla učebna těchonínské školy popsána 

jako „vlhká, přesto, že provedena isolace proti vlhkosti.“173 

          Ve školním roce 1934/1935, kdy školu navštěvovalo dvacet dva dětí, nastoupil na místo 

správce školy Miloš Taraška, protože Eduard Jakš byl přeložen do Mladkova.174 Miloš 

Taraška na škole působil do jara školního roku 1937/1938, avšak o tomto školním roce chybí 

zápis v kronice školy, a tak pouze víme, že do školy podle zápisu provedeného v červnu 1937 

mělo chodit dvacet čtyři žáků.175 Za čtyřletou dobu správcování M. Tarašky chodilo do školy 

nejvíce dětí ve školním roce 1935/1936 a to dvacet pět,176 nejméně pak v následujícím 

školním roce a to dvacet jedna.177 

          Oslava 85. narozenin prezidenta T. G. Masaryka v roce 1935 poprvé v Těchoníně 

probíhala tak, že ji slavili Češi i Němci společně. Proslov za českou menšinu měl správce 

české školy Miloš Taraška a za německé obyvatele starosta obce Josef Wondratschek. 

Slavnosti se účastnili žáci české i německé školy.178 

          Ve školním roce 1934/1935 jely děti z české těchonínské školy na jednodenní školní 

výlet do Litic, na kterém se hlavním cílem cesty staly hrad a skalní lom.179 O rok později byla 

pro žáky pořádána jednodenní exkurze do Chocně, kde si prohlédli továrnu na letadla, a do 

Vysokého Mýta, kde navštívili továrnu na výrobu větroňů a kasárna dragounského pluku č. 9 

a pěšího pluku č. 30. V kasárnách jim vojáci předvedli ukázky výcviku a boje.180 Ve školním 

roce 1936/1937 neproběhl žádný školní výlet a děti se na konci roku pouze zúčastnily 

promítání filmu „Jízdní hlídka“.181 

          Na jaře roku 1938 vystřídal Miloše Tarašku ve funkci správce školy Jan Zicha a působil 

v ní i ve školním roce 1938/1939, kdy do školy chodilo dvacet dva žáků. Výuka na škole 

probíhala do začátku října 1938.182 

        Před vznikem Československé republiky na škole pravidelně probíhala oslava jmenin 

rakouského císaře, při kterých se děti účastnily mší a ve škole jim o osobě císaře vykládal 

                                                
173 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
z roku 1930 řazený podle politických okresů s uvedeným počtem tříd a umístěním škol. 
174 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 
111. 
175 Tamtéž, s. 119. 
176 Tamtéž, s. 114. 
177 Tamtéž, s. 117. 
178 Tamtéž, s. 113. 
179 Tamtéž. 
180 Tamtéž, s. 116. 
181 Tamtéž, s. 119. 
182 Tamtéž, s. 120. 
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správce školy. Po vzniku Československa se pravidelně slavil den jejího vzniku a narozeniny 

jejího prezidenta. Každý rok byly pro žáky školy pořádány vánoční nadílky a různé stravovací 

akce, které z velké části sponzorovala NJS. 

        Jak vyplývá z níže uvedené tabulky číslo 3, nejvíce dětí školu navštěvovalo ve školním 

roce 1919/1920 a to padesát sedm. Nejméně žáků do školy chodilo ve školním roce 

1932/1933 a to třináct. Průměrně školu za celou dobu její existence navštěvovalo dvacet šest 

dětí, více žáků do školy chodilo před vznikem Československa a to průměrně třicet jedna, 

kdežto po vzniku republiky to bylo průměrně pouze dvacet tři dětí. Pokles žáků po vzniku 

republiky s největší pravděpodobností způsobil vznik dalších menšinových škol v okolí, 

kterým se věnuji v kapitole 5. 

Tabulka č. 3 

Školní 
rok 

Počet 

žáků 
Správce 

školy 
Školní 

rok 
Počet 

žáků 
Správce 

školy 
1904/1905 ? Jan Menčík 1922/1923 27 Eduard Jakš 
1905/1906 29 František Košek 1923/1924 20 Eduard Jakš 
1906/1907 36 František Košek 1924/1925 23 Eduard Jakš 
1907/1908 41 F. Košek/Alois Píša 1925/1926 15 Eduard Jakš 
1908/1909 36 Alois Píša 1926/1927 17 Eduard Jakš 
1909/1910 44 Alois Píša 1927/1928 19 Eduard Jakš 
1910/1911 26 Alois Píša 1928/1929 18 Eduard Jakš 
1911/1912 34 Alois Píša 1929/1930 14 Eduard Jakš 
1912/1913 30 Alois Píša 1930/1931 14 Eduard Jakš 
1913/1914 34 Alois Píša 1931/1932 17 Eduard Jakš 
1914/1915 28 Alois Píša 1932/1933 13 Eduard Jakš 
1915/1916 25 Alois Píša 1933/1934 15 Eduard Jakš 
1916/1917 18 Alois Píša 1934/1935 22 Miloš Taraška 
1917/1918 23 Alois Píša 1935/1936 25 Miloš Taraška 
1918/1919 18 Alois Píša 1936/1937 21 Miloš Taraška 
1919/1920 57 Eduard Jakš 1937/1938 24 M. Taraška/Jan Zicha 
1920/1921 41 Eduard Jakš 1938/1939 22 Jan Zicha 
1921/1922 41 Eduard Jakš    

V tabulce jsou uvedeny počty žáků, kteří nastoupili do školy na začátku školního roku. Pouze u školních roků 

1932/1933, 1933/1934, 1937/1938 a 1938/1939 jsou uvedeny počty žáků ze zápisu dětí do těchto školních roků. 

 

        Správci české menšinové těchonínské školy nejčastěji jezdili s žáky na vícedenní školní 

výlety do Prahy, ale dvakrát s nimi byli i v Prachovských skalách či Hradci Králové. Většina 
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školních výletů české menšinové školy v Těchoníně proběhla až po vzniku Československa, 

předtím se konaly jen dva výlety, které směřovaly do Prahy. 

          Za třicet pět školních let existence české menšinové školy v Těchoníně se ve funkci 

jejího správce vystřídalo pouze šest učitelů. Nejdelší dobu na škole působil Eduard Jakš a to 

patnáct let. Nejkratší dobu na škole pracoval poslední řídící učitel Jan Zicha, jehož půlroční 

zaměstnání na těchonínské škole ukončilo obsazení Těchonína německou armádou. Jen o půl 

roku déle než Jan Zicha strávil ve funkci správce Jan Menčík. Dva roky působil ve funkci 

správce školy František Košek a o rok a půl déle než on Miloš Taraška. Dvanáct let spravoval 

českou menšinovou školu Alois Píša. 

 

3. 2. Česká obecná a měšťanská škola v Rokytnici v Orlických horách 

 

          C. k. zemská školní rada povolila výnosem ze 4. prosince 1904, aby v Rokytnici 

v Orlických horách došlo ke zřízení matiční jednotřídní české školy. Nejprve však musela 

škola získat povolení od c. k. okresní školní rady v Žamberku, že se místnosti vyhlédnuté pro 

školu k výuce hodí, neboť městský úřad v Rokytnici podal dne 4. listopadu 1904 námitku, že 

dům č. p. 50 není způsobilý ke školní výuce kvůli zdravotním závadám (houbám). C. k. 

okresní školní rada v Žamberku na zasedání, které se konalo dne 12. prosince 1904, rozhodla 

na základě komisionelní prohlídky, že místnosti v domě č. p. 50 se k umístění české školy 

hodí.183 

          Dům č. p. 50 se nacházel na západní periférii města a byl vystavěn z kamene i ze dřeva. 

Místnost, ve které se nacházela učebna, měřila na délku 8 metrů a 40 centimetrů, na šířku  

4 metry a 90 centimetrů a vysoká byla 2 metry a 75 centimetrů. V učebně se nacházelo pět 

oken a nová podlaha. Mezi kabinetem, který měl na šířku 3 metry a na délku 4 metry a 90 

centimetrů, a učebnou se nacházela chodba široká 1 metr a 70 centimetrů. Všechny místnosti 

byly suché a zdravotní ani technický znalec nikde nezjistili příznaky houby.184 

          Na vznik české školy v Rokytnici v Orlických horách přispívaly nejrůznější spolky i 

soukromé osoby většinou peněžními, ale i jinými dary. Například za období od 1. do  

18. února 1904 se na školu vybralo 784 K a 37 h a také 43 knih, které byly později 

prodány.185 

                                                
183 SOkA Rychnov nad Kněžnou, Národní škola Rokytnice v Orlických horách, inv. č. 60, kart. 738, dopis od c. 
k. okresní školní rady v Žamberku městskému úřadu v Rokytnici ze dne 12. prosince 1904. 
184 Tamtéž. 
185 Posel z Podhoří. Rychnov nad Kněžnou, 20. února 1904, ročník 19, číslo 8, nestránkováno. 
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          Ve školním roce 1910/1911 do školy chodilo čtyřicet devět žáků, z toho bylo třicet pět 

dětí z Rokytnice v Orlických horách, dvě z Říček v Orlických horách a jedenáct 

z Kunvaldu.186 

          Po vzniku republiky došlo k zveřejnění školy, v té době měla ke dni 1. ledna 1920 ve 

dvou třídách šedesát tři žáků.187 Další zachovaný počet dětí v archivních materiálech pochází 

až z roku 1930/1931, kdy českou obecnou školu v Rokytnici v Orlických horách, kde při 

sčítání lidu v roce 1930 žilo 318 Čechů a 633 Němců,188 navštěvovalo čtyřicet tři žáků.189 

          Českou menšinovou školu v Rokytnici v Orlických horách všemožně podporoval odbor 

NJS v Rokytnici, který měl kroužky divadelní, hudební, tělocvičný a vzdělávací. Tento místní 

odbor například v roce 1921 žákům školy přispěl 500 Kč na školní výlet do Prahy.190 

          V Rokytnici v Orlických horách byla otevřena také česká menšinová měšťanská škola, 

o jejímž vzniku se nedochovaly archivní materiály. Tuto školu ke dni 1. ledna 1920 

navštěvovalo sto sedmnáct žáků rozdělených do tří tříd.191 Ve školním roce 1930/1931 do 

školy chodilo už pouze padesát osm žáků.192 

          Obě české školy spolupracovaly při nejrůznějších oslavách jako například dne 10. 

března 1929 při oslavě narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Program besídky, na které se 

sešli žáci obecné a měšťanské školy a jejich rodiče, byl zahájen proslovem ředitele Šindlera a 

pokračoval písní „Tatíčku starý náš“, kterou zazpívaly nejmladší děti. Dále žáci recitovali 

básně, ve kterých přáli presidentovi dožití se co nejvyššího věku a připomněli jeho zásluhy o 

vznik Československé republiky. Poté „žactvo měšť. školy zazpívalo vzorně několik 

národních písní a děvčata v národních krojích za zpěvu a hudby zatančila Moravskou 

besedu.“193 Celý program muzikou doplňoval hudební kroužek odboru NJS v Rokytnici 

v Orlických horách.194 

                                                
186 SOkA Rychnov nad Kněžnou, Národní škola Rokytnice v Orlických horách, inv. č. 60, kart. 738, seznam 
žáků navštěvujících soukromou školu ÚMŠ v Rokytnici v Orlických horách v roce 1910/1911. 
187 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam škol zřízených podle zákona ze 
dne 3. IV. 1919 č. 189 sb. s vyučovací řečí českou. 
188 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: VI. díl Pro-Sto. Praha, 2004, s. 366. 
ISBN 80-7277-040-3. 
189 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam českých škol s počtem žáků 
v oblasti inspektorátu státních škol menšinových s československým vyučovacím jazykem v Šumperku ve 
školním roce 1930/31. 
190 Naše menšiny. Trutnov, 1922, ročník 2, číslo 8, s. 110. 
191 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam škol zřízených podle zákona ze 
dne 3. IV. 1919 č. 189 sb. s vyučovací řečí českou. 
192 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam českých škol s počtem žáků 
v oblasti inspektorátu státních škol menšinových s československým vyučovacím jazykem v Šumperku ve 
školním roce 1930/31. 
193 Naše menšiny. Trutnov, 1929, ročník 9, číslo 5, s. 104. 
194 Tamtéž. 
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4. Rozvoj československého školství v letech 1918 - 1938 

 

          Po vzniku Československa se ve školství postupně změnila řada věcí. Změny přicházely 

postupně a poměrně rychle tak, jak si to vyžadovala situace. Nový stát začal podporovat vznik 

českých menšinových škol v národnostně smíšeném pohraničí. Chtěl zajistit Čechům žijícím 

v pohraničí pro jejich děti české vzdělání a zároveň si uvědomoval, že do pohraničí proudí 

noví čeští úředníci, finančníci, četníci, vojáci, železničáři, pošťáci atd. a tudíž potřeba českých 

škol bude zcela přirozeně narůstat. Existence německých škol zůstávala v pohraničí téměř 

nedotčena, přesto se Němcům situace příliš nelíbila a často, zejména v počátku ztrpčovali 

českým školám a Čechům vůbec život. Musíme ale konstatovat, že německých škol byl 

v pohraničí dostatek a jejich vybavenost byla často nadprůměrná.195 

          V listopadu roku 1918 vzniklo ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO), ale 

vzhledem k rychlému spádu událostí na konci první světové války a okolnostem provázejícím 

vznik republiky, byl prozatím pouze zachován stav starého školského systému. Neodkladný 

problém sítě českých národních škol v národnostně smíšených pohraničních oblastech, kde 

německá většina utiskovala a ponižovala nejrůznějším způsobem i české děti, řešilo až  přijetí 

zákona číslo 189/1919 Sb. o menšinových školách v dubnu roku 1919.196 

          Tzv. Metelkův zákon ze 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n. stanovil podmínky pro 

zřizování českých, ale i jiných menšinových škol v ČSR, takže obecná škola se mohla zřídit 

tam, kde bylo alespoň čtyřicet dětí menšiny, měšťanská škola tam, kde bylo nejméně čtyři sta 

dětí. Výjimku připouští pátý paragraf tohoto zákona, a ta je velmi důležitá. Ze závažných 

důvodů mohlo MŠANO stanovit, aby jak obecná, tak měšťanská škola byly zřízeny i pro 

menší počet žactva. Zákon řešil i otázku nákladů spojených se zřizováním a provozem těchto 

škol. Náklady nesla země či stát, žactvo mělo zdarma i učebnice. Menšinové školství řídilo 

přímo MŠANO, nepodléhalo ani místním ani okresním školním radám, menšinové školy 

řídily zvláštní inspektoráty. To jsou nejdůležitější body tohoto zákona.197 

          Ochranou národních, náboženských a rasových menšin se pak dále zabývá v hlavě šest 

československá ústava schválená 29. února 1920. Podle § 131 bylo dětem občanů 

československých, které mluvily jiným jazykem než československým a jichž byl ve městě 
                                                
195 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918-1938): Díl první. Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929). Praha, 2000, s. 189. ISBN 80-7277-195-7. 
196 MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774 – 1946). Plzeň, 
1999, s. 47. ISBN 80-7020-051-0. 
197 Zákon ze dne 3. dubna 1919 o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích. 
Sbírky zákonů a nařízení č. 189/1919. 
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nebo okrese „usedlý značný zlomek“, zaručeno „ve  veřejném   vyučování  v  mezích   

všeobecné  úpravy  vyučovací přiměřená  příležitost,  by  se  jim  dostalo  vyučování  v jejich 

vlastní  řeči“.198 Jazykový zákon č. 122 Sb. z. a n., jenž označil „československý jazyk“ za 

jazyk oficiální, se stal rovněž součástí ústavy.199 Jazykové nařízení vydané 3. února 1926 

doplnilo tento zákon prohlášením jazyka československého za státní jazyk a dále 

konstatováním, že jazyk menšin se může používat ve styku s úřady tam, kde tvoří dvacet 

procent soudního okresu menšina.200 
          Podíváme-li se na české menšinové školství před válkou, musíme konstatovat velice 

neutěšený stav. Snaha českých menšinářů je přesto poměrně často korunována úspěchem. 

V těžkých poměrech musíme připsat největší zásluhy o vznik českých menšinových škol 

Ústřední matici školské. Na Slovensku byly národní školy vydržovány hlavně církvemi a před 

válkou nebyla na Slovensku ani jedna střední či vysoká škola se slovenským vyučovacím 

jazykem.201 Jednalo se o výsledek dlouhodobé maďarizace Slováků. 

          Obecně můžeme konstatovat, že školství v zemích Koruny české bylo už před 1. 

světovou válkou na vysoké úrovni, ale i tak československé školství po roce 1918 přineslo 

řadu progresivních změn. A to jak po stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní. 

 

           V roce 1921 učitelé ostře protestovali proti zákonu, který zhoršil platové zařazení 

učitelů oproti státním úředníkům a odboural drahotní příplatky.202 Proti zákonu se postavili i 

menšinoví učitelé z okresů lanškrounského a žamberského, kteří v dopise Výkonnému výboru 

NJS mimo jiné uvedli: „Odmítáme zodpovědnost za škody, jež by v životě českých menšin 

vznikly, kdyby učitelstvo bylo nuceno užíti všech obraných prostředků sjezdem delegátů 

k obhájení jeho práv stanovených.“203 Na stranu učitelů se v Rokytnici v Orlických horách 

postavily i všechny kulturní a hospodářské korporace české menšiny: „Naše česká menšina, 

                                                
198 Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. Sbírky zákonů a 
nařízení č. 122/1920. 
199 Tamtéž. 
200 Jazykové nařízení vydané 3. února 1926. Sbírky zákonů a nařízení č. 17/1926. 
201 VALENTA, Jaroslav - VORÁČEK, Emil - HARNA, Josef. Československo 1918 – 1938. Osudy demokracie 
ve střední Evropě 2. Praha, 1999, s. 463. ISBN 80-85268-99-X. 
202 MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774 – 1946). Plzeň, 
1999, s. 49. ISBN 80-7020-051-0. 
203 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, dopis od menšinového učitelstva 
okresu lanškrounského a žamberského organizovaného v Svazu Státního Učitelstva Výkonnému výboru NJS ze 
7. března 1922. 
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podobně jako zajisté i menšiny jinde, hledí s obavou vstříc provádění tohoto restrikčního 

zákona, zejména ohledně stavu učitelského.“204 Dále tyto organizace v dopise žádaly: 

            „…důrazně znova upozorňujíce na jedno z nejvážnějších nebezpečí, které kdy českým 
menšinám hrozilo, aby restrikční zákon alespoň ve svém paragrafu druhém, učitelstva se 
týkajícím a toto hluboce ponižujícím, byl v nejbližší době novelisován alespoň v ten smysl, že 
učitelstvo nebude zkracováno více než ostatní státní zaměstnanci a aby provádění zákona 
restrikčního až do této novelisace bylo odsunuto.“205 
           Po takovém odporu učitelů se vláda rozhodla přezkoumat své stanovisko a 13. 

července 1922 přijala tzv. reparační zákon, který obnovil platy učitelům obecných škol a 

snížil výuku a drobněji upravil platy učitelů měšťanských škol.206 

           Malý školský zákon ze 13. července 1922 č. 226 Sb. z. a n. stanovil povinné učební 

předměty ve školách obecných a měšťanských, pojednává o vyučování náboženství, určuje 

počet tříd při obecné i měšťanské škole. Stanovil povinnou osmiletou školní docházku. Na 

českých menšinových školách obecných, měšťanských i gymnáziích se učilo podle obecně 

platných osnov.207 

          Kontrolu a dozor vykonávali na českých menšinových školách přímo zemští inspektoři, 

bděli: „nad nerušeným chodem učení svěřeného obvodu, odstraňuje překážky školní práce, 

kladně podporuje učitele v jeho výchovné činnosti.“208 Někteří inspektoři pracovali i za rámec 

svých povinností, jako například inspektor Ferdinand Hykel, který po mnichovské dohodě 

ukryl před okupanty kroniku české obecné menšinové školy v Těchoníně, takže ji nemohli 

Němci po obsazení Těchonína zničit stejně jako mnoho jiných školních dokumentů a archiv 

místního odboru NJS.209 

          Vzdělávání učitelů probíhalo na čtyřletých učitelských ústavech a nebo na státních 

pedagogických akademiích (v Praze, Brně, Bratislavě). Existovaly také soukromé dvouleté 

pedagogické akademie v Praze a v Brně, po nichž bylo možno konat zkoušku „učitelské 

dospělosti“. Na měšťanských školách působilo mnoho kandidátů středoškolské profesury. 

Čtyřleté učitelské ústavy byly považovány za střední školy, a jejich absolventi mohli působit 

jen na obecných a měšťanských školách. Učitelé středních škol měli předepsané 

vysokoškolské vzdělání.210 

                                                
204 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, dopis od kulturních a hospodářských 
korporací české menšiny v Rokytnici v Orlických horách i okolí Ústřednímu výboru NJS z 3. ledna 1922. 
205 Tamtéž. 
206 MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774 – 1946). Plzeň, 
1999, s. 49. ISBN 80-7020-051-0. 
207 Tamtéž. 
208 PECH, Oldřich. Příruční slovník pedagogický. Praha, 1937, s. 157. 
209 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 
121. 
210 MORKES, František. Postavení učitele v předmnichovském Československu. Praha, 1994, s. 5-6. 
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          Pro Československo v letech 1918 – 1938 a jeho školskou politiku byl příznačný rozvoj 

vzdělávání s důrazem na státní školství. Z hlediska národnostní politiky nová republika 

věnovala školství značnou pozornost, především školství menšinovému. Dbalo se o rozvoj 

menšinového školství na všech stupních vzdělávání a také o rozvoj s ohledem na všechny 

národnostní menšiny. 
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5. České menšinové školy otevřené po vzniku Československa 

 

          Základ pro vznik státních menšinových škol položil zákon č. 189/1919 Sb.211 Zákon se 

netýkal pouze českých menšin, které se nacházely v národnostně smíšených pohraničních 

okresech, ale také dalších národnostních menšin, které byly v nově vzniklé Československé 

republice. 

          Během školního roku 1919/1920 vznikly na území politického okresu Žamberk čtyři 

české menšinové obecné školy a to v obcích: Bartošovice v Orlických horách (německý název 

Batzdorf),212 Králíky (německý název Grulich),213 Mladkov (německý název Wichstadtl) a 

Vlčkovice (německý název Wöllsdorf).214 Bartošovická škola jako jediná z uvedených patřila 

do soudního okresu Rokytnice v Orlických horách, ostatní obce spadaly do soudního okresu 

Králíky.215 Ve školním roce 1920/1921 došlo k otevření jedné české obecné školy v Českých 

Petrovicích (německý název Böhmisch-Petersdorf),216 tato obec patřila do soudního okresu 

Králíky.217 Školní rok 1928/1929 přinesl vznik dvou českých obecných škol a to v Lichkově 

(německý název Lichtenau), který spadal do soudního okresu Králíky,218 a ve Friedrichswaldě 

(český název Bedřichovka), který patřil do soudního okresu Rokytnice v Orlických horách.219 

Expozitura školy ve Friedrichswaldě byla v Kunštátě (německý název Kronstadt),220 také 

soudní okres Rokytnice v Orlických horách, otevřena ve školním roce 1933/1934.221 O dva 

roky později došlo k otevření expozitury české obecné školy v Králíkách v obci Dolní Lipka 

                                                
211 MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774 – 1946). Plzeň, 
1999, s. 47. ISBN 80-7020-051-0. 
212 SOkA Rychnov nad Kněžnou, sign. C-0208, Xerokopie školní kroniky české obecné školy v Bartošovicích 
v Orlických horách, s. 4. Ottův slovník naučný: III. díl B-Bianchi. Praha, 1996, s. 394. ISBN 80-7185-070-5. 
213 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 135. ISBN 80-902263-1-0. Ottův slovník 
naučný: XV. díl Krajčij-Ligustrum. Praha, 1999, s. 43. ISBN 80-7185-226-0. 
214 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
s rokem založení a počtem žáků v roce 1929. Ottův slovník naučný: XVII. díl Median-Navarrete. Praha, 1999, s. 
450. ISBN 80-7185-249-X. Ottův slovník naučný: XXVI. díl U-Vusín. Praha, 2002, s. 825. ISBN 80-7185-440-9. 
215 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
z roku 1930 řazený podle politických okresů s uvedeným počtem tříd a umístěním škol. 
216 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice, s. 4. Ottův slovník naučný: XIX. díl P-Pohoř. Praha, 2000, s. 648. ISBN 80-7185-274-0. 
217 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
z roku 1930 řazený podle politických okresů s uvedeným počtem tříd a umístěním škol. 
218 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
z roku 1930 řazený podle politických okresů s uvedeným počtem tříd a umístěním škol. Ottův slovník naučný: 
XVI. díl Líh-Media. Praha, 1999, s. 6. ISBN 80-7185-237-6. 
219 Naše menšiny. Trutnov, 1929, ročník 9, číslo 3-4, s. 80. 
220 Ottův slovník naučný: XV. díl Krajčij-Ligustrum. Praha, 1999, s. 375. ISBN 80-7185-226-0. 
221 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis od ÚMŠ v Praze MŠANO ze dne 
12. prosince 1933. 
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(německý název Nieder-Lipka),222 která spadala pod soudní okres Králíky.223 Poslední českou 

menšinovou školu v politickém okrese Žamberk zřídila ÚMŠ ve školním roce 1936/1937 

v Čiháku,224 který patřil pod soudní okres Žamberk.225 A nyní se podrobněji podíváme na 

vznik a vývoj jednotlivých škol. 

 

5. 1. Česká obecná škola v Králíkách 

 

          V říjnu roku 1919 byla otevřena česká obecná menšinová škola v Králíkách,226 jejímž 

prvním správcem se stal S. Jelínek.227 Škola byla až do roku 1925, kdy se dočkala své vlastní 

budovy,228 umístěna v přístavku evangelického kostela a později v předělaném sálu 

hostince.229 Přes toto nevhodné umístění ji v prvním školním roce navštěvovalo čtyřicet sedm 

dětí,230 následující rok počet ještě stoupl a to na padesát čtyři žáků.231 

           Při sčítání lidu v roce 1921 se v Králíkách hlásilo k národnosti československé 376 

obyvatel a k německé 2 878 obyvatel.232 V roce 1930 žilo ve městě 515 Čechů a 3085 

Němců,233 u obou národností tedy došlo k nárůstů počtu obyvatel. Počet Čechů narostl téměř 

o 40% procent, ale počet Němců pouze o 7,2%. 

           I přes nevhodné umístění školy probíhala výuka normálně a díky obětavosti řídícího 

učitele Jelínka, který školu na roku 1923„vypravil tak, že jest nám chloubou a vzorem školám 

na celém okolí“,234 zakončila školní rok 1922/1923 výstavou žákovských prací, žákovskou 

besídkou a zahráním hry „Pan Johanes“ od Aloise Jiráska na loutkovém divadle.235 

           S. Jelínek nepůsobil v Králíkách pouze jako správce školy, ale také jako 

spoluorganizátor společenského života místní české menšiny. Jako příklad uvedu oslavu  

75. narozenin prezidenta T. G. Masaryka, která proběhla v Králíkách dne 7. března 1925. 
                                                
222 Ottův slovník naučný: XVI. díl Líh-Media. Praha, 1999, s. 72. ISBN 80-7185-237-6. 
223 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 135. ISBN 80-902263-1-0. 
224 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice, s. 69. 
225 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 148. ISBN 80-86042-34-0. 
226 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 135. ISBN 80-902263-1-0. 
227 Naše menšiny. Trutnov, 1926, ročník 6, číslo 1-2, s. 17. 
228 Naše menšiny. Trutnov, 1925, ročník 5, číslo 9-10, s. 212. 
229 Naše menšiny. Trutnov, 1926, ročník 6, číslo 1-2, s. 17. 
230 Tamtéž. 
231 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 794, kart. 591, seznam škol zřízených podle zákona ze 
dne 3. IV. 1919 č. 189 sb. s vyučovací řečí českou. 
232 NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný/Dodatky: Díl třetí, svazek druhý Konkurs-Majo. Olomouc, 2001,  
s. 816. ISBN 80-7203-332-8. 
233 Tamtéž. 
234 Naše menšiny. Trutnov, 1923, ročník 3, číslo 6-7, s. 111. 
235 Tamtéž. 
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Celou ji připravil S. Jelínek. Oslava začala představením místního pěveckého kroužku, 

v jehož čele stál S. Jelínek, který zazpíval „Smetanův slavnostní sbor „Sláva Tobě velký slávy 

synu“ a některé slovenské písně“.236 Po té následovala přednáška o některých momentech 

v životě T. G. Masaryka, kterou přednesl ředitel zemské výchovny pan Almásy. Program byl 

ukončen tancem a zpěvem dětí z české menšinové školy, které vedl S. Jelínek.237 

          K slavnostnímu otevření nové budovy pro obecnou školu v Králíkách došlo dne  

30. srpna 1925. Ministerstvo školství a národní osvěty na slavnosti zastupoval inspektor 

menšinových škol ze Zábřeha, ministerstvo veřejných prací stavební rada J. Kněžek z Hradce 

Králové. Slavnostní řeč pronesl zástupce NJS v Praze pan Stránský. Odpoledne se konal 

průvod městem a zahradní slavnost v místní zemské vychovatelně, kterých se kromě obyvatel 

Králicka a již zmíněných hostů zúčastnili důstojníci a rotmistři 4. pěšího pluku z Hradce 

Králové a VII. okrsek sokolské župy Orlické.238 

          V suterénu nové budovy se nacházela školní kuchyně, dílna, tělocvična a opatrovna, 

v patře byly umístěny dvě učebny a kabinet. Přístavek obsahoval byt pro správce školy a 

pokoj pro svobodného učitele. Nákladem MŠANO a podporou králického odboru NJS byla 

škola dobře vybavena nábytkem a školními pomůckami.239 O tom, že škola plně vyhovovala 

potřebám žáků a učitelů, svědčí zápis v seznamu českých škol z pohraničních oblastí 

Československa, pořízený roku 1930 a dochovaný v Národním archivu ve fondu NJS, ve 

kterém je u české menšinové školy v Králíkách uvedeno v kolonce umístění: „výborné“.240 

V politickém okrese Žamberk takové pozitivní hodnocení neměla žádná jiná česká menšinová 

škola. 

         Budova české menšinové školy v Králíkách nesloužila pouze k výuce žáků, ale od konce 

roku 1929 v ní se souhlasem MŠANO byla umístěna nově vzniklá Česká záložna.241 Dále ve 

škole probíhaly nejrůznější přednášky, jako například dne 23. října 1932 na téma „Tyrš 1832 

– 1932“.242 Tuto přednášku pořádal okresní osvětový sbor v Králíkách v rámci Tyršových 

oslav. Hlavním řečníkem byl profesor Dr. Hořejší z Hradce Králové, který svůj výklad o 

životě zakladatele Sokola Miroslavu Tyršovi doplnil promítáním diapozitivů.243 

                                                
236 Naše menšiny. Trutnov, 1925, ročník 5, číslo 3, s. 66. 
237 Tamtéž. 
238 Naše menšiny. Trutnov, 1925, ročník 5, číslo 11, s. 248. 
239 Naše menšiny. Trutnov, 1926, ročník 6, číslo 1-2, s. 17. 
240 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
z roku 1930 řazený podle politických okresů s uvedeným počtem tříd a umístěním škol. 
241 Naše menšiny. Trutnov, 1930, ročník 10, číslo 1, s. 35. 
242 Naše menšiny. Trutnov, 1932, ročník 12, číslo 12, s. 216. 
243 Tamtéž. 
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         Odbor NJS v Králíkách pomáhal české menšinové škole nejen když bylo potřeba 

vybavit školní budovu nábytkem a školními pomůckami, ale i v mnoha jiných případech. 

Mezi jeho každoroční činnost patřilo obstarávání darů na vánoční nadílku pro žáky školy. O 

tom, že byl odbor při získávání darů úspěšný, svědčí příklad z roku 1929, kdy každý žák 

dostal vkladní knížku s obnosem 50 Kč od odboru NJS v Pardubicích.244 V roce 1929 do 

školy chodilo čtyřicet čtyři dětí.245 Dále odbor pro děti získal 900 Kč na nákupy, také od 

odboru NJS v Pardubicích, krabici účelných dárků a šatů od P. Biliánové z Prahy,246 37,2 

metrů flanelu od dámského odboru ÚMŠ ve Dvoře Králové, bednu obnošených šatů, prádla a 

obuvi od NJS v Hradci Králové, 500 Kč od okresní péče o mládež v Králíkách, 100 Kč od 

firmy Fialkové a spol. v Králíkách, 100 Kč od Turistického klubu v Hradci Králové, 50 Kč od 

správy Alandova panství v Králíkách a 30 Kč od firmy Josef Bartoň v Náchodě. Na potřeby 

pro chudé žáky odbor NJS v Pardubicích přispěl 150 Kč a česká stolová společnost u Grundů 

v Králíkách  

100 Kč.247 

 

5. 2. Česká obecná škola v Mladkově 
 

         Již v roce 1911 žádal odbor NJS v Těchoníně ústřední výbor NJS v Praze o zřízení 

českého jazykového kurzu v Mladkově,248 který by vedla bývalá učitelka a manželka 

finančního naddozorce Anna Reimová. Pro vyučování chtěli paní Reimová a její manžel 

zdarma zapůjčit jeden pokoj. Kurz měl být složen z předmětů český jazyk, počty, dějepis a 

zpěv, které měly být vyučovány ve středu a v sobotu odpoledne, celkem pět hodin týdně.249 O 

tehdejší situaci Čechů v Mladkově informuje správce těchonínské školy takto: „Soukromým 

sčítáním zjištěno bylo v Mladkově 152 Čechů, vesměs skoro závislých na něm. chlebodárcích. 

Školou povinných dítek je okrouhle 20. Nelze však na zřízení školy české ani pomýšleti, jelikož 

                                                
244 Naše menšiny. Trutnov, 1930, ročník 10, číslo 1, s. 35. 
245 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, seznam českých škol v pohraničí 
s rokem založení a počtem žáků v roce 1929. 
246 Popelka Biliánová, česká prozaička a dramatička, osvětová pracovnice v ženském hnutí a propagátorka 
ženského skautingu, se narodila 27. ledna 1862 a zemřela 3. července 1941. Encyklopedie Diderot: Všeobecná 
encyklopedie v osmi svazcích, díl první a/b. Praha, 1999, s. 394. ISBN 80-902555-3-1. 
247 Naše menšiny. Trutnov, 1930, ročník 10, číslo 1, s. 35. 
248 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 397, kart. 781, dopis od ústředního výboru NJS v Praze 
adresovaný výboru ŮMŠ v Praze ze dne 9. června 1911. 
249 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 397, kart. 781, příloha u čís. 185/II sb. ze dne  
7. července 1911. 
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lidé byli by vyhnáni z práce.“250 I na základě těchto informací ÚMŠ rozhodla o tom, že 

jazykový kurz v Mladkově otevřen nebude. Jako důvod uvedla, že by tento kurz předčasně 

vyvolal pronásledování Čechů, a doporučovala počkat na dobu, kdy se zlepší zdejší poměry 

natolik, aby v obci mohla být otevřena česká menšinová škola.251 

         Česká obecná menšinová škola v Mladkově, ve kterém v roce 1930 žilo 189 Čechů a 

600 Němců,252 byla otevřena v roce 1919.253 Škola neměla vlastní budovu, a tak byla 

umístěna ve vlhké učebně německé školy.254 Jako první řídící učitel na škole působil Antonín 

Košťál, který do té doby na žádné jiné menšinové škole neučil. Jak sám uvádí, chtěl se 

věnovat „národní práci i v jiném směru“ než školské činnosti, ale neměl „potřebných v té věci 

zkušeností“.255 Přestože do nástupu na školu v Mladkově A. Košťál neznal práci v obci 

s převahou německého obyvatelstva, stal se velice brzy, alespoň podle mímění redakce 

časopisu Naše menšiny, mluvčím „dobrých menšinových pracovníků“ na Králicku.256  
         V listopadu roku 1919, tedy po nástupu na místo správce školy, popsal A. Košťál 

národností poměry v obci takto: 

            „Zdejší Čechy teprvé 28. říjen 1918 k životu probudil. Domácnosti jejich jsou většinou 
německé a jejich děti jsou německy vychovány, málo které z nich umí trochu česky. 
Národnostních třenic tu není. Zdejší Němci, až na několik málo fanatiků, uznávají, že jest jim 
znalosti českého jazyka nevyhnutelně potřebí.“257 
           Aby těmto Němcům vyšel vstříc, začal ve škole A. Košťál zdarma osmnáct lidí 

čtyřikrát týdně mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne vyučovat češtině.258 

         Češi se v Mladkově po vzniku republiky začali k životu probouzet velice rychle a 

aktivně, což dosvědčuje vznik odboru NJS i jednoty Sokol. Obě organizace pravidelně 

pořádaly mikulášskou zábavu a nejrůznější oslavy či akademie, jako například dne 14. října 

1928 oslavu 10. výročí vzniku republiky, na které účinkovali hudebníci z Hradce Králové a 

přednášel na ní župní vzdělavatel sokolské župy orlické profesor Dr. Hořejší z Hradce 
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Králové. Slavnost probíhala v Lichkově v místnostech hotelu „Dittert“,259 což svědčí o 

propojeném společenském životě českých menšin z Mladkova a sousedního Lichkova. To ale 

nebyla jediná činnost mladkovského odboru NJS, podařilo se mu dokonce v Mladkově 

zakoupit dům čp. 59, ve kterém se nacházel byt a česká mateřská školka.260 K otevření školky 

došlo v roce 1929, kdy do ní bylo přihlášeno osmnáct dětí.261 

         A nyní si přibližme pohled německých obyvatel na rozvíjející se český život 

v Mladkově, ale i v jiných oblastech s převážně německým obyvatelstvem. Gudrun 

Pausewangová, která se narodila 3. března 1928 v Mladkově německým rodičům a v květnu 

1945 s matkou a dalšími pěti sourozenci uprchla do Německa, vzpomíná na své dětství v obci, 

kde „se vždy mluvilo německy“.262 „Jako žačka obecné školy jsem tehdy zažila, jak se mí 

rodiče, dědeček a babička a mnozí lidé z okruhu našich známých zasazovali o udržení a péči 

našeho jazyka a naší svébytnosti.“263 Dále uvádí, že její vysokoškolsky vzdělaný otec jako 

příslušník německé menšiny nemohl v Československu získat dobře placené místo, aby 

takové místo dostal, musel by odejít do Německa.264 Vyjadřuje se i k vzniku českých 

menšinových škol: „Téměř všechny vícetřídní školy v sudetoněmeckých oblastech byly nuceny 

zřídit třídu s českých vyučovacím jazykem.“265 

 

5. 3. Česká obecná škola ve Vlčkovicích 

 

         S myšlenkou vzniku české školy ve Vlčkovicích, ve kterých v roce 1930 žilo 56 Čechů a 

166 Němců,266 přišel po vzniku Československa učitel z české menšinové školy v Těchoníně 

Alois Píša. Vlčkovičtí Češi tento nápad přijali a začalo se jednat o zřízení české obecné školy 

ve Vlčkovicích. Ve Vlčkovicích nebyl dostatečný počet českých dětí, a tak, aby se mohla 

škola otevřít, došlo k přiškolení osady Vitanov k vlčkovické škole.267 

         Správcem školy se stal Václav Uhlíř, který měl velké problémy s pronajmutím bytu, 

protože se místním Němcům nelíbilo zřízení české školy. Nakonec mu chalupu pronajal 
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Němec Schön, který bydlel u Češky. Česká obecná škola ve Vlčkovicích, do které se zapsalo 

třicet žáků, byla  otevřena dne 3. února 1920 slavností. Správce školy si ve školní kronice 

pochvaluje, že německý správce školy mu ochotně „vyšel v každém směru vstříc.“268 Naopak 

starosta Vlčkovic zakázal vyvěšení československého praporu na budově, která sloužila 

německé i české škole. Proti tomuto zákazu však zasáhl vrchní strážmistr z Mladkova. 

Slavnosti ve škole se zúčastnili Češi z Klášterce nad Orlicí, Mladkova, Nekoře, Pastvin a 

Těchonína, kteří si vyslechli projevy řídícího učitele Uhlíře a učitele z české školy 

v Těchoníně Jakše. Na závěr došlo mezi účastníky slavnosti ke sbírce na potřeby pro novou 

školu, zvláště na knihovnu, která vynesla 231 Kč. Ze školy odešli účastníci do hostince, kde 

se k nim přidal i německý správce školy,269 „což mu u Němců bylo nepříznivě vykládáno. 

Toho však on nedbal a i později ukázal vzácnou národnostní snášenlivost.“270 Tato slova 

zaznamenal do kroniky školy o svém německém protějšku správce české školy. Taková 

spolupráce byla jistě pro českého řídícího učitele v obci s převážně německým obyvatelstvem 

velmi důležitá. 

         Dne 4. února se začalo vyučovat na české škole, která se střídala s německou školou 

v jedné třídě. Každá škola proto vyučovala pouze půl dne, přičemž jeden týden německá 

vyučovala čtyři hodiny dopoledne a česká tři odpoledne a druhý týden naopak. Stejně jako na 

jiných školách i zde chyběly v prvních týdnech potřebné školní pomůcky.271 

         V prvním školním roce se čtrnáct větších žáků české obecné školy ve Vlčkovicích 

dočkalo prvního a to dokonce čtyřdenního výletu do Prahy, který škola podnikla společně se 

školou z Pastvin. Cestu dětem umožnily různé dary, které škola obdržela. První den, 28. 

května, spali žáci v tělocvičně školy v Holešovicích, ale od druhého dne si žáky na noc brali 

do svých rodin Pražané.272 

         Druhý školní rok 1920/1921 chodilo do školy dvacet šest dětí,273 z toho osmnáct dívek a 

osm chlapců. Úbytek žáků byl způsoben tím, že několik školu ukončilo, ale nepřibyl žádný 

nový. První učitelkou ručních prací se stala Anna Košťálová, která byla MŠANO přidělena 

ještě na menšinové školy v Mladkově, Českých Petrovicích, Králíkách a Těchoníně.274 
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         V říjnu 1920 došlo za četnické asistence k zabrání bytu německého správce školy, který 

byl přeložen do německé školy v blízkém Mladkově, pro českou školu. Jeden pokoj se stal 

učebnou, druhý bytem českého správce školy a spíž začala sloužit jako kabinet. V nové třídě 

chybělo všechno zařízení, které nechal český správce vyrobit u truhláře Matouše z Šedivce, a 

tak se v nové učebně začalo učit až 3. listopadu 1920.275 

         V tomto školním roce se děti z české menšinové obecné školy ve Vlčkovicích dočkaly 

první vánoční nadílky, na kterou peněžní a věcné dary poslal odbor NJS v Hradci Králové a 

děti z měšťanské školy v Kuklenách. Dary byly rozděleny mezi všechny žáky.276 

         Na konci školního roku ve dnech 10. až 12. června 1921 navštívila děti z vlčkovické 

školy výprava z měšťanské školy v Kuklenách. Žáci této školy byli ubytování v rodinách dětí, 

které chodily do škol ve Vlčkovicích a Pastvinách. Dne 11. června podnikli žáci těchto tří škol 

společný výlet nejprve na Čihák, a pak šli po hranicích mezi Československem a Německem 

(dnes hranice mezi Českou republikou a Polskem) na nádraží do Lichkova. Výprava 

měšťanské školy z Kuklen při odjezdu pozvala žáky vlčkovické školy a pastvinské školy na 

návštěvu do Kuklen, na kterou se děti z obou škol vydaly ve dnech 22. až 24. června 1921. 

Žáci si v Kuklenách prohlédli většinu pamětihodností i výrobních závodů, zhlédli dětské 

divadelní představení a mnozí navštívili kino, což pro většinu z nich byla naprosto nová 

zkušenost.277 

         V červnu 1921 proběhly ve Vlčkovicích obecní volby, při kterých byl zvolen i správce 

české školy Václav Uhlíř, který se stal prvním radním.278 

         Dvacet osm dětí nastoupilo do školy ve školním roce 1921/1922.279 V tomto školním 

roce došlo k poklesu německé marky, což vedlo k tomu, že Češi chodili nakupovat nejrůznější 

zboží, např. sůl, látky, atd., do sousedního Německa. Podle řídícího učitele V. Uhlíře nejhorší 

„při tom bylo to, že k „pašování“ přibírali, ba později posílali i samotné školní děti. Zakročiti 

proti tomu bylo z pochopitelných důvodů nemožné, protože rodiče sami děti posílali a dětem 

bylo „pašování“ příjemnou změnou a zajímavým sportem.“280 Několikrát se stalo, že žáky 

honila pohraniční finanční stráž, ale nikdy se jim nic nestalo a časem narozdíl od dospělých 
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s pašováním zboží přes hranice přestali. Na konci školního roku se děti tentokrát nedočkaly 

žádného výletu, ale pouze jednodenní vycházky na Čihák a Steinscholz.281 

         Ve školním roce 1922/1923 školu navštěvovalo dvacet pět žáků, z toho osmnáct dívek a 

sedm chlapců.282 Tohoto školního roku se děti dočkaly třídenního výletu na Praděd, na který 

s nimi jeli také žáci ze škol v Pastvinách a v Mladkově.283 

         Dne 29. srpna 1923 nahradil Václava Uhlíře na místě správce školy Josef Rejha, který 

s žáky zahájil školní rok 1923/1924 slavností. Do školy v tomto školním roce chodilo třicet 

jedna dětí, z toho dvacet dva dívek a devět chlapců. Řídící učitel k tomuto počtu žáků 

v kronice školy uvedl: „vlčkovická škola co do počtu žáků na okrese králíckém z menšin 

nejsilnější.“284 Do učebních osnov v tomto roce přibyly dva nové předměty: výchovné ruční 

práce a občanská nauka a výchova.285 

         V květnu 1924 sehrály děti z české menšinové školy ve Vlčkovicích divadelní hru 

„Nanynka z Týnice“. Na konci roku nebyl pořádán školní výlet, místo něho se žáci zúčastnili 

dvou dětských dnů, které pořádala králická okresní péče o mládež v Králíkách a 

v Těchoníně.286 

         Po Josefu Rejhovi převzal správu školy dne 1. srpna 1924 Rudolf Bražek, který v této 

funkci působil ve školním roce 1924/1925, kdy školu navštěvovalo dvacet devět dětí, z toho 

dvacet dívek,287 a ve školním roce 1925/1926, kdy do školy chodilo dvacet čtyři žáků, z toho 

osmnáct dívek.288 

         V prvním roce svého působení podnikl Rudolf Bražek s dětmi z vlčkovické školy a 

školní výpravou z Mladkova ve dnech 24. až 26. června 1924 školní výlet do Brna a 

k Macoše.289 O rok později se děti z české menšinové školy ve Vlčkovicích dočkaly 

společného výletu s žáky ze školy v Pastvinách, který směřoval do Olomouce, jeskyní 

v Mladči a na hrad Bouzov.290 

         Dne 31. srpna 1926 přešla správa školy do rukou Jana Řezníčka, který v této funkci 

setrval pouze jeden školní rok a to 1926/1927. V tomto roce do české školy ve Vlčkovicích 

chodilo dvacet tři dětí, z toho bylo šestnáct dívek a sedm chlapců. V červenci 1926 došlo ke 
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zrušení německé školy pro nedostatečný počet žáků,291 ale po deputaci německých obyvatel 

Vlčkovic na MŠANO byla ve školním roce 1926/1927 znovu otevřena.292 

         Ve dnech 20. až 22. června 1927 podnikli společný školní výlet žáci z českých 

menšinových škol v Mladkově, v Těchoníně a ve Vlčkovicích, který směřoval do Českého 

ráje, Turnova a Hradce Králové.293 

         Po Janu Řezníčkovi převzal dne 1. srpna 1927 správu školy Stanislav Ouhrabka,294 který 

na škole dělal řídícího učitele až do školního roku 1931/1932, kdy školu navštěvovalo 

osmnáct dětí.295 Jednalo se o stejný počet žáků jako v prvním roce působení S. Ouhrabky, 

tedy ve školním roce 1927/1928.296 Školního roku 1928/1929 do školy chodilo šestnáct dětí, 

z toho devět dívek a sedm chlapců.297 O rok později počet žáků klesl na čtrnáct,298 z toho osm 

chlapců a šest dívek, což za deset let výuky na české škole bylo poprvé, kdy do školy chodilo 

víc chlapců než dívek.299 Ve školním roce 1930/1931 počet dětí klesl ještě o jedno na 

třináct.300 

         Od listopadu 1927 zahájil správce školy Stanislav Ouhrabka každotýdenní pravidelné 

přednášky se světelnými obrazy, na které zapůjčoval diapozitivy a promítací přístroj okresní 

osvětový sbor v Králíkách. Průměrná účast na přednáškách byla čtyřicet osob a od února se z 

Vlčkovic přesunuly do Vitanova.301 

         Dne 19. února 1928 proběhla ustavující schůze vlčkovické osvětové komise, jejímž 

jednatelem a knihovníkem se stal Stanislav Ouhrabka.302 

         Na konci školního roku 1927/1928 uspořádala správa školy pro děti třídenní výlet do 

Prahy, kde zhlédly v Národním divadle představení Rusalka a prohlédly si Prahu. V Praze se 

žáci dočkali i malého výletu parníkem na Zbraslav.303 
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         Ve školním roce 1928/1929 byla v české menšinové škole ve Vlčkovicích zavedena do 

výuky němčina.304 Tento školní rok si částečně na vánoční nadílku vydělaly děti samy tím, že 

dne 16. prosince ve Vlčkovicích a dne 19. prosince v Pastvinách sehrály divadelní hru „České 

vánoce“. Výtěžek z obou představení jim částečně přispěl na vánoční nadílku, na kterou dále 

přispěli peněžitými dary: 300 Kč NJS, 150 Kč Sokol v Mladkově, 100 Kč pan Vávra z Prahy, 

100 Kč Okresní péče o mládež v Králíkách, 50 Kč Správní komise Žamberk a 50 Kč KČST 

v Žamberku.305 

         I v dalších letech pokračoval Stanislav Ouhrabka v secvičování dětských divadelních 

představení s žáky z české menšinové školy ve Vlčkovicích, například den před vánočními 

svátky a na Boží Hod vánoční v roce 1929 děti sehrály divadelní hru „Čertova rokle“. Zisk 

z tohoto představení činil 240 Kč, které správa školy použila na vánoční nadílku.306 

         V únoru a březnu 1929 nastaly velké mrazy, při kterých nebylo možno vytopit třídu na 

více než 10°C. Teploty venku klesaly i pod -30°C, například dne 12. února naměřil řídící 

učitel S. Ouhrabka ve Vlčkovicích -32°C. MŠANO proto výnosem ze dne 22. února přerušilo 

až do konce února na školách výuku a na vlčkovické škole bylo vyučování omezeno ještě i 

v prvním a druhém týdnu měsíce března, kdy výuka probíhala jen ve třetím a čtvrtém 

oddělení.307 

         Ve školním roce 1929/1930 zřídilo výnosem ze dne 10. prosince 1929 MŠANO jako 

součást české obecné školy ve Vlčkovicích mateřskou školu ve Vitanově, jejímž správcem se 

stal S. Ouhrabka.308 V únoru 1930 došlo k novému komisionálnímu šetření ohledně umístění 

mateřské školy a ta byla ještě před tím, než ji začaly navštěvovat děti, přemístěna do školní 

budovy do bytu učitele, který si našel nový byt ve Vitanově. Mateřskou školu po jejím 

otevření navštěvovalo čtrnáct dětí, z toho osm chlapců a šest dívek.309 

         Tento školní rok nebyl pořádán vícedenní školní výlet, ale pouze jednodenní vlastivědná 

vycházka na Suchý Vrch. Zúčastnily se jí všechny děti.310 

         Školního roku 1930/1931 podnikla česká menšinová obecná škola ve Vlčkovicích ve 

dnech 22. až 24. června 1930 exkurzi do Janoslavic, kde rodiče pěstounky z mateřské 

vlčkovické školy poskytli škole základnu. Odtud žáci postupně navštívili Bradlo, Bouzov, 

                                                
304 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola Vlčkovice, Vlčkovice 1919-1974, Kronika školy Vlčkovice, 
nestránkováno, list 25. 
305 Tamtéž, list 26. 
306 Tamtéž, list 30. 
307 Tamtéž, list 26-27. 
308 Tamtéž, list 29. 
309 Tamtéž. 
310 Tamtéž, list 31. 



 50

Mladeč a Úsov.311 Poslední školní rok správcování S. Ouhrabky se děti nedočkaly 

vícedenního školního výletu, ale pouze vycházky na Čihák.312  

         Dne 1. června 1932 převzal Josef Vašátko po Stanislavu Ouhrabkovi, který odešel na 

definitivní místo do Pastvin, správu české obecné školy ve Vlčkovicích.313 J. Vašátko působil 

na škole nejprve pouze jeden školní rok, protože musel dne 17. července 1933 nastoupit 

prezenční vojenskou službu, byl správy školy zproštěn 1. července 1933.314 Ve školním roce 

1932/1933 školu navštěvovalo devatenáct žáků, z toho dvanáct chlapců a sedm dívek.315 

         V listopadu 1932 zahájil svoji činnost odbor NJS pro Vlčkovice a Vitanov, do kterého 

hned vstoupilo 70 členů. Tento odbor velmi rychle začal pomáhat české menšinové škole ve 

Vlčkovicích, což dokazuje například to, že na vánoční nadílku pořádanou ve školním roce 

1932/1933 přispěl 110 Kč. Celkově se na tuto nadílku v peněžních a věcných darech sešlo 

1 735 Kč, z toho 300 Kč získali sami žáci hraním dětských divadelních představeních.316 

         Na konci školního roku 1932/1933 ve dnech 2. a 3. června čekal děti dvoudenní výlet 

přes Hradec Králové, kde si prohlédly muzeum, památky a vojenské letiště, do České Skalice, 

„kraje “Boženy Němcové““.317 

         Po Josefu Vašátkovi se ve školním roce 1933/1934, kdy školu navštěvovalo devatenáct 

žáků, stal správcem školy Stanislav Karabec,318 který na konci školního roku s dětmi 

uskutečnil ve dnech 15. a 16. června výlet do Hradce Králové. Na začátku července 1934 byl 

Stanislav Karabec zproštěn správy české školy ve Vlčkovicích, ze stejného důvodu jako jeho 

předchůdce Josef Vašátko, který se z vojenské prezenční služby do funkce správce školy 

vrátil dne 16. září 1934. Přes prázdniny převzal od Stanislava Karabce správu školy Fridolín 

Chramosta a od 1. do 15. září na škole suplovala Marie Machorková.319 Josef Vašátko působil 

na škole do školního roku 1936/1937. 

         Ve školním roce 1934/1935 školu navštěvovalo devatenáct dětí, z toho jedenáct chlapců 

a osm dívek,320 o rok později byl počet žáků stejný, ale počet dívek stoupl na deset.321 Na 
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začátku školního roku 1936/1937 klesl počet dětí na čtrnáct a školu navštěvovalo sedm dívek 

a stejný počet chlapců, do konce roku přibyli na školu dva noví žáci.322 

         Díky peněžním darům odboru NJS ve Vlčkovicích a Vitanově podnikl Josef Vašátko s 

žáky na konci školního roku 1934/1935 jednodenní exkurzi do Potštejna a Litic.323 

         Ve školním roce 1935/1936 proběhla v únoru stravovací akce, při které všechny děti 

z obecné i mateřské školy dostávaly polévku. Akci umožnily příspěvky Okresní péče o 

mládež v Králíkách, rodičů a divadelních ochotníků z místního odboru NJS.324 V následujícím 

roce byli žáci stravováni od 6. února do poloviny března.325 

         Správu školy po Josefu Vašátkovi převzal dne 1. září 1937 Antonín Špinler, který před 

tím učil na české obecné menšinové škole v Českých Petrovicích. V prvním školním roce jeho 

působení školu navštěvovalo šestnáct dětí, z toho devět chlapců a sedm dívek.326 Školního 

roku 1938/1939 do školy začal chodit stejný počet žáků, z toho bylo osm dívek i osm chlapců, 

a dne 10. září přibyli ještě další dva chlapci. Tento poslední školní rok došlo k uzavření 

mateřské školy kvůli nedostatku dětí.327 

         Ve školním roce 1937/1938 probíhalo stravování žáků již od 15. listopadu 1937 až do 

18. března 1938.328 

         Od 21. května 1938 školní budova sloužila nejen škole, ale také jako telefonní ústředna 

československých vojáků. Ústředna byla ve škole umístěna tři týdny a po celou dobu 

docházelo k přátelskému kontaktu mezi vojáky a žáky české školy.329 

         Na české menšinové obecné škole ve Vlčkovicích se ve školním roce 1938/1939 

vyučovalo až do 10. října. Antonín Špinler popisuje život Čechů v říjnu ve Vlčkovicích takto: 

„Od 1. října do 10. žili jsme v strašné nejistotě. Nedocházela pošta, poněvadž evakuace 

mladkovského pošt. úřadu byla provedena již v prvních dnech říjnových. Naše vojenské útvary 

opouštěly Vlčkovice, mizejí připravené baterie, telefonní vedení…“330 Dne 10. října, když již 

bylo jisté, že 11. října začne obec obsazovat německé vojsko, začal A. Špinler s dětmi balit 

školní pomůcky. Všechen školní majetek byl na dvou žebřiňácích na dvakrát převezen do 
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školy v Pastvinách. Žáci z Vitanova začali docházet do české školy v Pastvinách a ti, co byli 

z Vlčkovic, museli začít navštěvovat německou školu ve Vlčkovicích.331 

        Každý školní rok, s výjimkou prvního, který započal až v únoru, a posledního, který byl 

ukončen v říjnu, se na škole vždy konaly tři události: oslava 28. října, vánoční nadílka a 

oslava narozenin prezidenta Československé republiky. Při obou zmíněných oslavách se děti 

dozvídaly o vzniku republiky a osobnostech, které se zasloužily o její vznik, čímž u dětí zcela 

přirozeně vznikal kladný vztah k Československu. Vánoční nadílka pomáhala většinou 

chudým rodinám českých dětí s ošacením a obutím jejich potomků a besídka, která byla 

součástí nadílky, umožnila dětem secvičit nejrůznější vystoupení, která pak předvedly svým 

rodičům a dalším návštěvníkům. 

         Za dvacet školních let se žáci z české vlčkovické školy při vícedenních školních 

výletech podívali několikrát do Hradce Králové, dvakrát do Prahy, ale také do Brna, 

Olomouce, na Praděd, atd. Při jednodenních výletech nejčastěji školní výpravy směřovaly na 

blízký Čihák. 

Tabulka č. 4 

Školní rok Počet žáků Správce školy 

1919/1920 30 Václav Uhlíř 
1920/1921 26 Václav Uhlíř 
1921/1922 28 Václav Uhlíř 
1922/1923 25 Václav Uhlíř 
1923/1924 31 Josef Rejha 
1924/1925 29 Rudolf Bražek 
1925/1926 24 Rudolf Bražek 
1926/1927 23 Jan Řezníček 
1927/1928 18 Stanislav Ouhrabka 
1928/1929 16 Stanislav Ouhrabka 
1929/1930 14 Stanislav Ouhrabka 
1930/1931 13 Stanislav Ouhrabka 
1931/1932 18 Stanislav 
1932/1933 19 Josef Vašátko 
1933/1934 19 Stanislav Karabec 
1934/1935 19 Josef Vašátko 
1935/1936 19 Josef Vašátko 
1936/1937 14 Josef Vašátko 
1937/1938 16 Antonín Špinler 
1938/1939 16 Antonín Špinler 

V tabulce jsou uvedeny počty žáků, kteří nastoupili do školy na 

začátku školního roku. 
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        Z výše uvedené tabulky číslo 4 vyplívá, že nejvíce dětí školu navštěvovalo ve školním 

roce 1923/1924 a to třicet jedna. Nejméně žáků do školy chodilo ve školním roce 1930/1931 a 

to třináct. Průměrně školu za dobu její existence navštěvovalo dvacet jedna dětí. 

        Za dvacet školních let se ve funkci správce vlčkovické školy vystřídalo osm učitelů. 

Nejdéle na škole působil S. Ouhrabka, který dělal správce pět let. Nejkratší dobu, jeden rok, 

na škole strávili Josef Rejha, Jan Řezníček a Stanislav Karabec, který z nich jako jediný musel 

nastoupit prezenční vojenskou službu, čímž bylo ukončeno jeho působení na vlčkovické 

škole. Rok a necelé dva měsíce vykonával funkci správce školy Antonín Špinler, jehož další 

působení ukončilo uzavření české obecné menšinové školy ve Vlčkovicích v říjnu 1938. Dva 

roky na škole strávil Rudolf Bražek. Čtyři roky na škole ve funkci správce působili první 

správce Václav Uhlíř a předposlední správce Josef Vašátko. 

 

5. 4. Česká obecná škola v Bartošovicích v Orlických horách 
 

         Zemská školní rada zahájila přípisem ze dne 9. října 1919, který byl zaslaný okresní 

politické správě, jednání o zřízení české obecné školy v Bartošovicích v Orlických horách,332 

kde žilo v roce 1921 při sčítání lidu 786 obyvatel, z toho 93 Čechů.333 Zřízení české školy 

nejprve zdrželo obsazení místností v domě č. p. 146, které měly sloužit české škole, 

československým vojskem. Po jeho odchodu nastal pro školu jiný problém, chyběl školní 

nábytek. Tento problém vyřešil učitel Rudolf Chaloupka, který byl na školu přidělen zemskou 

školní radou dne 29. března 1920. Šest starých školních lavic z budovy gymnázia získal 

darem od města Rychnova nad Kněžnou a dvě školní tabule a jeden podstavec zapůjčil škole 

obecní úřad v Doudlebách nad Orlicí. Po všech těchto nesnázích se na škole začalo učit teprve 

25. května 1920.334 

         Velkou zásluhu na tom, že došlo v Bartošovicích v Orlických horách ke zřízení české 

menšinové školy, měl respicient finanční stráže, od roku 1905 ve výslužbě, František 

Friedrich. Tento muž se stal zástupcem českých rodičů a byl při všech jednáních, která se 

vedla při získávání místností pro českou školu a bytu pro učitele.335 I v dalších letech pomáhal 

posílit život české menšiny v obci, jak dokládá článek z roku 1931 napsaný k sedmdesátým 

narozeninám F. Friedricha v časopise Naše menšiny, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Kdyby 
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nebylo ráznosti a vytrvalosti jeho, … nebyli by Češi bartošovičtí přemohli odpor Němců proti 

škole. Jen jemu mohou také děkovati, že mají zastoupení v obecním zastupitelstvu a jemu také 

patří zásluhy o vzkříšení českého života.“336 

         Vyučování na škole bylo zahájeno s devíti žáky, kteří před tím ve většině případů 

chodili do německé školy, díky čemuž neuměli pořádně česky. Do konce školního roku 

1919/1920 proto docházelo nejvíce k vyučování českého jazyka, psaní, čtení a počtů.337 

         Umístění školy se ukázalo jako málo vhodné. Inspektor, který školu navštívil 2. června 

1920, „zjistil, že budovy mohlo by býti používáno jenom v tom případě, kdyby nebylo možno 

získati vhodnější.“338 Místnost, ve které byla umístěna třída, nevyhovovala příliš malými 

rozměry a nedostatkem světla. V okolí školní budovy se nikde nedalo zřídit cvičiště.339 

         Rudolf Chaloupka působil jako správce české obecné školy v Bartošovicích v Orlických 

horách od školního roku 1919/1920 až do školního roku 1923/1924. V Bartošovicích na 

menšinové škole tedy působil necelých pět let a dle jeho mínění „během toho času se poměry 

uklidnily, odpor proti české škole není již takový jako ze začátku.“340 

         Nyní se podrobněji podívejme na čtyři školní roky, kdy byl správcem R. Chaloupka. Ve 

školním roce 1920/1921 stoupl počet žáků na dvacet jedna, z toho bylo sedmnáct chlapců a 

čtyři dívky. Tento nárůst byl způsoben tím, že škola díky výnosu zemské školní rady ze dne 

19. října 1920 mohla přijímat žáky z obcí Zaječiny a M. Bubnov.341 

         V tomto školním roce byla škola dne 15. září 1920 označena štítem s českým nápisem, 

který však nezůstal příliš dlouho čitelným. Již v noci na 17. září jej neznámý pachatel potřel 

dehtem a úplně ho tím zničil. Kromě toho došlo k nabílení oken u třídy vápnem. Místní 

četnictvo zahájilo po pachateli pátrání, které však skončilo neúspěšně. Rudolf Chaloupka 

k tomuto incidentu v kronice školy poznamenal: „Snad se tak stalo proto, že to byl první 

nápis český v obci, pořízený ve státních barvách.“342 

         Již o měsíc později došlo dne 13. listopadu 1920 k přemístění české školy do přízemí 

budovy školy německé, která byla kvůli malému počtu žáků z trojtřídní redukována na 

dvoutřídní. Obě školy společně využívaly pouze letní tělocvičnu. Kromě třídy zabrala česká 
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škola ještě byt učitele v prvním patře, zahrádku, místo pro skládku dříví na školním dvorku, 

část sklepa a půdy.343 

         Proti přestěhování české školy do budovy německé školy protestovali zástupci 

Bartošovic v Orlických horách u okresní politické správy, ale tento protest skončil bez 

úspěchu. Okresní politická správa nařídila místní četnické stanici, aby v případě nepokojů při 

stěhování české školy do budovy školy německé zasáhla. To však nebylo nutné, protože celá 

akce proběhla v klidu.344 

         Německá školní rada nechala z učebny určené pro českou školu odstranit všechen 

nábytek, kamna, pódium, záclony i věšáky. Nákladem 3 924,70 Kč dodal škole nová kamna, 

postavil dřevník na školním dvorku a přepažil sklep stavitel za Žamberka Z. Havlíček.345 

Nejnutnější nábytek pro školu na účet MŠANO dodal dne 31. ledna 1921 truhlář J. Sedláček. 

Jednalo se o skříň kabinetní, stůl do třídy, umyvadlo, skříň na školní pomůcky, skříňku 

výkladní a podstavec pro mapy. Všechno dohromady stálo 3 525 Kč.346 

         Druhý školní rok s sebou přinesl první vánoční nadílku pro žáky školy, na kterou 

přispěli ředitel chlapecké školy ze Žamberka, správa školy v Kunvaldě, tělocvičná jednota 

Sokol v Kunvaldě a odbor NJS v Hradci Králové.347 

         V roce 1921 MŠANO na žádost školy povolilo subvenci 600 Kč, která měla sloužit 

k zřízení veřejné knihovny. Osvětový Svaz v Praze za ni dodal sedmdesát dva knih, které byly 

zapsány do inventářů žákovské a menšinové knihovny.348 

         Ve dnech 28. a 29. května 1921 se děti z české menšinové školy v Bartošovicích 

v Orlických horách dočkaly prvního výletu pořádaného do Hradce Králové, který škola 

podnikla společně s českou menšinovou obecnou školou z Rokytnice v Orlických horách. 

Výletu se zúčastnilo šestnáct žáků z Bartošovic. V Hradci Králové si děti prohlédly památky 

města, bydlely u tamních rodin a děti z rokytnické školy dvakrát sehrály v Klicperově divadle 

hru: „Pohádka o živé vodě a zlatém klíči.“.349 Celkové vydání za děti z bartošovické školy 

činilo 160 Kč, které bylo zaplaceno ze školního daru.350 

         O měsíc později, dne 24. června 1921, se děti dočkaly dalšího výletu, kterého se 

zúčastnilo devatenáct žáků. Výprava se nejprve vydala pěšky do Rokytnice, odtud jela vlakem 
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do Vamberka a z něho šla pěšky do Potštejna, kde si prohlédla zříceninu hradu. Z Potštejna se 

výprava vydala pěšky do Litic, kde si prohlédla žulové lomy a hrad. Z litického nádraží 

cestovala vlakem do Žamberka, ze kterého šla pěšky přes Kunvald do Bartošovic.351 

         Ve školním roce 1921/1922 bartošovickou školu navštěvovalo sedmnáct dětí, z toho 

bylo čtrnáct chlapců a tři dívky. V tomto školním roce se konal dvoudenní školní výlet do 

Českého ráje. O rok později školu navštěvovalo pouze jedenáct žáků, sedm chlapců a čtyři 

dívky. V tomto školním roce, dne 15. dubna 1923, došlo v obci k vytvoření odboru NJS, který 

se stal oporou zdejší české školy.352 

         Školní rok 1923/1924 s sebou přinesl nárůst počtu žáků na patnáct, z toho bylo šest 

chlapců a devět dívek. V tomto roce přibyly, jak již bylo zmíněno v kapitole 5. 3., do výuky 

dva nové předměty, jednalo se o předmět výchovné ruční práce a předmět občanská nauka a 

výchova. Poprvé se v tomto školním roce na škole učily také ženské ruční práce, které se do té 

doby nevyučovaly pro malý počet žákyň. V září byla výuka starším žákům zpestřena 

značením turistické cesty z Bartošovic do Rokytnice.353 

         Dne 22. června 1924 uspořádal správce školy R. Chaloupka první výstavu dětských 

ručních prací, písemných prací a učebních pomůcek. Výstavu navštívilo více než 250 osob, 

jak československé, tak i německé národnosti.354 

         Po Rudolfu Chaloupkovi, který odešel do Javornice na definitivní učitelské místo,  

o které žádal již dva roky předtím, nastoupil na místo správce školy Bohumil Petr.355 Ten 

v této funkci působil ve školním roce 1924/1925, kdy školu navštěvovalo šestnáct žáků, a 

roce 1925/1926, ve kterém do školy chodilo také šestnáct dětí. V druhém roce svého působení 

na škole v Bartošovicích Bohumil Petr onemocněl chronickým zánětem nosohltanu, kvůli 

čemuž odešel na zdravotní dovolenou.356 

         V prvním roce správcování Bohumila Petra proběhl na škole v týdnu okolo 11. října 

1924, tedy pětistého výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, tzv. Žižkův týden. Děti se 

s historickou postavou Jana Žižky seznamovaly v dějepise, občanské nauce a výchově, zpěvu, 

ručních výchovných pracích a kreslení.357 Na konci stejného roku se škola dočkala deseti 

nových dvousedadlových lavic, které byly zhotoveny za 2 400 Kč.358 
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         Tento rok přinesl dětem další dvoudenní školní výlet, který směřoval opět do Českého 

ráje. Zúčastnilo se ho deset dětí z české obecné bartošovické školy a tři žáci měšťanské 

rokytnické školy. Na výlet dětem přispěl bartošovický odbor NJS 250 Kč.359 

         I ve druhém školním roce, kdy na české škole v Bartošovicích v Orlických horách 

působil jako správce Bohumil Petr, došlo k dalšímu vylepšení třídy. Za cenu 600 Kč byly do 

třídy pořízeny žluté záclony a všechen nábytek s nimi sladěn do stejné barvy. Školní kabinet 

získal nová kamna.360 

         Dne 15. února 1926 nastoupil na školu nový správce Jaroslav Vejnar, který na škole 

působil do konce školního roku 1927/1928. Ve školním roce 1926/1927 i v roce 1927/1928 

školu navštěvovalo 14 dětí. Jaroslav Vejnar nepůsobil v Bartošovicích v Orlických horách 

pouze jako učitel, ale také jako jednatel místního odboru NJS.361 

         V prvním roce působení Jaroslava Vejnara podnikly v červnu starší žáci třídenní výlet 

do Prahy, na který opět přispěl bartošovický odbor NJS.362 O rok později pořádaly dne 19. 

května 1927 společný výlet do Litic a Potštejna české obecné školy z Bartošovic v Orlických 

horách a Rokytnice v Orlických horách.363 

         Když dne 20. srpna 1928 předával Jaroslav Vejnar žákovskou knihovnu svému nástupci, 

bylo v katalogu 215 čísel o 220 svazcích.364 O využívání knihovny za správcování Jaroslava 

Vejnara nás alespoň částečně informují čtyři dochované měsíční zprávy, které sepsal Jaroslav 

Vejnar. Ve zprávě za měsíc květen školního roku 1925/1926 se uvádí, že si sedm dětí v tomto 

měsíci půjčilo dvacet sedm knih.365 Za měsíc červen téhož roku si také sedm čtenářů přečetlo 

sedmnáct knih.366 Ve školním roce 1926/1927 si v září devět žáků půjčilo třicet pět knih a 

v červnu si dvacet jedna knih přečetlo deset dětí.367 V měsících květnu a červnu školního roku 

1925/1926 navštěvovalo školu patnáct žáků, jedno ze šestnácti na začátku školního roku 

zapsaných dětí se v průběhu roku odstěhovalo, z čehož vyplývá, že si knihy půjčovala téměř 

polovina žáků. O rok později, kdy školu navštěvovalo čtrnáct dětí, si v měsících září a červen 
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knihy půjčovaly dvě třetiny žáků. Z dalších let se zprávy nedochovaly, tudíž nelze zjistit, jak a 

zda se zájem dětí o půjčování knih měnil. 

         Školního roku 1928/1929 nastoupil na místo správce školy Karel Pešek,368 který v této 

funkci setrval do školního roku 1934/1935.369 V prvním roce jeho působení chodilo do školy 

19 žáků, z toho bylo devět chlapců a deset děvčat.370 Ve školním roce 1929/1930 školu 

navštěvovalo dokonce dvacet dva žáků a o rok později klesl počet pouze o dva žáky.371 

Školního roku 1931/1932 však došlo k velkému poklesu dětí na třináct, který byl způsoben 

tím, že jeden žák se odstěhoval, tři děti po skončení školní docházky vystoupily, tři odešly na 

měšťanské školy v Rokytnici v Orlických horách a Kunvaldě a dvě začaly navštěvovat jiné 

školy.372 V následujícím školním roce klesl počet žáků na dvanáct a o rok později na 

jedenáct.373 Ve školním roce 1934/1935 počet dětí stoupl na čtrnáct.374 

         O tom, jak tvrdé klimatické podmínky panovaly na mnou sledovaném období, svědčí 

například první rok působení Karla Peška na bartošovické škole. V tomto školním roce byla 

taková zima, že silný vítr a mráz v některých dnech způsobily, že se žáci do školy nedostali 

ani na lyžích. Jednou se do školy nedokázal kvůli vánici vrátit ani Karel Pešek. Okresní péče 

o mládež poskytla na stravovací akci, která probíhala po celou tuto zimu, 420 Kč. Chudé děti 

dostávaly v poledne polévku nebo mléko.375 Peníze na teplé mléko podávané přes zimu 

poskytovala okresní péče o mládež v Rokytnici i v dalších letech.376 

         Konec školního roku 1928/1929 přinesl dětem pro školu poměrně tradiční výlet do 

Potštejna a Litic.377 V následujícím školním roce se děti žádného školního výletu nedočkaly, 

za to však dne 25. května 1930 proběhla slavnost k desetiletému výročí trvání školy. Program 

zajistili žáci loutkovým divadlem a výstupy.378 

         Ve školním roce 1930/1931 pořádala škola dva školní výlety. První do Kunvaldu, kde si 

děti prohlédly památky jednoty bratrské a novou budovu Masarykovy školy, a druhý do 

Hradce Králové, kde žáci navštívili muzeum, zbytky opevnění, pomník T. G. Masaryka a 
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soutok Orlice s Labem.379 V následujícím školním roce proběhl jeden školní výlet a to do 

Klášterce nad Orlicí, kde děti v sokolovně zhlédly film z Vysokých Tater.380 Ve školním roce 

1932/1933 proběhl jednodenní školní výlet do Potštejna a Litic.381 

         V posledním roce správcování Karla Peška stojí za zmínku mikulášská besídka, která se 

dne 3. prosince 1933 stala prvním veřejným vystoupením žáků české menšinové školy v obci. 

Besídka se konala v sále místního hostince, který vlastnil pan Mačát. Děti vystoupily s tímto 

programem: 1. Mikuláš je tu, 2. Hospodyňky, 3. Myslivecká latina, 4. Dobře vyřídila a 5. Jak 

se z čerta anděl stal. Škola měla z besídky i peněžitý zisk a to 300 Kč.382 

         Předposlední školní výlet s dětmi v červnu podnikl Karel Pešek pěšky do blízkých 

Pastvin, kde v tu dobu probíhala stavba vodní přehrady.383 O rok později v červnu podnikl se 

všemi žáky školní výlet do Friedrichswaldu a na Masarykovu chatu.384 

         Ve školním roce 1935/1936 nahradil Edvard Seibert na místě správce školy Karla Peška, 

který odešel na českou menšinovou měšťanskou školu v Rokytnici v Orlických horách.385 Za 

sedm let působení Karla Peška se žákovská knihovna rozrostla o šedesát dva svazků.386 

         Školního roku 1935/1936 do školy nastoupil nejnižší počet žáků za celou dobu 

fungování školy a to pouze pět dětí, z toho byly čtyři dívky a jeden chlapec. V únoru do školy 

přibyl ještě jeden chlapec, čímž počet dětí stoupl na šest.387 

         V červnu tohoto roku podnikly společný výlet autobusem české obecné školy z Českých 

Petrovic a Bartošovic v Orlických horách. Výlet se konal na již tradiční místa do Potštejna a 

Litic a z bartošovické školy se ho zúčastnili všichni žáci.388 Za celý školní rok podnikl Edvard 

Seibert s dětmi také patnáct vlastivědných vycházek, například na pole u obce Zaječiny, 

k celnici, na hřbitov či k pile.389 

         Školního roku 1936/1937 navštěvovalo školu šest žáků, z toho čtyři chlapci a dvě dívky. 

Z předchozího školního roku do školy chodila pouze jedna žákyně, protože ostatní žáci, kteří 
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v tom roce školu navštěvovali, se buď odstěhovali nebo přešli na měšťanskou školu.390 

Během roku do školy jeden žák přibyl, avšak dva žáci odešli. Jeden proto, že jeho otec, 

správce oddělení finanční stráže, byl přeložen z Bartošovic do Starého Města u Nového 

Bydžova.391 

         Edvard Seibert na škole působil pouze do 29. září 1936, protože dne 1. října 1936 musel 

nastoupit vojenskou službu. Na dva dny ho zastoupil Karel Pešek, který pak 1. října 1936 

předal správu školy Mojmíru Vizinovi.392 Ten před tím působil ve školním roce 1935/1936 a 

na začátku školního roku 1936/1937 na československých státních školách na Podkarpatské 

Rusi.393 Toto působení Mojmíra Vizinu zřejmě značně ovlivnilo, jak dosvědčuje například to, 

že správa bartošovické školy, tedy Mojmír Vizina, poslala na Podkarpatskou Rus polovinu 

darů, které v prvním roce Vizinova působení škola dostala na vánoční nadílku pro děti.394 

         Změna správce školy se promítla i do počtu a zaměření vycházek, které správce s dětmi 

během školního roku podnikl. Edvard Seibert stihl v září dvě vycházky a obě měly 

vlastivědné zaměření, kdežto Mojmír Vizina jich od října do konce školního roku stihl pouze 

šest. Všechny s ním podniknuté vycházky byly sportovního zaměření, buď se jednalo o 

pochod a cvičení nebo o lyžování a sáňkování.395 

         Ve školním roce 1937/1938 stoupl počet žáků na osm, z toho bylo pět chlapců a tři 

dívky. Na konci října se z Bartošovic odstěhoval štábní strážmistr četnictva, čímž došlo 

k poklesu žáků na škole na sedm.396 

         Dne 21. května 1938 došlo k přerušení výuky „pro opatření vojenské správy na obranu 

hranic“.397 Vyučování bylo opět obnoveno dne 23. května.398 

         Školní rok 1938/1939 byl zahájen dne 1. září s devíti žáky, ale vyučovalo se pouze do 

21. září. Vyučování muselo být přerušeno, protože děti z Bartošovic odjely a děti, které 

docházely ze Zaječin, se nemohly dostat do školy, protože došlo k podminování silnice.399 
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         Mojmír Vizina byl dne 1. října 1938 přeložen na měšťanskou školu do Rokytnice 

v Orlických horách, odtud se však již v noci z 6. na 7. října škola stěhovala do Slatiny nad 

Zdobnicí. K odvozu inventáře bartošovické školy též do Slatiny nad Zdobnicí došlo dne  

8. října 1938. Německé vojsko Bartošovice obsadilo o dva dny později.400 

        I pro bartošovickou školu byly typické oslavy 28. října, narozenin prezidenta republiky a 

vánoční nadílky. 

        Správa školy nejčastěji pořádala pro děti školní výlety, které směřovaly do Potštejna a 

Litic. Pár výletů škola podnikla i do vzdálenějších míst, například do Prahy. O tom, že se 

menšinové školy navzájem podporovaly a pomáhaly si svědčí to, že při pořádání některých 

výletů se bartošovická škola spojovala s jinými menšinovými školami, nejčastěji s českou 

obecnou školou v Rokytnici v Orlických horách. 

Tabulka č. 5 

Školní rok 
Počet 

žáků 

Z toho německé 

národnosti 
Školní rok 

Počet 

žáků 

Z toho německé 

národnosti 

1919/1920 9 0 1929/1930 22 Nebylo uvedeno 
1920/1921 21 0 1930/1931 20 Nebylo uvedeno 
1921/1922 17 2 1931/1932 13 Nebylo uvedeno 
1922/1923 11 2 1932/1933 12 0 
1923/1924 15 1 1933/1934 11 2 
1924/1925 16 3 1934/1935 14 4 
1925/1926 16 Nebylo uvedeno 1935/1936 5 0 
1926/1927 14 3 1936/1937 6 0 
1927/1928 14 3 1937/1938 8 0 
1928/1929 19 Nebylo uvedeno 1938/1939 9 0 

 

        Od školního roku 1921/1922 do české obecné školy v Bartošovicích své děti posílali i 

občané německé národnosti, školu začali v tom roce navštěvovat dva němečtí chlapci.401 Jak 

je patrno z výše uvedené tabulky číslo 5, u pěti školních let není známo, jestli do školy chodili 

žáci německé národnosti. Ze školních let, kdy byl tento údaj zaznamenán, početně i 

procentuálně nejvíce dětí německé národnosti do školy chodilo ve školním roce 1934/1935, 

kdy školu navštěvovalo celkem čtrnáct žáků a čtyři z toho byli Němci,402 tedy skoro 29%. Od 

školního roku 1935/1936 není uvedeno, že by školu navštěvovalo nějaké dítě z německé 

rodiny. S největší pravděpodobností to reflektuje opětovné zhoršení vztahů mezi oběma 
                                                
400 SOkA Rychnov nad Kněžnou, sign. C-0208, Xerokopie školní kroniky české obecné školy v Bartošovicích 
v Orlických horách, s. 90. 
401 Tamtéž, s. 16. 
402 Tamtéž, s. 73. 
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národnostmi, což dosvědčuje i zápis ze školní kroniky, ve kterém se Karel Pešek vyjadřuje 

k tomu, proč nebylo do školního roku 1935/1936 zapsáno žádné dítě německé národnosti: „Je 

to vlivem úsilí Němců o zmenšení počtu dětí na české škole, jejíž odstranění je jejich 

přáním.“403  

        Za dvacet školních let se ve funkci správce bartošovické školy vystřídalo sedm učitelů. 

Nejdéle na škole působil Karel Pešek, který dělal správce sedm let. Nejkratší dobu na škole 

strávil Edvard Seibert, který musel po roce a jednom měsíci působení nastoupit vojenskou 

službu. Velice krátkou dobu na škole učil také Bohumil Petr, který téměř po roce a půl ze 

školy odešel kvůli nemoci. Necelé tři roky na škole působili Jaroslav Vejnar i Mojmír Vizina. 

Přes čtyři roky ve funkci správce bartošovické školy strávil Rudolf Chaloupka. 

        Jak vyplývá z níže uvedené tabulky číslo 6, nejvíce dětí školu navštěvovalo ve školním 

roce 1929/1930 a to dvacet dva. Nejméně žáků do školy chodilo ve školním roce 1935/1936 a 

to pouze pět. Průměrně školu za dobu její existence navštěvovalo čtrnáct dětí. 

Tabulka č. 6 

Školní rok Počet žáků Správce školy 
1919/1920 9 Rudolf Chaloupka 
1920/1921 21 Rudolf Chaloupka 
1921/1922 17 Rudolf Chaloupka 
1922/1923 11 Rudolf Chaloupka 
1923/1924 15 Rudolf Chaloupka 
1924/1925 16 Bohumil Petr 
1925/1926 16 Bohumil Petr/Jaroslav 
1926/1927 14 Jaroslav Vejnar 
1927/1928 14 Jaroslav Vejnar 
1928/1929 19 Karel Pešek 
1929/1930 22 Karel Pešek 
1930/1931 20 Karel Pešek 
1931/1932 13 Karel Pešek 
1932/1933 12 Karel Pešek 
1933/1934 11 Karel Pešek 
1934/1935 14 Karel Pešek 
1935/1936 5 Edvard Seibert 
1936/1937 6 Edvard 
1937/1938 8 Mojmír Vizina 
1938/1939 9 Mojmír Vizina 

V tabulce jsou uvedeny počty žáků, kteří nastoupili do školy na 

začátku školního roku. Pouze ve školním roce 1933/1934, 

1934/1935 a 1937/1938 je uveden počet žáků navštěvujících 

školu na konci září. 
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5. 5. Česká obecná škola v Českých Petrovicích 

 

         Na České Petrovice před vznikem Československé republiky vzpomínal MUDr. Josef 

Moravec,404 který se v Českých Petrovicích narodil 15. srpna 1850,405 takto: „V celé vsi 

nebylo mimo mého otce více Čechů, než 4 přivdané Češky a 3 Češi, ze kterých, poněvadž 

uměli německy, nikdo si své češství neuvědomoval…“406 Do devíti let navštěvoval Josef 

Moravec německou školu v Českých Petrovicích, která mu dala první základy vědomostí, 

které v něm utkvěly tak pevně: 

            „… že jsem musil stále zápasiti s tím, abych se zbavil německého myšlení při psaní a 
zejména při počítání. Abych se co nejvíce dopracoval českého myšlení, překládal jsem v prvé 
třídě (na německém nižším gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou) latinu do češtiny, což činiti 
bylo dovoleno jen Čechům, kteří německy ještě neuměli. Profesor mi domlouval, abych 
překládal do němčiny, poněvadž češtinu dosti neovládám, ale neposlechl jsem a také mně 
k tomu nepřiměl katecheta, abych náboženství odříkával německy, nýbrž činil jsem tak jen 
česky, což až do třech tříd Čechům bylo dovoleno.“407 
           Po těchto zkušenostech z německých škol vznik české obecné menšinové školy 

v Českých Petrovicích Josefa Moravce jistě potěšil a také se snažil této škole pomáhat, 

například ve školním roce 1921/1922 zaslal látku na šaty dívkám i chlapcům.408 

         Dne 1. října 1920 se konal zápis dětí do české obecné školy v Českých Petrovicích,409 

kde při sčítání lidu v roce 1930 žilo 67 Čechů a 373 Němců.410 Dětí se přihlásilo osmnáct, 

z toho bylo jedenáct chlapců a sedm dívek. Prvním správce školy se stal Josef Gruber. 

Učitelkou ručních prací byla ustanovena již zmiňovaná Anna Košťálová, manželka řídícího 

učitele z Mladkova.411 

         Česká škola svoji učebnu získala v přízemí německé školy, kde zůstalo nejnutnější 

vybavení a to třináct lavic, židle, kamna, stůl, tabule a věšáky. První týdny vyučování nebyly 

pro Josefa Grubera vůbec snadné, protože chyběla část školního nábytku, ale především 

                                                
404 MUDr. Josef Moravec, lékař, působil jako starosta Sokola, předseda odboru Ústřední Matice Školské, 
předseda odboru I. okrsku Národní Jednoty Severočeské, jako činovník v mnoha kulturních a humánních 
spolcích, při zakládání mnoha českých menšinových škol na Královedvorsku. Naše menšiny. Trutnov, 1936, 
ročník 16, číslo 7-8, s. 106. 
405 Naše menšiny. Trutnov, 1925, ročník 5, číslo 9-10, s. 203-204. 
406 40 let práce České hraničářské školy v Dolním Nemojově: Pamětní spisek českých nemojovských hraničářů 
vydaný k jubilejní slavnosti 28. června 1925. Dvůr Králové nad Labem, 1925, nestránkováno. 
407 Tamtéž. 
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409 Tamtéž, s. 4. 
410 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 148. ISBN 80-86042-34-0. 
411 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice, s. 4-5. 
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školní pomůcky. Děti neměly ani čím psát. Od 5. listopadu však do školy začaly přicházet 

učebnice, psací potřeby, atd., a tak postupně začalo plnohodnotné vyučování.412 

         Německou dvojtřídní školu ani českou školu nenavštěvovalo mnoho dětí, a tak se 

neustále objevovaly nejrůznější snahy o zvýšení počtu dětí, českých i německých, v obci. 

Například v roce 1923 se německým obyvatelům Českých Petrovic podařilo dosáhnout toho, 

že vedoucí místního oddělení pohraniční finanční stráže vrchní strážmistr Šlesingr, legionář a 

Čech, byl přeložen a na jeho místo nastoupil vrchní strážmistr Seifert, Němec, který měl 

několik dětí. O to, aby se vedoucím oddělení stal Němec, se zasazoval také králický inspektor 

pohraniční finanční stráže, který byl Němec.413 

         Díky odboru NJS v Hradci Králové došlo dne 6. ledna 1921 k uspořádání první vánoční 

nadílky pro žáky české školy v Českých Petrovicích. Děti byly obdarovány oblečením, 

hračkami, cukrovím a knihami. Správa školy v Českých Petrovicích od odboru NJS v Hradci 

Králové obdržela kromě dárků také finanční obnos 207,21 Kč.414 

         První školní výlet české menšinové školy v Českých Petrovicích proběhl ve dnech 8. – 

11. června 1921. Výlet směřoval do Prahy, kde měla výprava, čítající dvacet jedna dětí a dva 

dospělé, od pražské městské rady ve Vladislavově ulici zajištěný nocleh za 40 h za žáka. 

První den si děti prohlédly muzeum na Václavském náměstí a večer zhlédly představení 

Lucerna v Národním divadle. Druhý den žáky čekal výstup na Petřín, kde navštívili rozhlednu 

a zavítali i do bludiště. Poté výprava zamířila na Hradčany, kde ji čekala prohlídka Hradu, 

Jeleního příkopu a Belvedéru. Večer se žáci zdarma zúčastnili slavnostního večera 

v Měšťanské Besedě, který se konal na oslavu sedmdesátých narozenin A. Jiráska. Dne 10. 

června výprava navštívila Staroměstské náměstí, Týnský chrám a Betlémskou kapli, poté jela 

parníkem do Chuchle a při zpáteční cestě zavítala na vyšehradský hřbitov se Slavínem a do 

kostela Cyrila a Metoděje. Poslední den si děti prohlédly Daliborku, kostely sv. Jiří a sv. Víta. 

Celý výlet stál 870,40 Kč, které škola hradila z darů jí věnovaných.415 

         Josef Gruber jako správce školy v Českých Petrovicích působil i nadále a to ve školním 

roce 1921/1922, kdy školu navštěvovalo devatenáct dětí, z toho bylo deset dívek a osm 

chlapců,416 a v následujícím školním roce 1922/1923, kdy stoupl počet žáků na dvacet 
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jedna.417 Ani v jednom z těchto roků nezaznamenal Josef Gruber do školní kroniky, že by 

s dětmi podnikl další školní výlet. 

         Druhým správcem školy se stal Robert Kofnovec. V jediném roce jeho působení chodilo 

do školy patnáct dětí, z nichž bylo dvanáct československé národnosti, jedno německé a 

velice zajímavé je, že dva žáci byli národnosti ruské. Do školy v tomto roce docházely děti z 

Českých Petrovic a z osad Čiháku, Jedliny a Lhotky.418 

         Během svého jednoročního působení Robert Kofnovec začal spolupracovat s českou 

obecnou menšinovou školou z nedalekých Vlčkovic. S výpravou z této školy podnikl dne 19. 

října 1923 společnou vycházku do Čiháku, do loveckého zámečku, do údolí Orlice a přes 

Jedlinu zpět do Českých Petrovic.419 

         V listopadu 1923 pořídil správce školy kuchyňská kamna, na kterých se dívky začaly 

pod vedením Anny Košťálové učit vařit. Celou akci peněžně podpořila okresní péče o mládež 

v Králíkách.420 

         Robert Kofnovec navázal spolupráci i s dalšími českými menšinovými školami. Ve 

dnech 22. – 25. května 1924 proběhl společný výlet do Prahy dětí z českých obecných škol 

v Českých Petrovicích a v Mladkově. Někteří obyvatelé Českých Petrovic však z tohoto 

výletu nebyli příliš nadšeni, domnívali se, že se penězi neměl zaplatit školní výlet, ale měly 

jimi být podarovány děti.421 V takovém případě by si však děti s největší pravděpodobností 

peněz moc neužily, protože život v těžkých podmínkách Orlických hor, „kde půl roku 

sibiřská zima panuje a v létě divý tříská hrom“,422 způsobil, že většina obyvatel Českých 

Petrovic byla velice chudá, a tak by rodiče žáků použili peníze k jiným účelům, než k 

obohacení dětí „pouze“ o zážitky z výletu. 

         Další spolupráce škol proběhla dne 5. června 1924, kdy devět dětí z Českých Petrovic 

strávilo celý den v Králíkách, kde jim správce české menšinové školy Jelínek ukázal Horu 

Matky Boží a zahrál loutkové divadlo.423 

         Třetím správcem na české obecné škole v Českých Petrovicích se stal František Čejka. 

Ve školním roce 1924/1925 a jediném celém školním roce jeho působení školu navštěvovalo 
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dvacet dětí, z nichž bylo národnosti české čtrnáct, pět německé a jedno ruské.424 Na konci 

tohoto školního roku došlo k zaslání žádosti o stavbu české školy v Českých Petrovicích na 

MŠANO.425 

         I v české obecné škole v Českých Petrovicích, stejně jako v české obecné škole 

v Bartošovicích v Orlických horách, byly dne 11. října 1924 děti seznámeny s životem Jana 

Žižky z Trocnova a informovány o husitské době. Chlapci v ručních pracích vyráběli některé 

husitské zbraně a v učebně došlo k zřízení Žižkova koutku, v jehož čele se nacházel Žižkův 

obraz.426 

         V listopadu došlo v Českých Petrovicích k vytvoření veřejné české knihovny a knihovní 

rady, jejímž jednatelem se stal František Čejka.427 

         Školního roku 1925/1926 školu v Českých Petrovicích navštěvovalo čtrnáct žáků. 

František Čejka i tento rok nastoupil jako správce školy, ale podal žádost o zproštění služby 

na škole, které MŠANO vyhovělo dne 3. listopadu 1925 a ustanovilo novým správcem od  

1. prosince 1925 Františka Špicara.428 Ten na škole působil až do školního roku 1932/1933,429 

ve kterém do školy chodilo dvacet pět dětí, z toho patnáct chlapců a deset dívek.430 Ve 

školních letech 1926/1927 a 1927/1928 do školy shodně chodilo sedmnáct dětí.431 Školního 

roku 1928/1929 stoupl počet žáků o jednoho na osmnáct, z toho bylo deset dívek a osm 

chlapců.432 O rok později navštěvovalo školu dvacet šest dětí, z toho čtrnáct dívek a dvanáct 

chlapců.433 Ve školním  roce 1930/1931 počet žáků klesl na dvacet jedna.434 I v následujícím 

roce měl počet dětí klesající tendenci, do školy jich chodilo devatenáct, z toho bylo jedenáct 

chlapců a osm dívek.435 

         Ve školním roce 1925/1926 se škola dočkala nového nábytku, který zakoupilo MŠANO. 

Jednalo se o patnáct lavic, jednu tabuli, čtyři věšáky a dvě skříně.436 
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         Nový školní správce František Špicar s dětmi v prvním roce svého působení podnikl 

jednodenní výlet do Litic, kde si žáci prohlédli žulové lomy a zříceninu hradu, a do Potštejna, 

kde také navštívili zříceninu hradu.437 

         Ve školním roce 1926/1927 stejně jako v předešlých proběhla oslava 28. října, kterou 

správce školy zahájil řečí o významu tohoto státního svátku. Školní slavnost pokračovala 

přednesem básní a zazpíváním státní hymny.438 O tom, co se dělo v obci dne 28. října 1926, 

nás informuje zápis ve školní kronice pořízený Františkem Špicarem: „V obci nepracovali 

pouze Češi, Němci konali práce; hlavně ve stodolách mlátili.“439 Z toho je patrné, že Němci 

28. říjen narozdíl od Čechů neslavili. 

         Tento školní rok přinesl žákům bohatou vánoční nadílku, na které každé dítě dostalo 

boty, šaty a prádlo. Nebyl však podniknut žádný školní výlet, protože škola ani rodiče na něj 

neměli prostředky.440 

         Ve školním roce 1927/1928 podnikl správce školy František Špicar s dětmi pěší 

jednodenní výlet na Suchý vrch. Po náročném výstupu žáci navštívili nově postavenou chatu, 

která byla pojmenována podle Dr. Kramáře. Při zpáteční cestě zastihla výpravu prudká bouře, 

která způsobila, že se do Českých Petrovic vrátila až pozdě v noci.441 

         Školního roku 1928/1929 na české menšinové škole v Českých Petrovicích začala stejně 

jako ve Vlčkovicích výuka německého jazyka, která probíhala dvakrát týdně.442 V tomto 

školním roce došlo k uzavření školy ve dnech 24. února 1929 až 1. března 1929 z důvodu 

velikých mrazů a vánice. Školní docházka značně trpěla celý únor, jak dokládá například 13. 

únor, kdy z osmnácti dětí do školy nepřišlo dvanáct.443 

         I ve školním roce 1929/1930 došlo k uzavření školy a to od 19. listopadu 1929 až do 10. 

prosince 1929. Důvodem bylo propuknutí epidemie spály a záškrtu, tudíž došlo v obci také 

k uzavření německé školy.444 Na konci školního roku podnikl správce školy s žáky výlet do 

Kunvaldu, „kde si prohlédli památná místa upomínající na České Bratry.“445 

         Dne 23. února 1930 došlo k založení odboru NJS v Českých Petrovicích, do kterého se 

hned přihlásilo dvacet dva Čechů, mezi nimiž byl i správce školy František Špicar.446 Tento 
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odbor NJS velmi rychle začal rozvíjet svou činnost, což dosvědčuje to, že již 14. září 1930 

sehrál v hostinci veselohru „Bobeček z ministerstva“, kterou navštívili místní občané 

československé i německé národnosti. Jeviště pro představení zapůjčila Tělocvičná jednota 

Sokol v Mladkově.447 Ve školním roce 1931/1932 odbor spolupůsobil při vánoční nadílce pro 

žáky české školy v Českých Petrovicích.448 

         Ve školním roce 1930/1931 podnikl František Špicar s dětmi jednodenní školní výlet do 

Lanšperka a Kyšperka, při kterém si žáci prohlédli zříceninu hradu a údolí směrem k Ústí nad 

Orlicí.449 Následující školní rok se děti dočkaly dvoudenní exkurze do Hradce Králové, kterou 

pro ně připravil odbor NJS pro Pražské Předměstí. Žáci v Hradci Králové viděli Ulrichovo 

náměstí, chrám sv. Ducha, nábřeží se zbytky hradeb, Jiráskovy sady, muzeum a vojenské 

letiště.450 Následující školní rok nebyl pořádán žádný školní výlet ani exkurze, pouze 

vycházky do blízkého okolí. Například dne 16. září, den před stým výročím narození Dr. 

Miroslava Tyrše, se žáci školy zúčastnili „zapálení slavnostního ohně, který k uctění památky 

velikého Sokola uspořádala Tělocvičná jednota Sokol v Mladkově.“451 

         František Špicar podal žádost o zproštění školní služby na české obecné škole 

v Českých Petrovicích, které bylo 7. června 1933 vyhověno. Správu školy převzal dne 30. 

srpna 1933 Jan Rejček, který na škole působil pouze ve školním roce 1933/1934, kdy školu 

navštěvovalo dvacet dva dětí, z toho třináct dívek a devět chlapců.452 V tomto školním roce 

podnikla česká obecná škola z Českých Petrovic společně s českou obecnou školou 

z Mladkova exkurzi na Suchý vrch, kde žáci navštívili Kramářovu chatu.453 

         Od Jana Rejčka převzal dne 27. června 1934 správu školy Karel Hýbl, který před tím pět 

a půl roku působil na šesti místech na Podkarpatské Rusi. Ve školním roce 1934/1935 školu 

navštěvovalo devatenáct dětí, které byly všechny národnosti československé.454 

         Již na začátku školního roku 1934/1935 čekal děti zajímavý výlet do Klášterce nad 

Orlicí, kde zhlédly filmové představení „Aviatika“ a „Krásy naší republiky“. Toto představení 

školám doporučilo MŠANO.455 V listopadu odbor NJS pro České Petrovice sehrál divadelní 

představení „Druhá míza“, z něhož věnoval peněžní zisk na vánoční nadílku pro žáky české 
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obecné školy v Českých Petrovicích. Ve hře hrál správce školy Karel Hýbl.456 V měsících 

březnu a dubnu 1935 na škole proběhla stravovací akce pro děti, kterou zajistila Okresní péče 

o Mládež v Králíkách a odbor NJS v Českých Petrovicích.457 

         Děti si ve školním roce 1934/1935 od ledna začaly šetřit na školní výlet, na který jeli 

žáci středního a vyššího stupně ve dnech 18. – 19. června do Adršpašských skal a Hronova. 

Chudým dětem věnovaly na výlet 300 Kč školní výbor a místní odbor NJS.458 

         Školní rok 1935/1936, kdy školu navštěvovalo dvacet sedm žáků, z nichž byli tři 

německé národnosti,459 působil téměř do konce roku ve funkci správce školy Karel Hýbl. Dne 

30. června 1936 převzal správu školy Antonín Procházka, protože Karel Hýbl odešel na 

vlastní žádost na odbornou školu v Králíkách.460 

         V lednu 1936 získala škola do volného užívání loutkové divadlo, s kterým do konce 

školního sehrála několik přestavení. Část peněžního zisku z těchto představení dostali 

nemajetní žáci a část připadla na školní výlet pořádaný na konci roku.461 Tento výlet nakonec 

konaly dne 19. června společně školy z Bartošovic v Orlických horách a z Českých Petrovic, 

jak již bylo zmíněno v kapitole 5. 4., do Potštejna a Litic, kde si žáci prohlédli zříceniny hradů 

a v Liticích také žulové lomy.462 

         Ve školním roce 1936/1937 školu navštěvovalo dvacet pět dětí, z toho osmnáct děvčat a 

sedm chlapců. Antonín Procházka byl na místě správce školy vystřídán Antonínem 

Špinlerem, který na místo nastoupil na základě výnosu MŠANO ze dne 14. září 1936.463 

         Nový správce školy podnikl s žáky na konci září 1936 půldenní vycházku do Pastvin, 

kde si děti prohlédly přehradu a nově postavenou obec.464 V listopadu na škole začala dříve 

něž v předchozích letech stravovací akce, při které každé dítě třikrát týdně dostalo čtvrtlitru 

teplého mléka a rohlík. Tato akce trvala až do konce března 1937.465 Na konci roku místo 

školního výletu podnikly české obecné školy z Čiháku a z Českých Petrovic vycházku na 

Čihák, kde u Divoké Orlice celý den žáci tábořili. Děti z obou škol mezi sebou soutěžily 
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v tělocvičných závodech a hrály skautské a branné hry. Celou akci hradil odbor NJS 

v Českých Petrovicích.466 

         Po Antonínu Špinlerovi nastoupil dne 1. července 1937 na místo správce školy Josef 

Sládek, za jehož působení narostl počet žáků ve školním roce 1937/1938 na třicet jedna. 

Tento nárůst byl způsoben přistěhováním rodin mistrů a dělníků, kteří pracovali na stavbě 

opevnění.467 

         I ve školním roce 1937/1938 na škole proběhla stravovací akce, kdy děti třikrát týdně 

dostávaly mléko a rohlík, a opět trvala pět měsíců. Náklad, který si stravování vyžádalo, platil 

místní školní výbor.468 Ani na konci tohoto školního roku se žáci nedočkali školního výletu, 

ale pouze dne 21. června polodenní vycházky k Zemské bráně u Čiháku, které se účastnily 

také děti z české školy v Čiháku.469 

         Josef Sládek zůstal správcem školy i ve školním roce 1938/1939, kdy do školy 

nastoupilo dvacet dva dětí, z toho patnáct dívek a sedm chlapců. Všichni žáci byli 

československé národnosti.470 

        Na české obecné škole v Českých Petrovicích stejně jako na české obecné škole 

v Bartošovicích v Orlických horách a na obecné škole s vyučovacím jazykem 

československým ve Vlčkovicích každoročně probíhaly oslavy 28. října a narozenin 

prezidenta Československé republiky i vánoční nadílka. 

        Denní a vícedenní školní výlety nebyly na škole v Českých Petrovicích tak časté jako na 

škole v Bartošovicích v Orlických horách, často místo výletu čekala děti vycházka do 

blízkého okolí, nejčastěji do okolí Čiháku. Dvakrát za devatenáctileté období trvání české 

menšinové obecné školy v Českých Petrovicích správa školy pořádala výlet do Prahy. 

        Stejně jako v Bartošovicích v Orlických horách začali od školního roku 1921/1922 

posílat do české obecné školy v Českých Petrovicích své děti také občané německé 

národnosti, pro tento rok však není znám počet německých žáků.471 Jak je patrno z níže 

uvedené tabulky číslo 7, u čtyř školních let není známo, jestli do školy chodili žáci německé 

národnosti. Ze školních let, kdy byl tento údaj zaznamenán, početně i procentuálně nejvíce 

dětí německé národnosti do školy chodilo ve školním roce 1929/1930, kdy školu navštěvovalo 
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celkem dvacet šest žáků a sedm z nich bylo Němců.472 Z celkového počtu dětí ten rok tedy do 

školy chodilo 27% žáků německé národnosti. Ve školním roce 1934/1935 chodily do školy 

pouze děti československé národnosti,473 ale již o rok později z dvaceti sedmi žáků, kteří 

školu navštěvovali, byli tři Němci.474 Od tohoto roku však každý rok počet německých dětí na 

škole klesl o jednoho žáka, až ve školním roce 1938/1939 do české obecné školy v Českých 

Petrovicích nenastoupilo žádné dítě německé národnosti.475 

Tabulka č. 7 

Školní rok 
Počet 

žáků 

Z toho německé 

národnosti 
Školní rok 

Počet 

žáků 

Z toho německé 

národnosti 

1920/1921 18 Nebylo uvedeno 1930/1931 21 4 
1921/1922 19 Neznámý počet 1931/1932 19 1 
1922/1923 21 4 1932/1933 25 3 
1923/1924 15 1 1933/1934 22 4 
1924/1925 20 5 1934/1935 19 0 
1925/1926 14 Nebylo uvedeno 1935/1936 27 3 
1926/1927 17 Nebylo uvedeno 1936/1937 25 2 
1927/1928 17 2 1937/1938 31 1 
1928/1929 18 Nebylo uvedeno 1938/1939 22 0 
1929/1930 26 7    

 

        Za devatenáct školních let se ve funkci správce školy v Českých Petrovicích vystřídalo 

devět učitelů. Nejdéle na škole působil František Špicar, který dělal správce skoro osm let. 

Nejkratší dobu byl řídícím učitelem Antonín Procházka, který v ní setrval čtvrt roku. Jeden 

školní rok či něco málo přes rok ve funkci správce školy působilo pět učitelů: R. Kofnovec,  

F. Čejka, J. Rejček, A. Špinler a J. Sládek. Tři roky dělal správce české školy v Českých 

Petrovicích J. Gruber a necelé dva K. Hýbl. 

        Z níže uvedené tabulky číslo 8 vyplívá, že nejvíce dětí školu navštěvovalo ve školním 

roce 1937/1938 a to třicet jedna. Nejméně žáků do školy chodilo ve školním roce 1925/1926 a 

to čtrnáct. Průměrně školu za dobu její existence navštěvovalo dvacet jedna dětí. 
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Tabulka č. 8 

Školní rok Počet žáků Správce školy 

1920/1921 18 Josef Gruber 
1921/1922 19 Josef Gruber 
1922/1923 21 Josef Gruber 
1923/1924 15 Robert Kofnovec 
1924/1925 20 František Čejka 
1925/1926 14 František Čejka/František Špicar 
1926/1927 17 František Špicar 
1927/1928 17 František Špicar 
1928/1929 18 František Špicar 
1929/1930 26 František Špicar 
1930/1931 21 František Špicar 
1931/1932 19 František Špicar 
1932/1933 25 František Špicar 
1933/1934 22 Jan Rejček 
1934/1935 19 Karel Hýbl 
1935/1936 27 Karel Hýbl/Antonín Procházka 
1936/1937 25 Antonín Procházka/Antonín Špinler 
1937/1938 31 Josef Sládek 
1938/1939 22 Josef Sládek 

V tabulce jsou uvedeny počty žáků, kteří nastoupili do školy na začátku školního 

roku. Pouze ve školním roce 1922/1923 je uveden počet žáků navštěvujících 

školu na konci školního roku. 

 

 

5. 6. Expozitura mladkovské školy v Lichkově 

 

         V dopise ústřednímu výboru NJS z 13. února 1926 autor dopisu píše: 

            „V okrese králickém jest naprosto nutno zříditi českou školu v důležitém místě 
Lichkově, kde počet českých státních zaměstnanců stále roste… Čeští státní zaměstnanci do 
míst těchto dosazovaní odmítají zde nastupovati proto, poněvadž buď nejsou české školy 
v místě, anebo mají děti velmi daleko do zřízených již českých škol.“476 
           Dětem z Lichkova se změnou jízdního řádu zhoršila možnost dojíždění do českých 

obecných škol v Mladkově a v Králíkách.477 Čeští státní zaměstnanci se nakonec zřízení 
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expozitury mladkovské školy v Lichkově dočkali až v roce 1928 a to výnosem MŠANO ze 

dne 15. června.478 

         Na české menšinové škole v Lichkově, kde při sčítání lidu v roce 1930 žilo 68 Čechů  

a 850 Němců,479 se začalo vyučovat 1. září 1928 a prvním učitelem se stal Karel 

Schmorauzer, který mimoto působil jako jednatel místního odboru NJS a knihovník ve 

spolkové i ve veřejné české knihovně.480 Škola byla umístěna v budově německé školy 

v učebně, která se nacházela v prvním patře, za roční nájem 1 600 Kč. Každých čtrnáct dnů, 

v úterý na dvě hodiny dopoledne, propůjčovala česká škola svou třídu německé škole, která 

tam vyučovala vaření.481 Tělocvičnu společně využívaly česká a německá škola.482 

         Ve školním roce 1930/1931 školu navštěvovalo sedmnáct žáků.483 Školního roku 

1933/1934 chodilo do školy dvacet dva žáků, z toho bylo jedenáct dívek a stejný počet 

chlapců. V tomto školním roce měly knihovny učitelská 108 svazků, žákovská 102 kusů a 

učebnic 77 svazků.484 

 

5. 7. České obecná škola ve Friedrichswaldě a její expozitura v Kunštátě 

 

         Dne 1. února 1929 došlo k otevření české obecné menšinové školy ve Friedrichswaldě. 

Žádost o zřízení školy podal na MŠANO místní odbor NJS a místnost pro školu bezplatně 

propůjčil majitel lesního statku pan Laža.485 Ve školním roce 1930/1931 bylo do školy 

zapsáno třináct dětí.486 
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         Expozitura školy ve Friedrichswaldě byla v Kunštátě otevřena dne 2. září 1933. Z tohoto 

důvodu došlo k uzavření soukromé české školy,487 kterou v srpnu téhož roku v obci otevřela 

ÚMŠ.488 Z této školy přešel na expozituru správce školy Josef Kott i učitelka ženských 

ručních prací Žofie Medlíková,489 která hodiny ručních prací v září využila i ke zkrášlení 

učebny tím, že s dívkami ušila záclony na okna v učebně. Dále dívky háčkovaly papuče pro 

pobyt ve třídě a šily zástěru a košili.490 

         Škola byla umístěna v místnostech levé poloviny domu čp. 92, které ÚMŠ pronajala na 

deset let od paní Kláry Töpferové za roční nájemné 1 200 Kč. Největší místnost v přízemí 

sloužila jako učebna, menší místnost jako byt pro správce školy, světnice v podkroví nad 

učebnou jako kabinet. Dále škola v domě využívala společnou chodbu uprostřed domu, nově 

zřízené záchody s předsíní, skladiště pro otop a část pozemku jako školní zahrádku a 

cvičiště.491 Paní Töpferová, i přestože neuměla česky,492 dala souhlas k tomu, že mohl být na 

domě vyvěšován prapor ve státních barvách a umístěn úřední nápis označující školu. Již v 

nájemní smlouvě se ve třináctém bodě počítalo s tím, že školu může převzít školská správa, 

která se v tom případě stane nájemcem místo ÚMŠ,493 což se brzy také stalo. 

         V prvním školním roce bylo do školy zapsáno osm dětí, z toho tři chlapci a pět dívek. 

Čtyři děti pocházely z rolnických rodin a dvě měly pouze matku. Otcové posledních dvou 

žáků pracovali jako kolář a příslušník finanční stráže.494 V dopise vrchnímu finančnímu 

radovi a zemskému četnickému velitelství v Praze ÚMŠ uvádí, že před zřízením škol bylo 

ve Friedrichswaldě, Kunštátě, Bartošovicích v Orlických horách a Českých Petrovicích více 

českých rodin s dětmi než v roce 1934. Na základě této skutečnosti a také toho, že „školy ty 

zřízeny byly převážně pro děti českých státních zaměstnanců“,495  se ÚMŠ snažila zvýšit 

počet dětí tím, že u vrchního finančního rady a na zemském četnickém velitelství v Praze 

                                                
487 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis od ÚMŠ v Praze MŠANO ze dne 
12. prosince 1933. 
488 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis od ÚMŠ v Praze okresnímu 
školnímu výboru v Žamberku ze dne 30. srpna 1933. 
489 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis od ÚMŠ v Praze MŠANO ze dne 
12. prosince 1933. 
490 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, měsíční výkaz za září obecné školy 
v Kunštátě ze dne 7. října 1933. 
491 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, nájemní smlouva mezi oprávněnými 
zástupci ÚMŠ a paní Klárou Töpferovou. 
492 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis od ÚMŠ v Praze Robertu Turkovi 
ze dne 23. září 1933.  
493 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, nájemní smlouva mezi oprávněnými 
zástupci ÚMŠ a paní Klárou Töpferovou. 
494 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, seznam žáku obecné školy v Kunštátě 
ze dne 5. září 1933. 
495 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis ÚMŠ v Praze vrchnímu 
finančnímu radovi a zemskému četnickému velitelství v Praze ze dne 28. dubna 1934. 
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žádala, aby svobodné a bezdětné příslušníky finanční stráže a celních úřadů z uvedených obcí 

vyměnili za ženaté „aspoň se dvěma dětmi v každé rodině“.496 

 

5. 8. Expozitura králické školy v Dolní Lipce 
 

         V září školního roku 1935/1936 došlo k otevření menšinové školy v Dolní Lipce,497 

jednalo se o expozituru české obecné školy v Králíkách. Tato škola byla zřízena především 

pro děti, jejichž rodiče pracovali na místním nádraží a u finanční stráže.498 Při sčítání lidu 

v roce 1930 se k československé národnosti přihlásilo 78 obyvatel a k německé 150 

obyvatel.499 

 

5. 9. Česká obecná menšinová škola v Čiháku 

 

         Soukromá škola zřízená ÚMŠ vznikla ve školním roce 1936/1937 v Čiháku,500 kde 

v roce 1930 žilo 13 obyvatel československé národnosti a 52 německé.501 Do této školy přešlo 

pět dětí, které byly na konci školního roku 1935/1936 zapsány do české obecné školy 

v Českých Petrovicích.502 

         Dne 18. září 1937 převzal českou jednotřídní obecnou školu ÚMŠ v Čiháku stát a 

podřídil ji pod správu obecné školy s vyučovacím jazykem československým v Českých 

Petrovicích. Ve školním roce 1937/1938, kdy se škola stala expoziturou, školu navštěvovalo 

jedenáct žáků a výpomocným učitelem byl Valtr Pech.503 

         V říjnu 1937 proběhla kolaudace školy, která byla umístěna v chatě Klubu 

československých turistů (KČST) na Čiháku. Kolaudační komisi vytvořili: inspektor státních 

                                                
496 Národní archiv Praha, Ústřední matice školská, inv. č. 781, kart. 512, dopis ÚMŠ v Praze vrchnímu 
finančnímu radovi a zemskému četnickému velitelství v Praze ze dne 28. dubna 1934. 
497 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 13, kart. 29, povolení nových českých škol a tříd 
od 1. září 1935. 
498 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 135. ISBN 80-902263-1-0. 
499 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 148. ISBN 80-86042-34-0. 
500 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice, s. 69. 
501 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 149. ISBN 80-86042-34-0. 
502 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice, s. 69. 
503 Tamtéž, s. 76. 
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škol národních v Šumperku F. Hykel, zástupci KČST, zástupce Zemského úřadu, řídící učitel 

z Mladkova J. Brož, řídící učitel z Českých Petrovic J. Sládek a učitel V. Pech.504 

         Školního roku 1938/1939 do školy v Čiháku nastoupilo jedenáct dětí, z toho šest 

chlapců a pět dívek. K československé národnosti se hlásilo deset dětí a k německé jedno. Na 

místo výpomocného učitele byl nejprve ustanoven Boleslav Kriegler, který však na místo 

nenastoupil, a tak došlo k ustanovení nového výpomocného učitele Rudolfa Žďárka.505 

                                                
504 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola České Petrovice, České Petrovice 1920-1974, Pamětní kniha 
České Petrovice, s. 77. 
505 Tamtéž, s. 81-82. 
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6. České menšinové školy v letech 1938 – 1945 

 

          Ve školním roce 1938/1939 došlo určitě k zahájení výuky na českých školách 

v Bartošovicích v Orlických horách, Českých Petrovicích, Čiháku, Rokytnici v Orlických 

horách, Těchoníně a Vlčkovicích, na všech těchto školách však v průběhu září nebo 

nejpozději 10. října skončila. Bohužel se u všech škol, které vznikly na území politického 

okresu Žamberk, nedochovaly materiály, které by umožnily zjistit, kdy došlo k zastavení 

výuky na jednotlivých školách, a jestli byla výuka zahájena na všech školách. 

          Politická situace vedla od druhé třetiny září henleinovce k útěkům do Německa,506 ale 

utíkali i němečtí vojáci – záložníci československé armády a ženy s dětmi.507 O útěcích 

některých Němců informuje i Mojmír Vizina v kronice bartošovické školy: „Ve dnech 11. – 

14. září začali prchat do Německa bartošovičtí občané, povinní vojenskou službou. Dne 16. 

září uprchl výpomocný učitel zdejší německé školy R. Taube.“508 O dva dny později z obce 

odešel s celou rodinou řídící učitel německé školy, což mělo za následek přerušení výuky na 

německé škole.509 Bez výuky byly i německé děti z Rokytnice v Orlických horách, kde se 

neučilo od 20. září, protože tři němečtí učitelé z obce uprchli.510 Z Králík od 15. do 25. září 

uprchlo do Německa 350 obyvatel německé národnosti.511 Po mobilizaci vyhlášené 23. září 

došlo k útěkům dalších Němců, kteří se tak vyhnuli uposlechnutí mobilizačního rozkazu, 

například ve Vlčkovicích se jednalo asi o pět mužů.512  

          Z uprchlých Němců v Německu Henlein vytvořil „Sudetendeutsches Freikorps“, který 

se dělil na čtyři skupiny a zaměřil se „na teroristické akce proti ochraně československé 

hranice.“513 Již v noci z 19. na 20. září ostřeloval Freikorps z německého území nádraží 

v Dolní Lipce, kde pak o půlnoci dne 22. září došlo k napadení celnice granáty. Největší boj 

s Freikorpsem na Žamberecku proběhl v noci z 21. na 22. září u bartošovické celnice, kde se 

vojákům podařilo v 21:30 odrazit první útok, avšak při druhém útoku, který nastal po půlnoci, 

                                                
506 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 61. ISBN 80-
86042-73-1. 
507 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 87. ISBN 80-86042-34-0. 
508 SOkA Rychnov nad Kněžnou, sign. C-0208, Xerokopie školní kroniky české obecné školy v Bartošovicích 
v Orlických horách, s. 88. 
509 Tamtéž. 
510 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 6, kart. 8, dopis od členky odboru NJS 
v Rokytnici v Orlických horách ústředí NJS v Praze ze dne 29. září 1938. 
511 MUSIL, František. Dějiny Králicka. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 141. ISBN 80-902263-1-0. 
512 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola Vlčkovice, Vlčkovice 1919-1974, Kronika školy Vlčkovice, 
nestránkováno, list 50. 
513 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 87. ISBN 80-86042-34-0. 
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se útočníkům podařilo granáty a slámou zapálit celnici. Vojáci zajali čtyři útočníky.514 Další 

tři útoky ručními granáty na kryty v Bartošovicích byly provedeny ve dnech 23. až 29. září a 

„dne 25. září byl postřelen 6 ranami dozorce fin. stráže J. Navrátil a po týdnu zemřel.“515 

Přesto se však Freikorps na Žamberecku obával podniknout větší akce, protože pevnostní pás 

obsadily vojenské oddíly.516 

          V této době se zvýšilo ohrožení českých obyvatel, rostly obavy a nejistota z dalšího 

vývoje, a tak začaly ženy a děti odjíždět do vnitrozemí, například z Králík,517 z Rokytnice 

v Orlických horách,518 atd. 

          Ihned po přijetí mnichovské dohody vyvrcholil útěk Čechů, ale také německých 

antifašistů a demokratů i Židů, z pohraničních oblastí.519 Dne 1. října začala demontáž a 

evakuace výzbroje a zařízení z opevnění, z kterého za dva dny začaly odcházet i 

československé vojenské jednotky. Většina českých úřadů a policie opouštěly obce již 

v prvních říjnových dnech, například pošta v Mladkově,520 přestože oblast v Orlických horách 

patřila až do čtvrtého úseku německého záboru.521 Postupně bylo odváženo i zařízení 

z českých menšinových škol, například z Vlčkovic opravdu na poslední chvíli až dne 10. 

října.522 

          Na  území, které po mnichovské dohodě připadlo Německu, Polsku a Maďarsku, 

zůstalo 2037 mateřských, měšťanských, obecných a středních českých škol. Do těchto škol 

chodilo 166 842 žáků, které učilo 6 208 učitelů.523 Všechny české menšinové mateřské, 

obecné a měšťanské školy byly zrušeny a české děti,524 které zůstaly v obcích připojených k 

Německu, většinou začaly chodit do německých škol, například české děti z Těchonína,525 

nebo mohly docházet do obecných a měšťanských škol v Československu, což však Henlein 

                                                
514 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 87. ISBN 80-86042-34-0. 
515 SOkA Rychnov nad Kněžnou, sign. C-0208, Xerokopie školní kroniky české obecné školy v Bartošovicích 
v Orlických horách, s. 89. 
516 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 87. ISBN 80-86042-34-0. 
517 Tamtéž, s. 88. 
518 Národní archiv Praha, Národní jednota severočeská, inv. č. 6, kart. 8, dopis od členky odboru NJS 
v Rokytnici v Orlických horách ústředí NJS v Praze ze dne 29. září 1938. 
519 CIHLÁŘ, Jiří. Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko. Ústí nad Orlicí, 2003, s. 64. ISBN 80-
86042-73-1. 
520 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní devítiletá škola Vlčkovice, Vlčkovice 1919-1974, Kronika školy Vlčkovice, 
nestránkováno, list 51. 
521 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 94-95. ISBN 80-86042-34-
0. 
522 Tamtéž. 
523 Naše Hranice. Malé Svatoňovice, 1938, ročník 18, číslo 10-12, s. 157. 
524 CIHLÁŘ, Jiří. České školy na Lanškrounsku: (Landrat Landskron) v letech nacistické okupace 1938 – 1945. 
Ústí nad Orlicí, 2009, s. 23. ISBN 978-80-7405-036-7. 
525 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 
120. 
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v rámci plánu SdP, „který počítal s německým pronikáním do české jazykové oblasti 

německým osídlováním a poněmčováním Čechů“,526 v prosinci 1938 zakázal.527 Hlavním 

nástrojem germanizace se měly stát především německé školy, a jak dokazuje zápis z kroniky 

lichkovské školy, u některých dětí byl tento postup úspěšný: „Ty české děti, které v Lichkově 

zůstaly, musely navštěvovat německou školu. Některé se během okupace poněmčily, takže do 

nově zřízené české školy, která zahájila vyučování dne 17. září 1945 se z nich přihlásily jenom 

4 děti.“528 

          Kromě českých žáků na obsazeném území v některých obcích zůstalo také vybavení 

škol, které se z nejrůznějších důvodů nepodařilo odvézt. Co se s ním dělo po obsazení obce 

německou armádou popisuje například těchonínská kronika: 

           „Pomůcky a knihy z české školy byly zničeny a spáleny. Zachovány zůstaly pouze 
takové, které se dobře hodily i Němcům… Rovněž většina úředních knih správy české školy 
byla spálena. Zbytky školních lavic z české školy byly nalezeny v r. 1945 u některých chalup 
jako topivo.“529 
          V roce 1946 došlo k objevení některých vědeckých a dokumentárních knih z 

těchonínské školní i obecní knihovny ve studijní knihovně v Liberci.530 

          Do května 1941 mohli žáci středních škol navštěvovat školy v Protektorátu,531 ale 

museli se tam usadit a za rodiči jezdit jen o prázdninách a o svátcích.532 V květnu 1941 vydaly 

orgány Sudetské župy nařízení o zákazu docházky českých dětí ze Sudet do protektorátních 

škol, ale pro velký odpor rodičů došlo ke zmírnění striktního zákazu a dětem, které před sebou 

měly poslední dva roky studia, bylo umožněno dál dojíždět do Protektorátu. K zrušení 

jakéhokoliv dojíždění došlo v roce 1942.533 

          Cílem opatření rušících české školství ve sledované oblasti byla systematická a 

promyšlená snaha o germanizaci mladé české generace. Kromě českých škol zakázali nacisté i 

českou kulturní aktivitu a počítali s osídlením Sudet Němci z jiných částí Evropy a naopak 

vystěhováním Čechů na Východ. „Češi v Sudetech žili v horším postavení a také postup 

nacistů byl tvrdší než v Protektorátě, i když se opatření postupně vyrovnávala.“534 
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          Květen 1945 učinil naprostý konec všem snahám o germanizaci českého obyvatelstva. 

Po odsunu Němců z pohraničí a novém dosídlení zůstaly v bývalém politickém okrese 

Žamberk jen české školy. 
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7. Závěr 

 

          Ve své práci jsem sledovala vznik a fungování českých menšinových škol a také školní 

i mimoškolní činnost učitelů, kteří na nich působili. Velice komplikovaný byl vznik těchto 

škol za Rakousko-Uherska, kdy největší podíl na jejich vzniku měla Ústřední matice školská a 

ve sledované oblasti také Národní jednota severočeská. Po vytvoření Československé 

republiky se situace pro vznik českých menšinových škol výrazně zlepšila, což dosvědčuje i 

oblast Žamberecka, kde před první světovou válkou existovaly pouze dvě české menšinové 

obecné školy (Rokytnice v Orlických horách a Těchonín), ale do dvou let po vzniku republiky 

došlo k založení dalších pěti obecných škol (Bartošovice v Orlických horách, České 

Petrovice, Králíky, Mladkov a Vlčkovice). 

          Konec pro české menšinové školy znamenala mnichovská dohoda a následné obsazení 

pohraničních oblastí v říjnu 1938 německou armádou, po kterém byly tyto školy zrušeny. Část 

Čechů i s rodinami z pohraničí před obsazením uprchla do vnitrozemí, kde se museli 

vypořádat s negativním přijetím, nedostatkem financí, atp., ale jejich děti alespoň mohly 

navštěvovat české školy. Mnohem hůře se žilo Čechům, kteří zůstali v zabraném pohraničí. 

Již v říjnu byli zbaveni funkcí čeští starostové a členové obecních samospráv a od začátku 

prosince se čeština nesměla používat v úředním styku.535 České děti většinou začaly chodit do 

německých škol, protože docházení přes nové hranice do českých škol v Česko-Slovensku a 

později v Protektorátě bylo omezováno a nakonec úplně zrušeno. 

          České menšinové školy nebyly pro českou menšinu významné pouze s ohledem na 

vzdělávání jejích potomků, ale tvořily také důležitou součást jejího kulturního života. 

V budovách škol probíhaly osvětové přednášky, schůze odborů NJS, atp. Učitelé z českých 

menšinových škol působili mimo školskou oblast v osvětových komisích, vzdělávacích 

spolcích, knihovních radách, odborech NJS, například správce králické školy Vrchlický 

působil jako jednatel odboru NJS v Králíkách,536 ale zároveň i jako starosta místní jednoty 

Sokol.537 Dále byli čeští menšinoví učitelé členy Dělnické tělovýchovné jednoty, obecních 

zastupitelstev, pořádali hraná i loutková divadelní představení, atd. 

          Do vzniku Československa české menšinové školy, které vydržovala Ústřední matice 

školská, nenavštěvovali žáci německé národnosti. To dokazuje i příklad z Těchonína, kdy 

                                                
535 CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Ústí nad Orlicí, 2000, s. 102. ISBN 80-86042-34-0. 
536 Naše menšiny. Trutnov, 1931, ročník 11, číslo 3, s. 80. 
537 Naše menšiny. Trutnov, 1932, ročník 12, číslo 6, s. 128. 
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ÚMŠ ve školním roce 1907/1908 ze školy vyloučila sedm dětí, protože byly německé 

národnosti.538 To se změnilo po vzniku republiky, kdy do českých menšinových škol své děti 

začali posílat i někteří Němci. Němečtí demokraté a antifašisté se tím, zvláště pak po nástupu 

Adolfa Hitlera v Německu, snažili ukázat svoji loajalitu k Československé republice. Někteří 

němečtí rodiče však své děti posílali do české školy až v posledním ročníku, čímž chtěli 

„opatřiti svému dítěti české vysvědčení, které by mu eventuelně otevřelo cestu k získání míst, 

kde se požaduje znalost státního jazyka.“539 Ať už němečtí žáci navštěvovali českou školu 

z jakéhokoliv důvodu, dávali tím „německým šovinistům do rukou zbraň, aby mohli tvrditi a 

hlásati, že v českých školách je plno německých dětí.“540 Podle těchto Němců tyto děti 

udržovaly číselný stav žactva na českých menšinových školách, ale zapomínali při tom na 

české žáky, kteří z nejrůznějších důvodů i nadále chodili do německých škol. 

          Vzhledem k uvedeným skutečnostem je můj pohled na české menšinové školy ve 

sledované oblasti pozitivní. I když jsem se například v beletrii seznámila i s ryze negativním 

pohledem na zakládání českých menšinových škol,541 dospěla jsem po prostudování 

archivních dokumentů k jinému závěru. Nedomnívám se, že by početní kronikáři mnou 

sledovaných škol vypovídali v kronikách o věcech jinak, než jak je cítili. Jejich zápisy 

považuji za ryze subjektivní vylíčení situace, které je v hlubokém rozporu právě s negativními 

názory s nimiž jsem se setkala v beletrii. I to, kromě přetěžkého a nadšeného učitelského 

působení, je pro mě důvodem dívat se na práci českých menšinových škol spíše s obdivem. 

                                                
538 SOkA Ústí nad Orlicí, Základní škola Těchonín, Těchonín 1904-1987 (2000), Kronika školy Těchonín, s. 33. 
539 Naše menšiny. Trutnov, 1935, ročník 15, číslo 7, s. 126. 
540 Tamtéž. 
541 KOCOUREK Josef. Zapadlí vlastenci 1932. Praha, 1961. PAUSEWANGOVÁ, Gudrun. Vzpomínám na 
Rozinkovou louku. Praha, 2001. ISBN 80-7299-042-X. 
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