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1. Úvod 
 

První světová válka, nejstrašnější válečný konflikt jaký do té doby lidstvo zažilo, 

znamenala utrpení a bolesti pro statisíce a milióny lidí. I v těchto tragických časech se však 

rodila nová vítězství. Rozpad Rakousko-Uherska narýsoval novou politickou mapu střední 

Evropy, mnohé bývalé národy habsburského mocnářství naplnily své nové tužby po 

sebeurčení a vydaly se na cestu národní samostatnosti. Změny se promítly i do celé řady 

lidských osudů v Československu, poněvadž lidé byli s rozpadem monarchie postaveni do 

zcela nové situace. Češi se cítili emancipovaní, Němci jen těžce přijímali novou roli 

„nevládnoucího národa“, většina Poláků na Těšínsku žádala připojení k „polské rodné 

vlasti“ a Slováci se konečně zbavili těžkého břemena maďarského útlaku. Někde v dáli za 

těmito na první pohled zřejmými národnostními třenicemi nám mnohdy uniká fakt, že 

někteří bývalí občané habsburského soustátí žijící na československém území byli 

postaveni před problémy, které mohly dosáhnout existenciálních rozměrů. „Magickým“ 

datem 28. října 1918 ze dne na den získali statut cizinců, a to přesto, že na území českých 

zemí žili a pracovali desítky let. Zatímco jejich sousedé a přátelé s povděkem či 

rozhořčením kvitovali nové, ale ustálené politické poměry, oni sami leckdy ani nevěděli, 

ke kterému z nově vzniklých států státoprávně příslušejí. A právě osudy lidí, jež se 

v meziválečném Československu octli jako cizí státní příslušníci a usilovali o získání čsl. 

státního občanství, jsou předmětem této diplomové práce. 

Problematika nabývání čsl. státního občanství je dosud v naší historiografii veskrze 

opomíjená. Ve standardních syntézách českých, popřípadě meziválečných dějin nenajdeme 

o prvorepublikových cizích státních příslušnících žádnou zmínku, v každé větší syntéze 

ostravských dějin o nich sice informace nechybí, většinou však začínají a končí stručným 

konstatováním jejich existence. Regionální historici z Ostravska jim zatím nevěnovali 

detailnější pozornost ani v rámci specializovaných odborných publikací či sborníků. 

Bohatá právnická literatura se zaměřuje jen na popsání základních prvorepublikových 

státoobčanských norem, z tohoto úhlu pohledu je také na cizince a jejich potenciální 

možnost získat čsl. státní občanství nazíráno. Chybí však ucelený pohled dovnitř, tedy, jak 

se tyto běžnému čtenáři nic neříkající a na první pohled těžko srozumitelné teoretické 

postuláty realizovaly v praxi, do jaké míry ovlivnily rozhodování každého jednotlivého čsl. 

orgánu zainteresovaného ve státoobčanské proceduře a jak se jeho verdikt promítl do 

každodenního života těch, kterých se to bezprostředně týkalo – tedy žadatelů o čsl. státní 
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občanství. Pravděpodobně neexistuje vhodnější oblast pro výzkum státoobčanské 

problematiky než právě Moravská Ostrava. Žádný jiný meziválečný okres v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku nevykazoval vyšší množství osob s cizineckým statusem a zároveň 

tak pestrou národnostní strukturu, proto je nanejvýš žádoucí věnovat této specifické 

skupině obyvatelstva detailnější pozornost zejména v souvislosti s jejími snahami získat 

čsl. státní občanství, které je „legalizovaly“ do pozice občanů rovnoprávných s většinovou 

společností. Mnozí cizinci již v meziválečném období pokládali Ostravsko za svůj trvalý 

domov a jejich potomci tvoří přirozenou součást dnešní ostravské society.  

Ke studiu státoobčanské problematiky mě přivedla praxe v Archivu města Ostravy, 

kdy jsem dostal za úkol pořádat tzv. státoobčanské archy, což je oficiální dokumentace, ve 

které je zaznamenána celá procedura od podání státoobčanské žádosti až do konečného 

rozhodnutí čsl. úřadů. Archy jsou tak základním zdrojem informací k tématu. Jejich obsah 

mě velice zaujal, neboť po zběžném „ohmatání“ archiválií bylo zřejmé, že tato 

problematika také do značné míry souvisí s otázkou národnostních vztahů na území širšího 

Ostravska. Poněvadž pocházím z Těšínska, kde pohled na prvorepublikové soužití mezi 

Čechy a Poláky vždy budil poměrně velkou dávku emocí, a tuto diskuzi na stránkách 

odborných periodik také se zájmem sleduji, pustit se do studia státoobčanského materiálu 

v rámci diplomové práce pro mne bylo velice snadným, lákavým, ale přitom zodpovědným 

rozhodnutím. Už v době počínajícího výzkumu jsem totiž měl na vědomí, že se sice 

pouštím na pole svým způsobem ještě nepříliš „zorané“, o kterém již přesto byly vysloveny 

mnohé kategorické úsudky a závěry. A tak s určitým očekáváním, že i já mohu být do 

určité míry aktivním účastníkem v objasňování některých zajímavých historických 

skutečností, nastoupil jsem cestu systematického výzkumu. 

Mým prvním úkolem bylo důkladné seznámení se s dobovou právní literaturou a 

tehdejší právní praxí, poněvadž interdisciplinární přístup je v této souvislosti více než 

potřebný. Ovšem následovalo určité zklamání, neboť komplikovanost soudobých právních 

norem dosahovala takových rozměrů, že i přes užívání poměrně přehledných právnických 

publikací mi teoretické podhoubí státoobčanské problematiky bylo zpočátku jen těžce 

srozumitelné. Nezvolil jsem tedy obvyklý postup, tedy studium odborné literatury, 

vybavení se teoretickými znalostmi a následný praktický výzkum archivního materiálu, ale 

uplatnil jsem spíše kombinovanou formu, kdy teprve zahloubáním se do státoobčanských 

archů jsem mohl rozkrývat i teoretické poznatky a dávat si je do určitých souvislostí. 

Kromě bádání v Archivu města Ostravy a v Zemském archivu v Opavě, jež tvoří nosnou 

část diplomové práce, jsem sáhl také po dobovém tisku české a německé provenience, 
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abych se pokusil reflektovat státoobčanskou problematiku a osudy cizinců v co nejširším 

měřítku. Během studia neustále vyplouvaly na povrch stále nové a nové aspekty se státním 

občanstvím související, původní nepodstatné detaily se po čase ukázaly jako klíčové 

v objasňování celé řady otázek, bylo nutné se nesčetněkrát vracet k již mnohokráte 

prozkoumaným archiváliím a neustále si ověřovat další závěry komparací archivního 

materiálu. Vzhledem k rozsahu státoobčanského fondu jsem zpočátku plánoval provést 

pouze sondáž do určitých let, ale jakmile počáteční výzkum začal odkrývat, že v podstatě 

každý státoobčanský arch (tedy cizinec) je svým způsobem jedinečný a přináší potenciálně 

důležité informace, které mohou dopomoci k osvětlení nějakého nevyjasněného problému, 

bylo nezbytné  věnovat pozornost naprosté většině archiválií. Původní záměr obsáhnout 

celé prvorepublikové období však padl, protože v Archivu města Ostravy je dochován 

materiál pro politický okres Moravská Ostrava jen do roku 1935, přesto i tento časový úsek 

přináší hodnotné výsledky, umožňuje nám vysledovat i konkrétní závěry a načrtnout 

kontury možného dalšího výzkumu. 

Co se vlastního členění diplomové práce týče, rozdělil jsem ji do tří větších 

tématických okruhů. Cílem první, spíše teoretické části, je obecně pojednat o instituci 

státního občanství, identifikovat skupiny obyvatelstva, které se vznikem ČSR neobdržely 

čsl. státní občanství automaticky. Dále podám stručný přehled legislativy ke státoobčanské 

problematice a popíši formální postup, kterým tyto skupiny obyvatelstva mohly čsl. 

občanství nabýt. Nastíním také vývoj domovského práva a jeho význam, neboť v procesu 

získávání čsl. státního občanství sehrával zásadní úlohu.   

Druhá část studie již státoobčanskou problematiku konkretizuje rozborem situace v 

politickém okresu Moravská Ostrava. Přiblížím domovský a národnostní původ žadatelů o 

čsl. státní občanství. Dostanu se i k vlastnímu meritu diplomové práce, obecně 

charakterizuji všechny státoobčanské archy a z nich detailněji předestřu ty, které svým 

obsahem představují nejtypičtější uchazeče o čsl. státní občanství, ve zkrácené podobě 

uvedu i celou řadu dalších státoobčanských archů, abych mohl přiblížit všechny úhly 

státoobčanské procedury. Na závěr tohoto pojednání poukáži i na názory polské a německé 

menšiny, které kritizovaly praxi nabývání čsl. státního občanství a nastíním, do jakých 

problémů se mohli cizinci v souvislosti s absencí čsl. státního občanství dostat. 

Na výše uvedený blok navazuje poslední část. Ta má statisticky zhodnotit archivní 

materiál z politického okresu Moravská Ostrava, pokusím se načrtnout nejen sociální 

původ uchazečů o čsl. státní občanství, jejich stratifikaci podle rodinného stavu, ale určím i 
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poměr mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli, přičemž poukáži na problémy, které sebou 

výzkum státoobčanských archů přináší. 

1.1. Rozbor pramenů a literatury 

Státoobčanská problematika není v historiografii příliš reflektovaným tématem, 

odpovědi na některé zásadní otázky týkající se nabývání čsl. státního občanství hledal 

především Dan Gawrecki při rozboru politické a národnostní situace v Těšínském Slezsku 

v období meziválečném.1 Nejedná se však o systematický rozbor kompletních 

státoobčanských archů, opírá se především o archivní materiál, který k této problematice 

vzešel z dílny moravskoostravského policejního ředitelství, přesto přichází s mnohými 

podnětnými úvahami a snaží se je zasadit do dobového kontextu v souvislosti s česko – 

polskými vztahy na Těšínsku. Přináší také cenné poznatky o životě cizinců v ostravsko – 

karvinském regionu. 

Následující literatura objasňuje prvorepublikové státoobčanské právní normy, jež se 

bezprostředně vázaly k čsl. státnímu občanství. Nejstarší ucelené pojednání představuje 

kniha Antonína Břeského „Právo domovské a státní občanství v republice 

československé“.2 Tento erudovaný prvorepublikový právník již v roce 1923 podal přehled 

základních státoobčanských zákonů, doplněný o detailní výklad mnoha konkrétních 

praktických příkladů, kterými blíže osvětloval jednotlivé právní normy a právní praxi. 

Zveřejňoval  i  důležité nálezy nejvyššího správního soudu. Velice cenná je příloha, v níž 

otiskuje české znění nejdůležitějších zákonů k problematice se vážících, neboť některé 

normy ovlivňující meziválečnou právní praxi spadaly ještě do doby Rakousko - Uherska.  

Nelze opomenout vynikající studii Vladimíra Vernera „Státní občanství a 

domovské právo republiky Československé“.3 S maximální detailností přibližuje všechny 

mezinárodní a mírové smlouvy a základní zákony vztahující se ke státoobčanské 

problematice, doplňuje je velice přehledným a obšírným komentářem. Vladimíra Vernera 

můžeme v tomto smyslu považovat za nejvýznamnějšího prvorepublikového právního 

znalce, neboť sepsal také mj. heslo „Státní občanství“ do Slovníku veřejného práva 

československého, jenž vzešel z per těch nejvýznamnějších meziválečných českých 

právnických autorit.  

                                                 
1 Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938. Český Těšín 1999. 
2 Břeský, A.: Právo domovské a státní občanství v republice Československé. Praha 1923. 
3 Verner, V.: Státní občanství a domovské právo republiky Československé. Praha 1947. 
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Za nejlepší moderní právní publikaci k danému tématu považujeme „České státní 

občanství“ autorů Jana Černého a Miloše Valáška.4 Ucelenou a přehlednou formou mapují 

historii institutu československého (českého) státního občanství od jeho vzniku v roce 

1918 až po rozdělení Československa v roce 1993. V období První republiky obráží nejen 

předchozí práce, ale využívají i celou řadu další dobové literatury a pramenů, což tuto 

studií řadí velice vysoko, neboť i člověku ne zcela erudovanému v právní terminologii 

umožňují poměrně rychlou a snadnou orientaci. Také z tohoto důvodu jsme po ní při 

našem teoretickém výkladu sáhli nejčastěji.  

Zbývající literatura směřuje vesměs k postižení regionálních dějin, klíčové jsou 

zejména studie Blanky Pitronové „Haličské migrace na Ostravsko“ a „Vývoj národnostní 

struktury obyvatel Ostravska“ z období před první světovou válkou.5 

 

Archivní materiál je uložen především v Archivu města Ostravy. Fond Okresní úřad 

Moravská Ostrava 1855 – 1941 obsahuje tři signatury. Tzv. státoobčanské archy jsou pro 

období let 1918 – 1928 uložené pod signaturou Lb5 (Československé státní občanství – 

udělení, přiznání, opce) a L (Korespondence týkající se státního občanství a domovského 

práva), pro následující časový úsek do roku 1935 pak pod signaturou II/1 (Spisy o 

přiznávání čsl. státního občanství a o propuštění z čsl. státního svazku). Dohromady 

zahrnují na 150 kartonů. Výhodou archivního materiálu je jeho relativní zachovalost a 

dostupnost v jednom archivním fondu v ostravském archivu, neboť většina ostatních 

státoobčanských archů z  Moravy a Slezska z období První republiky, které nejsou 

dochované v příslušném městském archivu, najdeme uložené ve stovkách kartonů 

v Zemském archivu v Brně. Dohledat zde případně všechny archy pouze pro politický 

okres Moravská Ostrava by bylo nemožné, neboť zde nejsou řazeny podle příslušného 

politického okresu, nýbrž průběžně podle toho, jak se s nimi naposledy manipulovalo. Na 

druhou stranu problematická se jeví neúplnost některých ostravských archiválií, ale k tomu 

podáme bližší informace v  kapitole s názvem „Popis státoobčanského fondu“. 

Druhý zdroj informací představuje Zemský archiv v Opavě. Ve fondu Policejní 

ředitelství v Moravské Ostravě - prezidiální spisy (1918-1938) - najdeme informace o 

životě cizinců v politickém okrese Moravská Ostrava, dále různé vyhlášky, výnosy a 

                                                 
4 Černý, J. – Valášek, M.: České státní občanství. Ucelený výklad právních předpisů upravujících státní 

občanství České republiky v návaznosti na státní občanství ČSR, ČSSR a ČSFR. Praha 1996. 
5 Pitronová, B.: Haličské migrace na Ostravsko. Opava 1979; Pitronová, B.: Vývoj národnostní struktury 

obyvatel Ostravska v období kapitalistické industrializace (do r. 1914). In: Slezský sborník 72, 1974, 1, s. 
17 – 38. 
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nařízení týkající se státoobčanské problematiky přicházející od nadřízených centrálních 

orgánů v Brně a Praze. Nalezneme zde i posudky moravskoostravského policejního 

ředitelství, které úřad vypracovával na jednotlivé uchazeče o čsl. státní občanství. 
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2. Obecné pojednání o státoobčanské problematice 

2.1. Vymezení pojmu státní občanství  

Státní občanství lze obecně považovat za právní svazek mezi jednotlivcem a 

určitým státem.6 

Současných obecných definic pojmu státní občanství nalezneme celou řadu, vybrali 

jsme tu nejčastěji používanou, podle níž se jedná o „časově trvalý, místně neomezený 

právní vztah, někdy však svazek fyzické osoby a státu, který je proti vůli fyzické osoby 

zpravidla nezrušitelný, na jehož základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a 

povinnosti“.7 Fyzická osoba má právo na ochranu ze strany státu na jeho území i mimo něj, 

pobyt na území státu a dále také možnost podílet se na správě veřejných záležitostí.8 V této 

souvislosti je třeba zmínit aktivní a pasivní volební právo do obecních zastupitelstev, 

poslanecké sněmovny, senátu a možnost být zvolen presidentem. Jen státní občané jsou si 

plně rovni před zákonem a nabývají stejných občanských a politických práv. V mezích 

dané příslušnými zákony mohou svobodně užívat jazyk, náboženství, mají rovný přístup 

k veřejným úřadům, službám a povoláním. Mezi občanské povinnosti, k nimž je státní 

občan vázán, patří především věrnost státu, v případě nutnosti jeho obrana a také 

dodržování platných právních předpisů.9 V jiném postavení se nacházejí osoby, které 

pobývají na území nějakého státu, ale nejsou jeho státními příslušníky. Do této kategorie 

spadají cizinci neboli cizí státní příslušníci. Tito jedinci jsou sice podřízeni svrchované 

státní moci, ta však po nich nemůže vymáhat stejné povinnosti, ke kterým jsou zavázáni 

držitelé státního občanství, a obráceně cizí občané zase nemohou uplatňovat vůči státu 

stejné nároky jako státní občané.10 O způsobu nabývání a pozbývání státního občanství 

rozhoduje každý stát svrchovaně sám, přičemž však musí respektovat platné mezinárodní 

smlouvy a ujednání.  

I prvorepublikoví právní znalci v případě státního občanství píšou o osobním 

právním poměru osoby k určitému státu. Rozlišovali mezi obyvatelem státu, kterým mohl 

být jak státní občan tak cizinec, a mezi státním občanem, jenž mohl sídlit ve svém 

                                                 
6 Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné. Praha 2006, s. 47. 
7K obecné problematice státního občanství z pohledu dnešního právního pojmosloví existuje množství 
právnické literatury a odborných článků; viz David, V.: Mezinárodní právo veřejné. Praha 2006; Filip, J.: 
Základy státovědy. Brno 2002. atd.  
8 Hřebejk, J.: Státní občanství a naše státnost. In: Klener, P. [ed.] Státnost česká a československá – tradice a 
kontinuita. Praha 1999, s. 58. 
9 Hřebejk, J.: Státní občanství, s. 58-59. 
10 Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 15.     
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domovském státě nebo v cizině.11 Za cizince byl považován každý, kdo nebyl státním 

příslušníkem,12 přesto podle československého práva byli cizinci postaveni téměř na 

úroveň domácích státních příslušníků.13 Občané bez čsl. státní příslušnosti měli stejně jako 

občané státní nárok na všechna základní občanská práva uvedená v hlavě V. ústavní listiny 

republiky Československé: svobodu osobní a majetkovou, volnost stěhování, volné 

nabývání nemovitostí a svobodnou volbu povolání, ochranu soukromého vlastnictví, 

svobodu domovní, svobodu tisku, právo spolkové a shromažďovací, ochranu listovního 

tajemství, svobodu učení a svědomí a volnost projevu mínění. Případné výjimky 

upravovaly zákony. Všichni obyvatelé republiky požívali na území republiky plné ochrany 

svého života a své svobody, aniž by se hledělo, jakého jsou původu, státní příslušnosti, 

jazyka, rasy nebo náboženství. Mezinárodní ujednání mohla tato ustanovení korigovat. 

Cizinci měli před úřady veřejné správy stejný nárok na právní ochranu jako občané státní, 

mohli užívat všech přípustných prostředků právních a požívali i stejných práv veřejných 

jako tuzemci, ovšem až na výjimky stanovené zákonem, jakož i zapomínek reciprocity, tj. 

pokud mateřský stát cizincův nechová se zase k našim občanům státním hůře, než ke svým 

vlastním, kdež by pak bylo možno nastoupiti opatřením odvetným. Mohli svobodně 

provozovat živnost, prokáží – li formálnou reciprocitu ze strany státu, k němuž náležejí, 

pokud ji neprokáží, potřebovali povolení zemského úřadu politického. Požívali 

menšinových výhod vyplývajících z výhod jazykového zákona o dvojjazyčnosti úřadů. 

Nepodléhali všeobecně branné povinnosti. Cizinci však neměli nárok na práva politická v 

„užším slova smyslu“, tj. účast na výkonu státní moci, podíl na veřejné správě uvnitř státu 

(samospráva). Nemohli volit do poslanecké sněmovny, senátu, jakož i do zastupitelstva 

zemského, okresního a obecního. Mohli hlasovat do obchodních komor, ale nikoli být 

voleni. Měli zamezeno působit ve státních službách, být okresními, obecními či církevními 

úředníky. Nesměli být zodpovědným redaktorem tiskopisu periodického, advokátem, 

členem politického spolku, organizátorem veřejných shromáždění a nemohli vlastnit 

lékárnu. Platily pro ně školní povinnosti, břemena pojišťovací sociálněpolitického a 

odváděli čsl. státu daně. Pokud  byl cizinec z důvodů veřejného řádu nebo bezpečnosti 

nepřípustným, hrozilo mu vyhoštění či vypovězení ze státního území, a to i tehdy, když 

proti němu nebylo vedeno trestní řízení.14 Nejvíce se však cizinců dotklo, že nemohli 

využívat širokou škálu sociální podpory, k níž řadíme nárok na chudinské zaopatření 
                                                 
11 Slovník veřejného práva Československého, svazek II, I až O, Brno, 1932, s. 976.  
12 Tamtéž, svazek I, A až Ch, Brno, 1929, s. 164. 
13 Tamtéž, svazek II, I až O, Brno, 1932, s. 977. 
14 Tamtéž, svazek I, A až Ch, Brno, 1929, s. 160-162. 
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v případě nemoci a stáří, vyživovací příspěvky, požitky válečných poškozenců či podporu 

v nezaměstnanosti.15 

Prehistorické počátky instituce státního občanství spadají již do starověkého Říma, 

kdy pod pojmem občan (Civis Romanus) byl chápan svobodný člověk, jenž patřil k určité 

městské obci. Nicméně zde ještě nemůžeme mluvit o státoobčanském statutu tak, jak ho 

známe dnes. Jelikož ve středověku a ještě dlouho do novověku svobodný pohyb lidí 

neexistoval, další důležité změny nastávají až v období osvícenství. Zrušení nevolnictví s 

sebou přineslo možnost svobodného pohybu člověka, a tím pádem vyvstala i nutnost 

úpravy vztahu mezi jedincem a státem. Především bylo nezbytné vyřešit postavení cizinců 

a jejich existence v rámci cizího státu. Řešení spočívalo ve vzniku instituce státního 

občanství v moderním slova smyslu, která je postupně zakomponována do právního 

systému jednotlivých zemí. V Rakousku takovou právní normu představuje obecný 

občanský zákoník z roku 1811.16 

2.2. Domovské právo a nástin jeho historického vývoje 

V této kapitole je nezbytné alespoň v základních obrysech nastínit význam institutu 

domovského práva a jeho historický vývoj, protože v období prvorepublikovém sehrával 

v procesu získávání čsl. státního občanství důležitou roli, neboť po každém 

československém státním občanu se vyžadovala držba domovské příslušnosti v některé 

obci na území ČSR. Domovským právem rozumíme určitý vztah jednotlivce k politické 

obci, jenž je obdobný vztahu jednotlivců (státních občanů) ke státu. Ve vztahu k této obci 

se nazývali domovskými příslušníky. Domovský příslušník měl v obci nárok na nerušený 

pobyt a především v případě chudoby mohl od ní žádat chudinské zaopatření.17 

Zdeňka Stoklásková upozorňuje, že zvlášť složité je zmapování historie 

domovského práva do roku 1849, jelikož do té doby neexistovala žádná jednotná zákonná 

norma, která by tuto problematiku obsáhla. V tomto období musíme vycházet z různých 

dílčích patentů, nařízení a norem, jež se sice problematice nevěnují přímo, často se jí však 

dotýkají.18  

                                                 
15 Břeský, A.: Právo domovské, s. 71-73. 
16 Filip, J.: K pojmu státního občanství obecně a státního občanství ČR zvláště. In: Časopis pro právní vědu a 
praxi 5, 1997, 2, s. 183-184. 
17 Weyr, F.: Československé právo ústavní. Praha 1937, s. 302 - 303. 
18 Stoklásková Z.: Zákonné rozlišení „domácích a cizích“. Vývoj domovského práva v Rakousku 1750-1863. 
In: ČČH 102, 2004, 2, s. 298. 
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Prehistorii domovského práva ve starém Rakousku19 lze datovat až do poloviny 18. 

století a je spjata se snahou řešit sociální problémy převážně nemajetného a chudého 

obyvatelstva, mezi které patřili především tuláci a žebráci.20  

Zákonné počátky této právní instituce spatřujeme v tzv. „nejvyšším rozhodnutí“ 

z 16. listopadu 1754 o potulce a žebrotě, jež sice nehovořilo konkrétně o domovském 

právu, obsahovalo však předpisy o nerušeném pobytu v obci a zajištění obyvatel v případě 

bídy. 

Mnohem větší význam však připadl tzv. konskripcím. Započaly rokem 1754 a 

jejich smyslem bylo evidovat všechny osoby mužského pohlaví, jež měly sloužit v armádě, 

od roku 1777 počítaly i ženy, od té doby tak můžeme mluvit o jakémsi prvním sčítání 

lidu.21 Rozlišovaly obyvatelstvo na domácí a cizí (cizince) a poprvé se zde setkáváme s 

principem desetiletého nepřerušovaného pobytu v obci. Ten zaručoval jak zahraničním 

cizincům, tak i domácím cizincům ze stejné země či jiné země monarchie, že v případě 

desetiletého nepřetržitého pobytu v některé obci v konskribovaných zemích22 budou 

považováni za domácí, a tudíž jim vznikne právní nárok na nepřerušovaný pobyt a 

chudinské zaopatření.23 Tyto skutečnosti kodifikoval konskripční patent z roku 1804, jež 

doplňoval, že obyvatelé v obci narození byli považováni za domácí i tehdy, pokud v obci 

nebyli přítomni.24  

Konskripční patent platil až do roku 1849, kdy jej nahradil provizorní obecní zákon 

z 17. března 1849.25 Přinesl možnost získat domovské právo tzv. trpením, což v praxi 

znamenalo, že obec tolerovala (trpěla) přítomnost rakouského státního občana v obci po 

dobu čtyř let. Obec mohla přijmout jedince do svého svazku i na základě volného uvážení, 

aniž splňoval předchozí ustanovení. 

Provizorní obecní zákon platil pro všechny obce bez výjimky jen do roku 1850, kdy 

poté, co některá větší města (Praha, Liberec, Brno, Olomouc a Opava) obdržela městské 
                                                 
19 Následující řádky pojednávají o domovském právu, tak jak se vyvíjelo v rakouských dědičných zemích, 
tzn. i v českých zemích. 
20 Janák, D.: Domovské právo ve starém Rakousku a v ČSR. Praha 1975, s. 147-148. Marie Terezie se 
snažila jejich počet podchytit zavedením nutnosti ohlašovací povinnosti pro hostinské, hostitely či vlastníky 
domů, kteří si museli vést knihu hostů, do níž zaznamenali všechny nově příchozí osoby a informovali pak o 
tom obec. Viz  Stoklásková, Z.: Zákonné rozlišení, s. 301. 
21 Stoklásková, Z.: Zákonné rozlišení, s. 305-307. 
22 Konskripční patent se od roku 1777 vztahoval pouze na Čechy, Moravu, Slezsko, Horní a Dolní Rakousy, 
Halič, Bukovinu a vnitřní Rakousy. Pro tyto provincie se vžil název „staré konskribované země“. Jiná situace 
existovala v Dalmácii, Tyrolích a Vorarlbersku a  Uhrách, kde měli své vlastní předpisy. V italských 
oblastech  institut domovského práva, tak jako ho známe z Rakouska, v té době neexistoval. Viz Stoklásková, 
Z.: Zákonné rozlišení, s. 313-314. 
23 Stoklásková, Z.: Zákonné rozlišení, s. 310. 
24 Táž, s. 324. 
25 Táž, s. 328. 
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statuty, byla pojata i speciální usnesení týkající se domovské příslušnosti. Ta zejména 

upravovala skutečnost, že přijetí do obecního svazku nebylo možno docílit vydržením a 

udělení domovského práva bylo zcela v kompetenci města.  

V podobných konturách vznikla i další právní norma, která zákonné úpravy 

opětovně sjednotila. Císařský patent z 24. dubna 1859, č. 58, ř. z., uváděl v činnost nový 

obecní zákon, z něhož však vešla v platnost pouze ustanovení o domovské příslušnosti. 

Likvidoval možnost získat domovské právo čtyřletým vydržovacím pobytem, neboť na 

přijetí do obecního svazku se vztahoval již pouze nárok, jenž nemohl být státnímu občanu 

zamítnut, splňoval-li určitá kriteria, která však byla velice přísná - především musel 

disponovat dostatečně velkým majetkem, aby uživil sebe i svou rodinu, řádně platit obecní 

daně a dávky či požívat bezúhonné pověsti.26  

Další změny přinesla ustanovení říšského zákona z 3. prosince 1863, který nabyl 

účinnosti 24. ledna 1864.27 Navázal na předpisy obecního zákona z roku 1859, ovšem o 

udělení domovského práva rozhodovala již výhradně obec a proti jejímu rozhodnutí nebylo 

odvolání.28 Tento zákon poprvé podrobněji řešil otázku lidí, u nichž nebyla prokazatelně 

doložená domovská příslušnost. Tyto osoby obdržely dočasnou domovskou příslušnost, 

načež se postupovalo podle přesně daných instrukcí s cílem určit skutečnou domovskou 

obec.29 Tento zákon vycházel vstříc průmyslové buržoasii, která měla zaručený neustálý 

příliv nových pracovních sil do městských aglomerací z venkova, aniž za ně byla ochotna 

převzít sociální odpovědnost v případě stáří, nemoci a invalidity.30 Ve městech, která byla 

centrem průmyslu se často stávalo, že počet osob s domovským právem v jiné obci 

mnohonásobně převyšoval počet lidí do obce příslušné.31 Mnohé nemajetné, převážně 

dělnické rodiny musely na stáří odejít do svých domovských obcí, kde již mnohdy neměly 

                                                 
26 Janák, J.: Domovské právo, s. 148. 
27 Zákon ze dne 3. prosince 1863, číslo 105 říšského zákona, jímžto se pořádají záležitosti domovské. 
28 Janák, J.: Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Brno 1970, s. 108. 
29 Stoklásková, Z.: Zákonné rozlišení, s. 338. Bezdomovci měli být předáni domovské obci: „1. jíž naleželi 
před svým (dobrovolným či povinným) vstupem do vojska nebo 2. obci, kde se zdržovali nejdéle, nejméně 
však alespoň půl roku nepřetržitě…, 3. v rodné obci či u nalezenců v obci nalezení, u osob, jejichž rodiště či 
naleziště bylo neznámo, pak v místě sirotčince, 4. za předpokladu, že nebylo možno zjistit ani jeden 
z předešlých faktů, byla za domovskou přikázána obec, v níž se bezdomovec právě nalézal.“ Manželky 
bezdomovců přebíraly domovské právo manželů, ženám žijícím odloučeně od manželů, vdovám a 
neplnoletým sirotkům, mohla být přidělena odlišná obec podle stejných, výše zmíněných kritérii. 
30 Stoklásková, Z.: Zákonné rozlišení, s. 338. 
31 Brabencová, J.: Příspěvek k základní činnosti státní politiky v oblasti migrace obyvatelstva v Čechách 
v letech 1850-1935. In: Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé 
republiky (1918 – 1923). Praha 1990, s. 305. 



 16

známé, příbuzné a nikdo je tam neznal.32 Tyto převážně vesnické obce navíc častokrát 

postrádaly nezbytné prostředky na zaopatření svých příslušníků.33   

Tento začarovaný kruh zaměstnával i poslance říšské rady, zemských sněmů i 

širokou veřejnost. V zákonodárných sborech byla otázka domovské příslušnosti často 

velice ožehavým tématem, nicméně přes ostré diskuze prosadit jakoukoli změnu bylo 

nesmírně složité, k další legislativní úpravě tak došlo o bezmála čtvrt století později.34 

Až nová zákonná norma v roce 1896 korigovala daný stav a přišla s novelizací 

zákona z roku 1863.35 V § 1 a § 2 se uvádělo, že „práva domovského nabývá se výslovným 

přijetím do svazku domovského. Výslovné přijetí do svazku domovského nemůže býti 

odepřeno od obce pobytu tomu rakouskému státnímu občanu, který po dosažení 

svéprávnosti po deset let, která předcházejí žádost za právo domovské, dobrovolně a 

nepřetržitě v obci se zdržoval…Žadatel nesmí dále za této ustanovené lhůty pobytu 

připadnuti na obtíž veřejnému zaopatření chudinskému.“ § 6 téhož zákona popisoval 

instanční postup v případě odvolání proti rozhodnutí obce. Pokud nerozhodla do šesti 

měsíců o nároku na přijetí do domovského svazku, verdikt příslušel představenému 

politickému úřadu.36 Velice problematicky byl stanoven počátek desetileté vydržovací 

lhůty, jež se začínala počítat od 1. ledna 1891,37 z čehož pak vyplývala skutečnost, že 

nejrychleji mohlo být domovské právo nabyto 1. ledna 1901. Tato novela byla velikým 

kompromisem, jež mohla nemajetnější obyvatelstvo, zvláště dělnictvo, které muselo často 

měnit zaměstnání, uspokojit jen těžko. Celý systém zůstal nepružný, ponechával chudinské 

zaopatření v závislosti na domovských obcích a doba pro získání domovské příslušnosti 

v jiné obci byla velice dlouhá.38  

 V meziválečném období byl institut domovského práva jako takový shledán za 

nevyhovující, objevovaly se tak snahy jej zásadně zreformovat.39 Parlament v této věci 

                                                 
32 Martínek, M.: Rakouské zákonodárství v oblasti chudinství, zdravotnictví a sociální správy. In: Sborník 
k dějinám 19. a 20. st., svazek 4, Praha 1977, s. 65.  
33 Stoklásková, Z.: Zákonné rozlišení, s. 335. 
34 Janák, J.: Domovské právo, s. 153. 
35 Zákon ze dne 5. prosince 1896, číslo 222 říšského zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 
3. prosince 1863, říšského zákona číslo 105, kterým byly uspořádány záležitosti domovské. 
36 Nejčastěji okresnímu hejtmanství.  
37 Doba strávená v obci před tímto datem se nepočítala. 
38 Janák, J.: Domovské právo, s. 162. Institut domovského práva však přece jenom začal pozvolna ztrácet na 
významu vlivem rostoucího sociálního zákonodárství. V roce 1888 byl přijat zákon o úrazovém a 
nemocenském pojištění dělnictva a v roce 1909 pak zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve 
vyšších službách, jenž vstoupil v platnost k 1. lednu 1909. Horší nadále zůstávalo postavení zemědělského 
proletariátu, jehož se zákony o dělnickém pojištění netýkaly a vstoupily v platnost až po vzniku ČSR. 
39 V úvahu přicházelo řešení, jež by v konečném důsledku znamenalo domovskou příslušnost zrušit úplně a 
nahradit ji podle německého vzoru obcí podpůrného bydliště. Pokud by tato změna neuspěla, počítalo se 
alespoň se zreformováním celého systému, přičemž novinka by spočívala v tom, že obec, ve které občan 
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dokonce zmocnil i vládu, ovšem po rychlém opadnutí revolučního nadšení celá záležitost 

stagnovala, vláda se nakonec touto problematikou vůbec nezabývala, aby nakonec upadla 

v zapomnění.40 

Celý systém domovského práva v českých zemích tak nakonec plynule navázal na 

předlitavské zákonodárství,41 což ostatně kodifikoval i nejvýznamnější domovský zákon 

předmnichovské republiky, jímž byl ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, číslo 236 Sb., 

kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství 

a práva domovského v republice Československé, který v § 13 uváděl, že „dosavadní 

ustanovení o nabývaní a pozbývaní práva domovského, pokud tímto zákonem se nemění, 

zůstávají v platnosti.“ 

V kontextu státoobčanské problematiky je nutno poukázat na další aspekty, které s 

sebou domovské zákony přinášely. Pokud se ženy provdaly, nabývaly vždy domovskou 

příslušnost obce, ve které měl manžel v době sňatku své domovské právo. Pokud manžel 

zemřel nebo bylo manželství soudně rozvedeno nebo rozloučeno, podržela si vdova resp. 

rozvedená (rozloučená) žena domovské právo v té obci, ve které jej měla v době úmrtí 

manžela či rozvodu (rozluky), s  dodatkem, že mohla nově nabýt domovskou příslušnost 

v nové obci. Děti nabývaly domovské právo svého otce, nemanželské děti matky. Uzavřeli 

– li rodiče nemanželského dítěte dodatečně sňatek, nabývalo tímto aktem legitimované dítě 

domovskou příslušnost svého otce dnem uzavření sňatku. Pokud se sňatek týkal dětí 

nelegitimovaných,42 podrželi si své dosavadní domovské právo. Úředníci a zřízenci státní, 

obecní, okresních zastupitelstev a veřejných fondů; dále veřejní učitelé, notáři a duchovní 

nabývali nastoupením svého úřadu domovské právo v té obci, která jim byla přikázána 

jako stálé úřední sídlo.43  

Potvrzením formální držby domovského práva v obci byl domovský list, který obec 

vystavovala na vlastní žádost.44 

                                                                                                                                                    
bydlel, by se stala jeho obcí domovskou. Chudinství by jako celek převzal stát, čímž by výrazně ulehčil 
nižším samosprávných orgánům, zvláště obcím. 
40 Janák, J.: Domovské právo, s. 163. Institut domovského práva zanikl až po druhé světové válce, kdy byl 
zákonem č. 174/1948 Sb. jako zastaralý přežitek zrušen.  Viz Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 41. 
41 Janák, J.: Domovské právo, s. 163-164. Nepostradatelnost domovské příslušnosti byla i nadále oslabována 
dalšími přijatými sociálními normami. Zákonem z 15. května 1919, číslo 268 Sb. byla rozšířena pojistná 
povinnost nemocničního pojištění i na zemědělské dělnictvo a čeleď. Podstatnou úlohu sehrál rovněž o zákon 
číslo 221/1924 Sb. O pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, v platnosti od 1. července 
1926, který zaměstnancům zaručoval určité hmotné zabezpečení. Nelze opomenout ani instituci státních 
starobních podpor, která byla ovšem zavedena až v roce 1929.  
42 Tzn. matka se provdá za muže, který není uznán za otce nemanželského dítěte. 
43 Weyr, F.: Československé právo, s. 302 - 303. 
44 Týž, s. 303. 
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2.3.  Konstituování československého státního občanství 

Prvorepublikové právní normy, jež se přímo či nepřímo týkaly čsl. státního 

občanství, byly velice složité a obsáhlé. I přední znalec tehdejších právních poměrů 

státoobčanských, Judr. Antonín Břeský, si na závěr své knihy o domovském právu a 

státním občanství postěžoval: „Z vylíčených předpisů o právu domovském a státním 

občanství jest zřejmo, že jsou velmi spletité a že zavdávají podnět ku velikému množství 

pochybností. Bylo nám lze jen nejvážnějších sporných otázek se dotknouti“. 45 

Základním státoobčanským zákonem předmnichovské republiky byl ústavní zákon 

ze dne 9. dubna 1920 číslo 236 Sb., jímž se doplňovala a měnila dosavadní ustanovení o 

nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice 

Československé.46 Zákon v  v § 1 a § 2 určil, kdo jsou státní občané českoslovenští, poté na 

základě mírových smluv stanovil, jak se státního občanství československého nabývá a 

pozbývá (§ 3 až § 12), následují pojednání o domovském právu (§ 13 až § 15) a závěr 

uzavírají ustanovení obecná (§ 16 až § 21). Zpřetrhání svazku s minulými poměry 

symbolizoval § 17, který sděloval, že státního občanství československého nemohou nabýt 

příslušníci rodu Habsbursko – Lotrinského. Zároveň jim zaniká jejich dřívější domovské 

právo a státní občanství na území Československa. 

Zákon č. 236/1920 Sb. navázal na starší předlitavské zákonodárství47 a pojal v sobě 

i ustanovení několika mírových48 a mezinárodních49 smluv, které Československo uzavřelo 

bezprostředně po válce. Mírové smlouvy definovaly podmínky, jež určovaly, jak mají být 

dosavadní rakousko-uherští a němečtí občané přidělováni nástupnickým státům, tzn. i 

Československu. Pojednávaly o zásadách, které jednak upravovaly otázky státního 

občanství v jednotlivých státech, jednak kladly důraz na závazky těchto států, že konečná 

                                                 
45 Břeský, A.: Právo domovské,  s. 112. 
46 Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 42. 
47 Především na § 28 až § 32 všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, jenž byl pak ještě doplněn 
nejrůznějšími dekrety dvorské kanceláře. 
48 Mezi mírové smlouvy počítáme: Mírovou smlouvu mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a 
Německem, podepsanou ve Versailles dne 25. června 1919 (č. 217/1921 Sb.); Mírovou smlouvu mezi 
mocnostmi spojenými a sdruženými a Rakouskem, podepsanou v Saint – Germain – en – Laye dne 10. září 
1919 (č. 507/1921 Sb.); Mírovou smlouvu mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem, 
podepsanou v Trianonu dne 4. června 1920 (č. 102/1922 Sb.) a Smlouvu mezi čelnými mocnostmi spojenými 
a sdruženými a Československem podepsanou v Saint – Germanin – en – Laye dne 10. září 1919 (č. 
508/1921 Sb.). Viz Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 42. 
49 Mezinárodní smlouvy:  Tzv. Brněnská smlouva ze dne 7. června 1920 (č. 107/1921 Sb.) o úpravě státního 
občanství a ochraně menšin mezi republikou Československou a republikou Rakouskou; Smlouva mezi 
republikou Československou a říší Německou, podepsaná dne 9. června 1920 (č. 308/1922 Sb.).; Rozhodnutí 
konference velvyslanců v Paříži o Těšínsku, Oravě a Spiši, ze Spa z 28. června 1920 (vládní vyhláška č. 
20/1924 Sb.); Smlouva mezi Československem a Polskem o otázkách právních a finančních (podepsaná ve 
Varšavě 23. dubna 1925 č. 56/1926 Sb.). Viz Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 42. 
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podoba smluv bude pojata do právních řádů jako ústavní zákony. Úkolem mezinárodních 

smluv bylo dohodnout se na znění státoobčanských norem s okolními státy. 50 

Československé státní občanství vzniklo společně s vytvořením samostatné 

Československé republiky dne 28. října 1918.51 V § 4 ústavní listiny Československé 

republiky52 se zdůrazňovalo, že čsl. státní občanství je jediné a jednolité,53 byť existovaly 

různé předpisy na území dříve předlitavském a zalitavském. Týž paragraf rovněž stanovil, 

že příslušník Čsl. republiky nemůže být současně příslušníkem cizího státu. 

Každý čsl. státní občan musel bezpodmínečně mít v některé obci na území čsl. státu 

domovské právo a naopak domovskou příslušnost v některé obci na území Československa 

mohl mít jen čsl. státní občan.54 Za státní občany Čsl. republiky byly tak ode dne 28. října 

1918 považovány automaticky všechny osoby, které měly v tento den domovské právo 

v libovolné obci, jež se stala po zániku Rakouska-Uherska součástí čsl. státu.55 Tyto osoby 

musely domovskou příslušnost na území pozdější ČSR získat nejpozději 1. lednem 1910.56 

Na základě tohoto ustanovení57 získala automaticky čsl. státní občanství naprostá většina 

obyvatel českých zemí.58 Ti, kteří domovské právo na území pozdějšího Československa 

získali až po 1. lednu 1910 (dle § 9 zákona č. 236/1920 Sb. - mnoho takových případů 

nalezneme v politickém okresu Moravská Ostrava, jak ukážeme ve třetí kapitole), vstoupili 

do státního svazku československého pouze v tom případě, pokud jim bylo čsl. státní 

občanství přiznáno československým státem (tzn. nikoli automaticky).59 

Osoby, které měly před 1. lednem 1914 domovské právo na území bývalého 

vévodství Těšínského, Oravy a Spiše, nebo zde alespoň bydlely před 1. lednem 1908, 

                                                 
50 Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s.  42. 
51 Týž, s.  41. 
52 Ústavní listina republiky Československé, jež byla uvedena v platnost zákonem ze dne  29. února 1920, 
číslo 120  Sb. 
53 Subjektem veřejného práva mohla být pouze osoba fyzická a nikoli právnická. Viz Břeský, A.: Právo 
domovské, s. 23. 
54 Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s.  41. Domovská příslušnost musela být pouze v obci jediné. Ztráta 
československého státního občanství znamenala i ztrátu domovského práva na tomto území. 
55 Verner, V.: Státní občanství, s. 13. 
56 § 1, odst. 1 zákona č. 236/1920 Sb. 
57 Je provedením článku 70, 76 a 77. smlouvy Saint – Germainské s Rakouskem; článku 3 smlouvy Saint - 
Germainské s Československem a článku 61 a 62 smlouvy Trianonské. Viz Verner,V.: Státní občanství, s. 
25. 
58 Domovské právo na území později československém muselo být nepřetržité do 16. července 1920, tedy do 
doby platnosti zákona č. 236/1920 Sb., nebylo však třeba, aby bylo v jedné obci. O osobách, jež domovskou 
příslušnost měly ještě 28. října 1918, ale do 16. července 1920 zemřely, se mělo za to, že se dne 16. července 
1920 dožily. Československými státními občany se staly všechny samostatné osoby, jež v den 16. července 
1920 dovršily osmnáctý rok věku. Toto pravidlo se vztahovalo i na osoby mladší, výjimku představovali ti 
lidé, kteří v nabytí státního občanství sledovali jinou osobu (například sirotci). Viz Černý, J. – Valášek, M.: 
České státní, s.  43. 
59 Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 43. 
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získaly automaticky státní občanství země, nad nimiž byla svrchovanost Polska a 

Československa uznána. Osoby, které se tímto octly na polské straně rozděleného 

Těšínska, ale splňovaly podmínky uvedené výše, mohly pro čsl. státní občanství optovat 

(viz níže).60  

Rovněž některé další specifické skupiny osob nabyly automaticky čsl. státní 

občanství, aniž by přitom splňovaly podmínky uvedené v předchozích odstavcích. Jednalo 

se o jedince, kteří měli před 28. říjnem 1918 domovské právo v některé obci bývalého 

mocnářství mimo pozdější území Československé republiky a po převratu se stali úředníky 

nebo zřízenci čsl. státu nebo některého čsl. státního ústavu či podniku.61 Byli to i bývalí 

němečtí státní občané, kteří měli před 10. lednem 1920 řádné bydliště na Hlučínsku. 

Osoby, které po 1. lednu 1910 získaly domovské právo v některé obci na území tehdejší 

monarchie, jež po válce připadlo Jugoslávii, a které přímo před tím měly domovskou 

příslušnost v některé obci náležící k území pozdějšího Československa, nabyly čsl. státní 

příslušnost tehdy, jestliže se neucházely o jugoslávské státní občanství ve lhůtě stanovené 

vládou, nebo jestliže jim žádané jugoslávské státní občanství bylo odepřeno. Dále bývalí 

státní občané němečtí, rakouští a uherští, kteří se narodili na území Československé 

republiky jako děti státních občanů německých, majících dne 10. ledna 1920 na tomto 

území řádné bydliště, nebo státních občanů rakouských nebo uherských, majících dne 16. 

července 1920  domovské právo v  Československé republice.62 Konečně se jednalo také o 

osoby, které domovsky příslušely do obce ležící na území bývalé Rakousko-Uherské 

                                                 
60 Platné právní normy: Článek III. Rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920 o Těšínsku, 
Oravě a Spiši a článku 1 smlouvy mezi Československem a Polskem o otázkách právních a finančních. Viz 
Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s.  45. 
61 Jedná se o bývalé zaměstnance rakouských a uherských centrálních úřadů, kteří byli převzati do služeb 
československého státu. Nicméně  ustanovení se vztahovalo pouze na ty osoby, jež byly převzaty do státních 
služeb mezi 28. říjnem 1918 a 16. červencem 1920, a navíc se muselo jednat o tzv. definitivní pragmatikální 
zaměstnance, nikoli o osoby pracující v poměru prozatímním nebo smluvním. Znění bylo dále rozšířeno i na 
osoby příslušející do Rakouska, jež ke dni 19. června 1920 konaly v československé branné moci vojenskou 
službu jako poddůstojníci nebo gážisté, jakož i na ty, kdo definitivním ustanovením v úřadě nabyli domovské 
příslušnosti na území československého státu. Viz Verner, V.: Státní občanství, s. 30-31. 
62 Tímto ustanovením, mělo být zabráněno, aby nebyly zpřetrhány rodinné svazky mezi osobami, které 
nabyly československého státního občanství, a jejich potomky staršími 18 let. Bylo však třeba rozlišovat 
mezi bývalými státními občany německými, v jejichž případě rozhodovalo jen bydliště rodičů, a mezi 
bývalými státními občany rakouskými a uherskými, u nichž bylo primární domovské právo rodičů. Místo 
narození u rakouských a uherských státních občanů muselo být po rozpadu habsburské monarchie na území, 
jež se stalo součástí Československa, u bývalých občanů německých, na Hlučínsku. Čsl. státní občanství 
mohlo být získáno jen za té podmínky, že rodiče osob, kterých se to dotýkalo, měli bydliště na území 
Československa nejpozději 16. července, tj. v den nabytí účinnosti zákona č. 236/1920. V případě, že by se 
rodiče tohoto data nedožili, možnost nabytí čs. státního občanství tímto způsobem zanikla. To platilo i v 
případě, že by se rodiče před 16. červencem 1920 odstěhovali, nebo by pozbyli domovského práva. Viz 
Verner,V.: Státní občanství, s. 28-29. 
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monarchie, jež bylo mírovou smlouvou odstoupeno Itálii, a splňovaly určité podmínky.63 O 

osobách, které se narodily nebo narodí na území Československé republiky, se mělo za to, 

že jsou státními občany československými, není-li prokázáno, že narozením nabyly jiného 

státního občanství.64  

2.4.  Nabývání československého státního občanství 

V období První republiky rozlišujeme tyto základní způsoby nabytí čsl. státního 

občanství: 1) Narozením, 2) Sňatkem, 3) Legitimací dítěte, 4) Opcí, 5) Přiznáním podle 

mírových smluv po I. světové válce, 6) Udělením.65  

Opce a především přiznání a udělení čsl. státního občanství nás budou zajímat 

nejvíce, protože právě ony v sobě skrývají nejdůležitější právní normy, na jejichž podkladě 

usilovali o nabytí čsl. státního občanství lidé v politickém okrese Moravská Ostrava, kteří 

jej nezískali automaticky se vznikem republiky. První tři možnosti si přiblížíme pouze 

informativně. 

Narození66 bylo a je všeobecně nejrozšířenějším způsobem nabytí státní 

příslušnosti. Čsl. státní občanství se nabývalo rodem po rodičích, přičemž bylo 

bezpředmětné, zda se děti narodily doma nebo v cizině. Děti vzešlé z řádného manželství 

přejaly státní občanství po otci, nemanželské děti po matce. V této souvislosti lze 

připomenout, že děti cizinců narozených na území ČSR nabývaly státní občanství otce 

(příp. matky), a nikoli území, ve kterém se narodily, protože směrodatné bylo domovské 

právo rodičů.  

Sňatkem67 s čsl. státním občanem získávala cizinka automaticky jeho čsl. státní 

občanství a to jí zůstalo i v případě manželské rozluky či rozvodu nebo manželovy smrti. 

Jen pokud bylo manželství prohlášeno za neplatné, stávalo se neplatným i nabyté čsl. státní 

občanství. Tyto paragrafy v praxi přinášely jeden závažný problém především pro vdovy. 

Pokud se svobodná žena českého původu, jejíž předkové se již po staletí zdržovali 

v českých zemích a měli tam i domovské právo, provdala za manžela s domovskou 

příslušnosti například v Polsku, který však před rokem 1918 umřel, byla poté i ona 

                                                 
63 Podrobnější informace o osobách, jež automaticky nabyly čsl. státní občanství, viz Černý, J. – Valášek, M.: 
České státní, s. 43-46. 
64 § 2, zákona č. 236/1920 Sb. 
65 Bližší informace viz Černý, J. – Valášek, M. : České státní, s. 46-55. 
66 Až do 1. října 1949 bylo nabývání státního občanství narozením upravováno § 28 všeobecného 
občanského zákoníka z roku 1811. Z dalších zákonů jmenujme především § 2 zákona č. 236/1920 Sb.. 
67 Tyto předpisy obsahoval především Dekret dvorské kanceláře ze dne 23. února 1833, sb. pol. zák. sv. 61, č. 
20. 
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považována za cizinku. Podržela si totiž manželovo domovské právo a na základě něho se 

stala příslušníci polského státu.68 

Legitimace69 dítěte se týkala nezletilého potomka cizinky, který se narodil mimo 

manželství. Pokud v kontextu státoobčanské problematiky rodiče dítěte uzavřeli dodatečný 

sňatek, dítě nabylo čsl. státní občanství. Otec se musel přede dvěma svědky a za souhlasu 

manželky prohlásit za otce tohoto dítěte, které muselo být nezletilé. 

Mezinárodními smlouvami uzavřenými po první světové válce bylo určité skupině 

osob, jež bydlely na přesně vymezených územích, dána možnost samostatně se 

rozhodnout, ke kterému státu chtějí příslušet. Tímto aktem rozumíme vykonávání tzv. 

práva opčního. Osoby, jimž toto právo náleželo, určoval ústavní zákon ze dne 9. dubna 

1920 č. 236 Sb. o nabývání a pozbývání čsl. státního občanství a články 3 až 5 vládního 

nařízení ze dne 30. října 1920 č. 601 Sb., jimiž se výše uváděný ústavní zákon prováděl. 

Tyto právní předpisy stanovily mj. lhůtu, ve které musel občan podat své opční prohlášení, 

přičemž tato mohla být prodloužena.70 Osoby starší osmnácti let vykonávaly opci 

samostatně. V případě platného manželství zahrnovala manželova opce i manželku a děti 

mladší osmnácti let. Nebylo-li rodičů nebo se matka s dítětem narozeným mimo 

manželství provdala za muže, jenž nebyl otcem dětí, optoval jménem dítěte zákonný 

zástupce. Ten zastupoval i nesvéprávné osoby starší osmnácti let. Opci nebylo možno 

odvolat.71 Opce podaná u politického úřadu první stolice, jež splňovala všechny zákonem 

dané náležitosti, byla postoupena prostřednictvím nadřízeného úřadu ministerstvu vnitra, 

jež o ní vydalo příslušné osvědčení. V případě, že opční prohlášení bylo učiněno u 

diplomatického zastupitelstva v zahraničí, vydalo příslušné zastupitelstvo jménem 

republiky Československé optantovi osvědčení, že se spolu s osobami uvedenými 

v opčním prohlášení stával státním občanem republiky Československé. 

Přiznání čsl. státního občanství se snažily docílit ty osoby, které podle § 9 zákona č. 

236/1920 Sb. nabyly domovské právo v libovolné obci na budoucím území 

Československé republiky teprve po 1. lednu 1910 a příslušely předtím do některé obce 

                                                 
68 Pro tyto nemajetné vdovy, často výdělečně odkázané jen na sebe, bylo zajištění československého státního 
občanství velice obtížné. Nejschůdnější řešení pro ně skýtal opětovný sňatek s čsl. státním příslušníkem, 
čímž přejaly i jeho státní občanství (viz dále). 
69 O legitimaci pojednával § 160 a § 161 všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. 
70 Bližší informace o opci viz Břeský, A.: Právo domovské, s. 91-100. 
71 Výjimku představovala některá drobná ustanovení v opcích rakouských a německých státních příslušníků 
pro Československo, v nichž se psalo, že pokud opci vykonaly rodiče či jiní zákonní zástupci za osoby, které 
těsně před koncem opční lhůty dovršily osmnácti let, mohly tyto osoby opci v období do konce opční lhůty 
odvolat. 
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ležící na území bývalého Rakouska–Uherska mimo území Československa.72 Těmto 

osobám určila vláda tzv. propadnou lhůtu, do níž mohli podat žádost o přiznání čsl. 

státního občanství. Pokud žádost nepodaly nebo jim byla zamítnuta, stávaly se od 16. 

července 1920, tj. od doby platnosti zákona č. 236/1920 Sb., příslušníky státu, v jehož 

území ležela obec, v níž měly domovské právo před 1. lednem 1910. 

Podat žádost o přiznání čsl. státního občanství bylo umožněno ještě i osobám, které 

na území Těšínska, Oravy a Spiše získaly domovské právo až po 1. lednu 1914, nebo zde 

alespoň od ledna 1908 řádně bydlely. Tuto cestu obvykle volili i lidé, jež pro čsl. státní 

občanství opomenuli optovat, poněvadž opční lhůta zde vypršela 28. dubna 1922, kdežto 

žádost za přiznání bylo možno podat až do 31. května 1923.  

Získat čsl. státní občanství „udělením“,73 neboli tzv. naturalizací, mohly osoby, 

které nikdy na území ČSR domovské právo nenabyly, s převratem v 1918 neobdržely čsl. 

státní příslušnost, a žily na území čsl. státu jako cizinci, nebo se v průběhu 20. let do 

republiky teprve přistěhovaly.  

2.5. Procedura vyřizování státoobčanských žádostí  

Tato podkapitola navazuje bezprostředně na předcházející, neboť rozvádí 

informace o možnostech nabytí čsl. státního občanství „přiznáním“ a „udělením“.  

Nejdříve je třeba přiblížit vnitřní obsah státoobčanského archu za přiznání čsl. 

státního občanství, co vše obsahoval, a jak vůbec celá procedura vyřizování těchto žádostí 

vypadala.  

Základní ustanovení pojaly články 1 až 2 vládního nařízení republiky 

Československé ze dne 30. října 1920, číslo 601 Sb., jímž se prováděl ústavní zákon ze dne 

9. dubna 1920, číslo 236 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství. Podle něj měly 

všechny osoby, uvedené v § 9 zákona 236/1920 Sb., jež chtěly žádat za přiznání čsl. 

státního občanství, podat svou žádost v propadné lhůtě do 31. prosince 1921 u politického 

úřadu první instance, v jehož obvodě se nacházela jejich nynější domovská obec.74 Osoby 

                                                 
72 Další právní normy, které tento způsob nabývání čsl. státního občanství ovlivnily: Článek 76 a 77 smlouvy 
Saint – Germainské s Rakouskem; článek III. rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920 o 
Těšínsku, Oravě a Spiši a článek 1 smlouvy mezi Československem a Polskem o otázkách právních a 
finančních. 
73 Platné právní předpisy: § 30 všeobecného občanského zákoníka z roku 1811; dekret dvorské kanceláře ze 
dne 12. dubna 1818 Sb. pol. zák. sv. 44, č. 41; § 3 zákona č. 236/1920 Sb. 
74 V našem případě se jedná o Okresní správu politickou (od správní reformy 1928 Okresní úřad) se sídlem 
v Moravské Ostravě. Tento politický okres tvořilo celkem 14 obcí: Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, 
Zábřeh nad Odrou, Mariánské Hory, Hrabová, Hrabůvka, Krmelín, Nová Bělá, Proskovice, Stará Bělá, Stará 
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starší osmnácti let podávaly žádost samostatně. Na provdanou ženu, jejíž manželství 

nebylo soudně rozloučeno ani prohlášeno za neplatné, se vztahovala žádost manželova. 

Děti mladší osmnácti let automaticky zahrnovala žádost rodičů; na děti zrozené mimo 

manželství se vztahovala žádost neprovdané matky. Zákonný zástupce podával žádost za 

nesvéprávné osoby starší osmnácti let, děti bez rodičů nebo děti, které se narodily mimo 

manželství a ani pozdějším sňatkem nebyly legitimovány. 

Úřední žádost podána prostřednictvím některé z advokátních kanceláří obsahovala 

tyto nezbytné formality: jméno, příjmení, zaměstnání (resp. povolání) a žadatelovo 

bydliště, případně jméno manželky a dětí mladších 18 let; název domovské obce na území 

ČSR, do které uchazeč o čsl. státní občanství v době žádosti příslušel a název dřívější 

domovské obce (tzn. mimo území ČSR). Všechny formality musely být podloženy 

domovskými, křestními a sňatkovými listy, výpisy z matrik nebo dalšími dokumenty. Ty 

se však ve státoobčanských arších většinou nedochovaly, neboť byly žádající straně po 

skončení státoobčanské procedury vráceny zpět.  

Následovala nejdůležitější fáze, při níž Okresní správa politická (dále jen OSP) 

přistupovala k detailním šetřením s cílem prověřit žadatele, případně jeho rodinu, po 

stránce národnostní, politické, mravní a hospodářské spolehlivosti (k obsahu těchto pojmů 

viz níže). Pokyny, jež určovaly charakter těchto šetření, přicházely od nadřízených 

správních úřadů, tedy Zemské správy politické (ZSP)75 a Ministerstva vnitra v Praze. ZSP 

v Brně ve svém výnosu ze dne 10. února 1919 zdůrazňuje, že při přijímání cizích státních 

příslušníků „je třeba zvláštní opatrnosti, aby do československého státu neusadily se osoby 

z důvodu politických nebo hospodářských nevítané neb nepohodlné“.76 Směrnice 

ministerstva vnitra z 8. prosince 1921 požadovala vyšetřit „zda-li a jak žadatel dal najevo 

porozumění pro životní zájmy státu a zda-li zejména u pasivního jeho chování k potřebám 

a institucím státním nelze souditi na jeho skryté nepřátelské smyšlení vůči Československé 

republice, které by hned otevřeně dal najevo, jakmile by se stal státním občanem“. Bylo 

požadováno bedlivé provádění šetření o osobách, jež chtěly získat čsl. státní občanství, 

poněvadž „při udělování československého státního občanství, jež jest aktem volného 

uvážení a tedy aktem milosti, míti na zřeteli především zájem státu, neboť jenom zájem 

                                                                                                                                                    
Ves nad Ondřejnicí, Nová Ves a Výškovice. Viz Kovářová, V.: Příspěvek k politickosprávnímu vývoji 
Ostravska. In: Průmyslové oblasti: sborník prací. Díl 5. Ostrava 1973, s. 128. 
75 Od roku 1928 nesl tento orgán název Zemský úřad. 
76 Zemský archiv Opava (dále ZAO), fond Policejní ředitelství v Moravské Ostravě (PŘMO), prezidiální 
spisy, kart. 197, sign. 166. 
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státu a nikoli snad osobní zájem žadatelů musí býti tedy v prvé řadě rozhodujícím“.77 

Výnosem ministerstva vnitra ze dne 14. února 1921 bylo uloženo zemským politickým 

správám, aby „v každém jednotlivém případě vyšetřily vždy veškeré okolnosti, pro 

posouzení přípustnosti a vhodnosti udělení čsl. státního občanství žadateli rozhodné, aby 

dbaly toho, aby udělením státního občanství nevzešla našemu státu ani škoda morální, ani 

materiální, ani aby národnostní poměry nedoznaly snad umělé změny. Zvláště má býti 

prozkoumána výdělečná a politická činnost žadatelova. Šetření budiž prováděno se vší 

pečlivostí a svědomitostí“.78 

Kvůli zjišťování těchto skutečností bylo nezbytné do procesu získávání čsl. státního 

občanství zapojit i další úřady. 

Zkoumaný archivní materiál ukazuje, že nejobšírnější údaje poskytovaly četnické 

stanice. Na žádost OSP zjišťovaly o žadateli, resp. jeho rodině, tyto informace: 

1) Bydliště, zaměstnání a finanční příjem. 

2) Rodinný stav (ženatý, vdaná, rozvedený, svobodný).  

3) Případné trestní delikty. 

4) Politickou angažovanost. 

5) K jaké národnosti se sám před převratem a po převratu hlásil; do jakých škol byl 

posílán, příp. posílal své děti před převratem a po něm. 

6) Nenabyl-li své jmění nějakými nekalými „řetězovými“ obchody.79 

7) Od kdy a kde se zdržoval na území Československé republiky, jak se všude po 

celou dobu pobytu choval k zájmům českého národa před převratem a po něm. 

8) Co vedlo obecní zastupitelstvo k tomu, že obdržel domovské právo. 

Četnické stanice měly dále vyšetřit, jestli ještě neexistovaly nějaké jiné příčiny, 

které by zavdaly pochybnosti, že přiznáním státního občanství žadateli by vzešla státu 

majetková či morální újma, a jestli žadatel nebyl z důvodu politických a hospodářských 

osobou nevítanou a nepohodlnou. Jestliže dotyčný bydlel na území ČSR na několika 

místech,80 vyjádřily se většinou  četnické stanice všech těchto obcí.  

Dalším orgánem, jenž pravidelně do státoobčanské problematiky promlouval, bylo 

příslušné policejní ředitelství.81 Kladlo důraz na sledování vztahu žadatele 

                                                 
77 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 216, sign. 422. 
78 Břeský, A.: Domovské právo,  s. 90. 
79 Někdy se těmto obchodům, jichž se měli nejhojněji účastnit Židé, říkalo i „keťasy“. Archivní prameny jimi 
nejčastěji rozumí nepovolené manipulace s penězi, předražování nedostatkových potravin na černém trhu či 
lichvářské chování během první světové války. 
80 Např. v Moravské Ostravě, Vítkovicích, ale třeba i v Opavě či Praze. 
81 V Moravské Ostravě do roku 1922 neslo název Policejní komisařství. 
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k československému státu a jeho politickou orientaci. Od roku 1927 postupně převzalo 

veškerou agendu četnických stanic a jejich šetření tak od této doby bývala podstatně 

obsáhlejší. S koncem 20. let policejní ředitelství zjišťovalo i to, jestli měl žadatel nějaké 

vztahy ke svému domovskému státu, případně zda-li jeho rodiče, sourozenci a blízcí 

příbuzní  měli své hospodářské těžiště mimo území ČSR.82 

Relace sepisovaly i obce, ve kterých uchazeči o čsl. státní občanství bydleli. Tato 

šetření referovala zvláště o majetkových a národnostních poměrech. Obecní úředníci na 

rozdíl od policejních orgánů zaujali vždy k žadateli kladné nebo záporné stanovisko, čímž 

vlastně vyjádřili svůj soukromý názor, zda byl hoden k přiznání občanství či nikoli.  

V případech, kdy jeden orgán podával o dotyčné osobě odlišné informace než 

druhý, nejčastěji v otázce národnosti,83 úřad druhé instance si často vyžádal dodatečné 

šetření s cílem zjistit skutečný stav věci. Občas v arších zjistíme jen posudky dvou orgánů, 

nejčastěji četnické stanice a policejního ředitelství nebo četnické stanice a obce. Naopak 

ojediněle objevíme i relace dalších úřadů, například Městského policejního úřadu 

v Moravské Ostravě, Svazu horníků, Svazu železničních zřízenců apod.  

Bylo požadováno, aby se k žádostem vyjadřovaly nejdříve obce a posléze až 

četnické stanice a policejní ředitelství, neboť vyjádření policejních orgánů obsahovaly 

„často okolnosti, které nutno uchovávati v tajnosti“, zvláště v „ohledu politickém a 

národnostním“. Vyskytly se totiž případy, kdy členové obecního zastupitelstva nebo 

starosta, zvláště pak komunisté, informovali žadatele o průběhu šetření.84   

Leckdy čsl. úřady požadovaly i výpis z trestního rejstříku od policejních stanic 

v zahraničí, především v Polsku, zvláště pokud tam žadatel žil mnoho let. Někdy 

žadatelovu pověst v místě dřívějšího zahraničního bydliště zjišťoval i čsl. generální 

konzulát. 

Všechna tato šetření měla jediný cíl - zjistit, jestli je uchazeč čsl. státního občanství 

skutečně hoden a zda jeho přijetí neznamená pro stát jakékoli potencionální riziko. 

Aby žádost mohla být postoupena dále, musel ještě žadatel podepsat prohlášení, 

v němž se v případě obdržení čsl. státní příslušnosti vzdával nároků plynoucí z vlastnictví 

                                                 
82 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 291, sign. 804 -1200. 
83 Např. četnická stanice ve Vítkovicích psala o české národnosti žadatelově a obec Vítkovice o německé 
apod. 
84 Jedná se dokument ostravského policejního ředitelství adresovaný 12. října 1925 OSP ve Frýdku. ZAO, 
PŘMO, prez. spisy, kart. 238, sign. 579. 
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válečných půjček, a stvrzuje, že nemá žádné zaopatřovací nároky vůči státu své dosavadní 

příslušnosti.85 

Někdy si ještě OSP  vyžádala od policejního ředitelství dodatečnou informaci, jestli 

nenastaly od posledního šetření nějaké změny, díky nimž by se nedoporučovalo přiznání 

čsl. státního občanství. Od konce 20. let byly tyto dotazy téměř pravidelné. 

Poté, co OSP dokončila všechna šetření a získala o žadatelích potřebné dokumenty 

a informace, postoupila žádost politickému úřadu druhé instance, kterým byla ZSP. 

V analyzovaných státoobčanských arších z Ostravska pravidelně nalézáme i doporučení 

OSP v Moravské Ostravě, která sama, na základě vyhodnocení relací moravskoostravských 

policejních úřadů a obcí, zaujala vůči žadateli stanovisko kladné či záporné, přičemž tento 

svůj postoj vždy i odůvodnila. ZSP v Brně s doporučením souhlasit mohla, ale také 

nemusela, byla to každopádně ona, jež vydávala konečná rozhodnutí o tom, zda uchazeči 

čsl. státní občanství přizná či nikoli. Podle zákona rozhodovala zcela podle vlastního 

uvážení, ba co více, nemusela pohnutky svého rozhodnutí vůbec uvést. Zemští úředníci si 

od kolegů z okresu nezřídka vyžádali doplňující informace či vysvětlení některých rozporů 

v relacích. Na počátku 20. let si občas iniciativně objednali dodatečné šetření u místního 

odboru Národní jednoty. 

Pokud k zamítavému verdiktu skutečně došlo, byl neúspěšný uchazeč vyrozuměn v 

tom smyslu, že se může proti rozhodnutí do čtyř týdnů odvolat k Ministerstvu vnitra v 

Praze. To bylo poslední, třetí instancí, a stejně jako v případě ZSP i ono rozhodovalo zcela 

samostatně, bez povinnosti výsledky svého konání zdůvodnit. Pokud i pražské úřady 

žádost zamítly, nárok na přiznání čsl. státního občanství uchazeč ztratil.86  

V případě kladného verdiktu byl žadatel vyrozuměn, že se stal čsl. státním 

občanem, někdy ještě složil státoobčanskou přísahu, která však nebyla povinná.87  

Tímto jsme teoreticky přiblížili mechanismus přiznání čsl. státního občanství tak, 

jak vykrystalizoval ze zákonných norem a státoobčanských archů a nyní jej srovnáme 

s mechanismem udělování československého státního občanství. 

                                                 
85 Celý vzorec prohlášení obvykle zněl takto: “Prohlašuji tímto právoplatně pro případ získání 
československého státního občanství, že nemám a vzdávám se nároků plynoucích z vlastnictví válečných 
půjček rakouských neb uherských a že nemám pensijních, vojenských, invalidních neb jakýchkoliv jiných 
zaopatřovacích nároků vůči státu své dosavadní příslušnosti, po případě zříkám se vůči československému 
státu nároků, které bych z důvodů vojenské služby před převratem konané mohl snad odvozovati. Toto 
prohlášení platí také ohledně všech příslušníků mé rodiny, o jichž spolupřijetí do čs. státního svazku jsem 
žádal“. 
86 V tom případě si mohl podat další žádost, popř. žádosti, tentokrát za udělení čsl. státního občanství. 
87 „Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, že Československé republice budu vždy jako její státní občan 
věren, jí oddán a její vládě poslušen, že zákony přesně zachovávati a veškeré povinnosti a závazky věrného 
občana Československého plniti budu a chci“. 
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K lidem žádajícím o přiznání čsl. státního občanství se až do definitivního 

rozhodnutí o jejich žádostech přihlíželo jako k plnoprávným občanům, takže měli stejná 

práva a povinnosti jako čsl. státní příslušníci. Toto řešení vyplývalo z povinnosti ČSR 

respektovat mezinárodní úmluvy, neboť tyto osoby ještě před 16. červencem 1920 získaly 

na území pozdějšího Československa domovské právo. Oproti tomu uchazeči o udělení čsl. 

státního občanství nikdy domovské právo na území pozdějšího československého státu 

nenabyli a navíc někteří z nich ani nebyli příslušníky rakousko – uherské monarchie. 

Jelikož spolu státní občanství a domovské právo legislativně úzce souvisely, museli si 

žadatelé o udělení státního občanství opatřit tzv. přislíbení domovského práva. V praxi to 

znamenalo, že obec, v níž žil, uchazeči o čsl. státní občanství domovské právo pouze 

přislíbila a do obecního svazku ho pojala jen tehdy, bylo-li mu občanství následně uděleno. 

Proces přislíbení domovského práva probíhal podle domovských zákonů, dotyčný jej 

obdržel v té obci, ve které deset let pobýval, přičemž nesměl po tuto dobu využívat 

chudinského zaopatření. Dokud přislíbení neobdržel, nemohl o udělení státního občanství 

žádat.88  

Uchazeči o udělení občanství museli po kladném vyřízení své žádosti ještě 

předložit listinu o propuštění z dosavadního státního svazku, nejpozději do dvou let, často i 

dříve, jinak mohlo dojít ke ztrátě aktuálního nároku na udělení čsl. státního občanství.89 

Následovala obvykle státoobčanská přísaha (nebyla však povinná) a poplatek za propůjčení 

dekretu o československém státním občanství, který se podle zákona z poloviny 20. let 

mohl pohybovat v rozmezí 50 až 50 000 Kč,90 nezřídka ho ovšem úřady na základě 

žadatelovy žádosti snížily či zcela odpustily. V případě zamítavého stanoviska mohli 

uchazeči podat žádost opakovaně a mnoho z nich této možnosti i využilo. V politickém 

okrese Moravská Ostrava třetina až polovina všech zamítnutých žadatelů podávala žádosti 

o udělení čsl. státního občanství opakovaně. Někteří tak činili i po doručení dalšího 

negativního verdiktu, a tak není neobvyklé se setkat i s pěti, šesti neúspěšnými pokusy 

v jednom státoobčanském archu, poněvadž ten obvykle obsahoval všechny žádostí 

uchazeče o čsl. státní občanství (viz níže). 

                                                 
88 Například pokud se uchazeč o udělení státního občanství do obce politického okresu přistěhoval až v roce 
1915, nemohl o udělení státního občanství požádat dříve než roce 1925, neboť státní občanství bylo vázáno 
na vlastnictví domovského práva. 
89 Tato operace někdy trvala i měsíce, přičemž mnozí žadatelé si stěžovali na pomalý postup zahraničních 
úřadů (zejména polských) v této věci. 
90 V okrese Moravská Ostrava většinou mezi 50 až 200 korunami. Jen výjimečně, a to jen u majetnějších 
občanů, se poplatek vyšplhal až k několika tisícům.  
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Žadatel nabyl všech práv a povinnosti státního občana v okamžiku, kdy mu byla 

dodána listina o udělení státního občanství.91 

Jinak byl postup šetření a procedurálních kroků v obou kategoriích (přiznání i 

udělení) naprosto stejný. Celá procedura byla obvykle završena do dvou let, ovšem 

zvláště v první polovině 20. let se vyřizování mnohých státoobčanských archů protáhlo až 

na čtyři roky, jak dokazují konkrétní případy z Ostravska.92  

Na závěr této kapitoly je důležité upozornit na některé paragrafy Smlouvy mezi 

Československem a Polskem o otázkách právních a finančních (podepsaná ve Varšavě 23. 

dubna 1925 č. 56/1926 Sb.). Tato smlouva týkající se Těšínska, Oravy a Spiše totiž 

navázala na předcházející česko - polské smlouvy a přišla s některými důležitými 

zásadami v otázce udělování státního občanství v obou státech. Žádosti o státní občanství 

„jak na základě domovského práva, tak i domicilu, nabytého před 28. říjnem“ měly být 

příznivě vyřízeny druhou stranou. Ovšem existovaly určité výjimky, které se týkaly osob, 

jež se dopustily trestného činu či zločinu ze ziskuchtivosti a dále osob, které by zatížily 

státní finance či veřejné fondy.  Nejdůležitější však byl dodatek, v němž se psalo, že státní 

občanství mohlo být odepřeno i z „vážných státních důvodů, přičemž však nemohou nikdy 

býti příčinou neudělení státního občanství povahy národně – politické, nejsou-li rázu 

protistátního. Činy z doby od převratu do ukončení plebiscitní akce nepřicházejí v 

úvahu." V případě zamítnutí žádosti musela být ministerstvu vnitra podána služební 

cestou zpráva o důvodech negativního stanoviska. U definitivního zamítnutí měl být na 

požádání druhého velvyslanectví sdělený důvod tohoto postoje. Osoba, které bylo státní 

občanství odepřeno, se mohla do tří měsíců obrátit na druhou vládu. Až do definitivního 

vyřízení jejich žádosti mělo být s těmito osobami nakládáno jako se státními občany dané 

země.93 

 

 

 

                                                 
91 Břeský, A.: Domovské právo, s. 91. 
92 Prodleva byla způsobena především liknavostí úředníka Policejního ředitelství v Moravské Ostravě, který 
dle zprávy OSP v Moravské Ostravě ze dne 14. února 1923 „nechal asi 2400 žádostí o udělení státního 
občanství z roku 1920 – 1922 ležeti až do konce roku 1922“. Nadřízená ZSP v Brně žádala o nápravu:  
„Jelikož…k žadatelům dle § 9 zákona 236/1920 Sb. se přihlíží jako k československým státním občanům, 
nemůže správa politická trpěti další průtah ve věci té, neboť zajisté není v zájmu prestiže státu, když se 
žadatelům, považovaným dle zákona po šest roků za státní příslušníky československé, teprve po uplynutí tak 
dlouhé doby v případě zamítnutí sdělí, že se stali vůči Československé republice cizinci“. Viz Archiv města 
Ostravy (dále jen AMO), fond Okresní úřad Moravská Ostrava 1855-1941, sign. Lb5, kart. 23; ZAO, PŘMO, 
prez. spisy, kart. 238, sign. 579. 
93 Článek 1 zmiňované smlouvy. 
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3. Státoobčanská problematika v praxi: politický okres Moravská 

Ostrava 

O čsl. státní občanství usilovaly tisíce cizinců v politickém okresu Moravská 

Ostrava, někteří po převratu Ostravsko opustili nebo na možnost získat občanství 

nereflektovali a v novém státu žili nadále jako cizí státní příslušníci. Určit přesný  podíl 

cizinců žádajících o čsl. státní občanství však nelze vzhledem k nepřesnostem vyskytujícím 

se ve sčítání lidu v roce 1921 (viz níže), přesto se zdá, že tak učinila většina osob 

zdržujících se v meziválečném období v politickém okrese Moravská Ostrava.  

Na úvod lze konstatovat, že v archivních materiálech nalézáme minimum opčních 

prohlášení. Nejčastěji se odkazovaly na článek III. odst. 2 Rozhodnutí konference 

velvyslanců ze dne 28. července 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši. Podle něho mohly do 28. 

dubna 1922 pro Československo optovat ty osoby, které se na plebiscitním území staly 

polskými státními příslušníky a měly na tomto území nejpozději od 1. ledna 1914 

domovské právo nebo alespoň od 1. ledna 1908 řádné bydliště. Většina potencionálních 

zájemců o čsl. státní příslušnost pocházela z Haliče případně z jiných oblastí mimo 

Těšínsko, takže se na ně opce nevztahovala.94 

Větší skupina osob využila skutečnosti, že v období mezi 1. lednem 1910 – 16. 

červencem 1920 nabyla na Ostravsku domovského práva a díky tomu mohla získat čsl. 

státní občanství přiznáním.  

Nicméně pro většinu cizinců, rekrutujících se stejně jako předchozí skupina hlavně 

z migrantů z Haliče a německy mluvících zemí, připadala v úvahu pouze možnost získat 

čsl. státní občanství udělením. V politickém okrese Moravská Ostrava se k této variantě 

uchylovali žadatelé i tehdy, byla-li jejich žádost za „přiznání“ zamítnuta nebo pokud 

možnost získat československou příslušnost „přiznáním“ nebo i opcí opomenuli.  

Následující řádky jsou podrobnou analýzou žádostí o přiznání a udělení státního 

občanství. Těch je také v kartonech naprostá většina a umožňují dobře nahlédnout do 

prvorepublikové státoobčanské úřednické byrokracie a úřední praxe vůbec. Význam 
                                                 
94 Zbývající opce zahrnovaly osoby, jež: 
a) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 236/1920 měly původně domovské právo na pozdějším československém 
území, ale získaly domovskou příslušnost v jiné obci bývalého mocnářství Rakousko-Uherského, čímž se 
staly podle poválečných mírových smluv státními občany italskými, polskými, jugoslávskými nebo 
rumunskými.  
b) Podle § 4 odst. 4 zákona č. 236/1920 osoby, které byly jazykem a rasou Čechoslováky, a příslušely 
domovským právem do některé z obcí někdejšího Rakousko – Uherska mimo území Československa, čímž 
nabyly státní občanství rakouské, maďarské, polské, italské nebo jugoslávské. 
Přehledný seznam všech norem, na jejichž podkladě mohli cizí státní příslušníci optovat pro Československo, 
viz Černý, J. – Valášek, M.: České státní, s. 48-51. 
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několika desítek opcí je zanedbatelný, protože člověk, který splňoval předpoklady dané 

v opčních zákonech, měl obdržet čsl. státní občanství automaticky. 

3.1.  Domovský původ žadatelů o čsl. státní občanství 

Z údajů sčítání lidu v roce 1921 vyplývá, že ze všech politických okresů českých 

zemí nalezneme nejvíce cizinců právě v moravskoostravském, konkrétně 13 422,95 což je 

10,9% z celkového počtu 123 227 přítomných obyvatel. Následují blízké slezské okresy 

Fryštát (12 167), Slezská Ostrava (8 712), Těšín (6 542) a Bohumín (6 411). Žádný jiný 

okres v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nepřekročil pětitisícovou hranici.96 Pokud 

bereme na zřetel pouze samotné obce, tak největší počet cizinců se nacházel v Moravské 

Ostravě (5 138) a Karviné (3 411). Hned za nimi se seřazují obce moravskoostravského 

politického okresu, Vítkovice (2 997) a Přívoz (2 153). Dvou tisícovou hranici v rámci 

českých zemí překročily již jen čtyři obce - Cheb (2 960), Slezská Ostrava (2 776), Ústí 

nad Labem (2 206), Opava (2 025). Velký počet obyvatel bez čsl. státní příslušnosti 

zjistíme i  v Mariánských Horách (1 831). 97  

V roce 1910 žilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celkem 87 904 cizinců, ovšem  

následkem poválečných státoprávních změn se jejich počet více než zdvojnásobil.98 V roce 

1921 se tak v českých zemích nacházelo již 189 735 cizinců (což je 1,9 % z celkového 

počtu 9 815 999 přítomných obyvatel). Z toho 47 254 žilo na spádovém území ostravsko-

karvinské průmyslové pánve, což představovalo 25 % všech přítomných lidí bez čsl. státní 

příslušnosti v českých zemích, v rámci Moravy a Slezska dokonce 49,2 %.99  

Abychom poodhalili příčiny, které stojí za tímto primátem širšího ostravského 

regionu v rámci celých českých zemí, musíme se vrátit o půlstoletí zpět. Ostravsko-

karvinskou oblast totiž ve druhé polovině 19. století zasáhla mohutná vlna industrializace, 

která ji proměnila v nejvýznamnější průmyslovou oblast Předlitavska. Nastal zde prudký 

rozvoj železárenského, kamenouhelného, chemického a zpracovatelského průmyslu, který 

vyvolal velkou poptávku po pracovních silách. Místní trh pracovních sil se brzy vyčerpal, 

což dalo podnět k masovému přistěhovalectví na Ostravsko, nejprve z blízkého okolí, 

později i ze vzdálenějších oblastí. Největší migrační vlny přicházely z Haliče.100 

                                                 
95 Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. 4. Aktuální stav bádání však ukazuje, že toto číslo 
je podhodnocené. Skutečný počet cizinců v politickém okrese Moravská Ostrava byl vyšší (viz níže). 
96 Tamtéž, tab. 45. 
97 Tamtéž, tab. 47. 
98 Tamtéž, tab. 41. 
99 Tamtéž. 
100 Více k problematice haličských migrací: Pitronová, B.: Haličské migrace na Ostravsko, Opava 1979. 
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Halič, území v dnešním jihovýchodním Polsku a na západě Ukrajiny, byla od doby 

prvního a třetího dělení Polska (70. resp. 90. léta 18. století) součástí habsburské 

monarchie. Jednalo se o zaostalou agrární oblast, v níž panoval nedostatek pracovních 

příležitostí a naopak vysoký přirozený přírůstek obyvatelstva.101 Tyto skutečnosti vedly 

řadu haličských obyvatel k opuštění  jejich domoviny s cílem nalézt lepší životní 

podmínky jinde ve světě. Mnoho Haličanů si za cílovou destinaci zvolilo právě Ostravsko, 

s nímž měla Halič dobré komunikační spojení.102 Většina Haličanů nepocházela z okresů 

sousedících s Těšínskem, ale ze vzdálenějších západohaličských okresů Bochnia a Vělička, 

které byly centrem solného dolování. První větší haličské migrace směřovaly na Ostravsko 

od 50. let 19. století. Hospodářská krize 70. let 19. století přísun haličských migrantů 

zastavila, mnozí se dokonce vrátili zpět, ovšem od poloviny 80. let nastala druhá, mnohem 

mohutnější migrační vlna, která byla vyvolána dalším rozvojem industrializace na 

Ostravsku. Haličské migrace vyvrcholily v posledním decenniu 19. století, poté haličští 

migranti tvořili až třetinu všeho dělnictva v ostravsko – karvinském revíru.103 Většina 

tehdejších haličských migrantů přicházela na Ostravsko velice mladá, věkem zpravidla 

nepřekročili dvacátý rok a vlivem své kulturně civilizační zaostalosti se uplatnili převážně 

jako nekvalifikovaní manuální dělníci v celé škále průmyslových odvětví, nejvíce v 

kamenouhelném průmyslu. Nejzdatnější mladíci projevili zájem o práci v hutích, 

především ve Vítkovických železárnách, kde mohli přijít k největšímu výdělku. Tito 

chlapci byli zvyklí tvrdě pracovat, poněvadž již od dětství obdělávali pole a chovali 

dobytek. Přijali jakoukoli práci, jen aby se uživili. Bohužel není možné zjistit přesný počet 

Haličanů pobývajících na Ostravsku před první světovou válkou. Charakteristickým jevem 

těchto migrací byla totiž veliká fluktuace, kdy mnozí z nich poté, co si vydělali 

dostatečnou sumu peněz, reemigrovali zpět do své domoviny, jiní přicházeli za výdělkem 

jen sezónně. 

                                                 
101 Situaci v Haliči ke konci 19. století výmluvně přibližují slova haličského sociálně demokratického 
poslance říšské rady Ignacy Daszyňského: „Kamkoliv se v Haliči podíváme, všude vidět bídu, ospalost, 
zaostalost, poníženost nebo dokonce porobu. Každé statistické srovnávání s národy západní Evropy přináší 
pro nás hořké pokoření a nejednou hoříme hanbou. Když se začne tím, co náš rolník nebo dělník jí a končí se 
počtem časopisů nebo knížek zkonzumovaných v Haliči, všude stojíme na samém konci Evropy…“. Viz 
Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 22-23. 
102 Nejstarší železnice v monarchii vedla z Vídně přes Břeclav, Přerov, Ostravu a Bohumín do Krakova a 
nedalekých solných dolů. 
103 V ostravské části revíru byl provoz dolů na přistěhovalcích závislý zcela, neboť zde Haličané zaujímali až 
45% veškerého důlního osazenstva. Viz Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 132. 
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Haličané však nebyli jedinými migranty z obcí mimo Markrabství moravské, kteří 

využili průmyslové konjunktury Ostravska,104 ostatní přistěhovalci však přicházeli hlavně 

z blízkého okolí, především z Těšínského Slezska. Migrační vlny v politickém okrese 

Moravská Ostrava vyvrcholily rokem 1900, kdy podle sčítání lidu příslušelo 59,2 % všeho 

přítomného obyvatelstva (87 126 osob) v politickém okresu Moravská Ostrava do jiné 

země monarchie než na Moravu. Největší počet přistěhovalců pocházel z Haliče,  26,6 % 

(23 217 lidí), která byla následována Slezskem s 23,4 % (20 413 lidí). Zbývající 

přistěhovalci (9,2 % obyvatel o počtu 7 969 osob) příslušeli do Čech, rakouských zemí a 

ciziny, kterou zastupovali především němečtí státní příslušníci.105 Obrovský počet 

přistěhovalců se promítl i do osídlení jednotlivých obcí okresu, neboť ke konci 19. století 

přibližně tři čtvrtiny populace Moravské Ostravy a Vítkovic a dvě třetiny obyvatel 

v Mariánských Hor a Přívozu se narodily mimo danou obec.106 

Ve sčítání lidu v roce 1910 zaznamenáme určitý pokles, přesto i nadále příslušelo 

47,3 % všeho přítomného obyvatelstva (111 186 osob) v politickém okresu Moravská 

Ostrava jinde než na Moravu: 21,1 % (23 418 lidí) domovsky příslušelo do Haliče, 18,5 % 

(20 555 lidí) pocházelo ze Slezska, podstatně menšími zdroji přistěhovalectví byly Čechy 

se 3,7 % (4 071 přítomných obyvatel), rakouské země s 1,53 % (1 699 lidí) a cizina, 

zastoupená především německými státními příslušníky o počtu 1 215 osob (1,1 %).107  

Za tímto poklesem stojí především skutečnost, že v prvním desetiletí 20. století 

zabrzdila několikaletá krize v železárenském, ale i uhelném průmyslu nápor masového 

přistěhovalectví. Také postupný přechod k mechanizaci a racionalizaci zmenšil nároky na 

počet kvalifikovaných pracovních sil, což způsobilo odliv některých pracovníků, kteří na 

Ostravsko přišli v minulých letech. Počet migrantů tak příliš nezeslábl, ale mnohem 

častější bylo i vystěhovalectví z ostravské průmyslové oblasti. Nelze opomenout ani 

skutečnost, že při sčítání lidu v roce 1910 se projevilo i působení novely domovského 
                                                 
104 Celkově se jen mezi léty 1890 až 1900 do okresu Moravská Ostrava přistěhovalo 26 446 osob. Tato 
obrovská masa v bilanci přistěhovalectví předčila všechna ostatní velká průmyslová centra v habsburské 
monarchii, ale i metropole jako Vídeň či Prahu.  Viz Pitronová, B.: Haličské migrace, 55-57. 
105 Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 56. 
106 Dokoupil, L.: Teritoriální původ obyvatelstva ostravské aglomerace před první světovou válkou. In: 
Slezský sborník 74, 1976, 3, s. 218. 
107 Österreichische Statistik, Neue Folge, Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. 2. Band 
1. Heft: Heimatsrechtverhältnisse. Wien 1916. Masové přistěhovalectví Haličanů a dalších imigrantů do 
politického okresu Moravská Ostrava vytvořilo ojedinělou situaci. Zatímco v Moravské Ostravě až 
polovičním zdrojem přistěhovalectví byly okresy mimo vlastní Moravu, ostatní průmyslová centra a 
velkoměsta v českých zemích rostla vlivem přílivu obyvatelstva z vnitrozemí.  Například v roce 1910 měla 
Praha 95,5% obyvatel domovsky příslušných do oblasti Čech, u Brna tento počet v případě Moravy překročil 
86%. I uhelné revíry (severní Čechy, Kladno, Brno-venkov apod.) rostly z více než 90% díky vnitrozemské 
migraci. Výjimku opět představoval ostravsko-karvinský revír, neboť jen 52% všech obyvatel zde domovsky 
příslušelo na Moravu. Viz  Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 62-63. 



 34

zákona z roku 1896, která umožnila získat domovského právo tomu přistěhovalci, který 

v nové obci bydleli celých deset let.108 Přesto se celé řadě přistěhovalců nepodařilo získat 

domovské právo v novém bydlišti. Zvláště pro neustále migrující haličské dělníky, kteří 

často měnili pracovní místa, to bylo velice složité.109 Mnozí Haličané, kteří se hodlali v 

Moravské Ostravě a jejím blízkém okolí trvale usadit, sice splňovali všechny podmínky 

dané domovským zákonem, ale vůbec se o nabytí domovského práva v novém bydlišti 

nestarali, netušili, kde by se o něj měli ucházet a nebyli ani poučeni o tom, jak by měli 

nárok na domovskou příslušnost uplatnit.110  

Oproti tomu Slezané vykazující větší zájem o trvalé zakotvení na Ostravsku 

vystupovali mnohem aktivněji a celé řadě z nich se podařilo domovskou příslušnost v 

novém bydlišti získat.111  

Právě absence domovského práva v některé obci, jež se stala po převratu součástí 

Československa, způsobila, že řada migrantů (převážně z Haliče) nezískala automaticky 

s převratem čsl. státní občanství. Potvrzuje to i první poválečné sčítání lidu v roce 1921, 

které zachycuje domovské právo cizinců v politickém okresu Moravská Ostrava (viz tab. č. 

1). Přes 79 % (10 681) z celkového počtu 13 422 jich domovsky příslušelo právě do 

Polska, 14,3 % (1 926) zaujímají německy mluvící země, ostatní teritoria pak slabě 

překročila 6 % (815).112 Pokud srovnáme domovskou příslušnost moravskoostravských 

cizinců s domovskou příslušností ostatních obyvatel českých zemích bez čsl. státní 

příslušnosti, odhalíme větší nuance (viz tab. č. 2). I v rámci českých zemí převažovalo 

Polsko (35,5 %), ale tato cifra nebyla zdaleka tak výrazná jako v případě Moravské 

Ostravy, kde dosahovala téměř 80 %. Zcela odlišné výsledky zaznamenají německý 

mluvící země. V českých zemích příslušelo do Rakouska a Německa téměř 50 % všech 

cizinců, kdežto v moravskoostravském okrese lehce překročili 14 % hranici. Rozdíly 

nacházíme i mezi jednotlivými zeměmi. Zatímco na Moravě a ve Slezsku jednoznačně 

převažovaly osoby s domovským právem v Polsku (83,1 %), v Čechách dvě třetiny (66,6 

%) všech obyvatel bez čsl. státní příslušnosti příslušelo do německy mluvících zemí.113  

Ze zjištěných faktů nepřekvapí, že z osob v moravskoostravském politickém 

okresu, které v letech 1918-1935 žádaly o čsl. státní občanství, jednoznačně převažují ty, 
                                                 
108 Pitronová, B.: Haličské migrace, 58 – 59. 
109 I z četnických relací vyčteme, že mnozí Haličané měnili svá bydliště poměrně často. Stěhovali se za 
novým zaměstnáním, někteří svůj pobyt dočasně přerušili kvůli několikaleté pracovní zkušenosti v zahraničí 
či dočasnému pobytu v domovské Haliči, aby se opět na Ostravsko vrátili. 
110 Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 59. 
111 Táž. 
112 Především Rusko, Uhry, Rumunsko, Belgie, Jugoslávie, Argentina či Itálie. 
113 Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. 43 
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jejichž domovská obec se nacházela v Polsku (92 %), hluboko za nimi registrujeme 

Rakousko (4,3 %), Německo (1,9 %) a ostatní země (1,8 %) – viz tab. č. 3. Ze srovnání s 

procentuálními údaji z předchozího odstavce ale jednoznačně vyplývá, že snahy Haličanů 

nabýt čsl. státní občanství byly podstatně intenzivnější než v případě osob příslušných do 

německy mluvících zemí. V rámci Polska jednoznačně převažují osoby přináležející právě 

do oblasti Haliče. Skutečnost, že Slezany zachytíme v tak malém počtu, a přitom ještě při 

sčítání lidu v roce 1910 tvořili téměř stejný počet migrantů jako Haličané, vyplývá z 

odlišných zákonných norem platících v tomto kontextu pro specifickou oblast Těšínského 

Slezska.  Většina Slezanů získala čsl. státní občanství automaticky s převratem nebo opcí.  

Do Rakouska a Německa příslušela vesměs technická inteligence, úřednictvo a 

podnikatelé.114 Tito lidé před rokem 1918 většinou nepociťovali potřebu aktualizovat 

držbu svého domovského práva, byť by to pro ně na rozdíl od migrujícího dělnictva 

nepředstavovalo žádný problém. 

3.2. Národnostní původ žadatelů o čsl. státní občanství 

Výhodou prvního československého censu je skutečnost, že zjišťoval i národnostní 

původ cizinců (viz tab. č. 4).  

Z celkového počtu 13 422 cizinců v moravskoostravském okresu se nejvíce z nich 

přihlásilo k národnosti polské (40 %). Již na první pohled je ale patrné, že tyto údaje 

nekorespondují s domovským původem cizinců (79,6 % v Polsku). Dalo by se tedy 

předpokládat, že polská národnost bude převládat mnohem výrazněji. K vysvětlení se opět 

musíme vrátit do časů předválečných, neboť potřebujeme poznat širší souvislosti 

národnostního vývoje.  

Od 80. let 19. století je pro ostravskou průmyslovou aglomeraci charakteristická 

postupující germanizace, jež se nejsilněji projevovala právě v politickém okresu Moravská 

Ostrava, v jeho rámci pak zvláště v obcích Moravská Ostrava, Vítkovice a Přívoz. Zde 

Němci, kteří ovládali vedení průmyslových podniků a obecní samosprávu, využívali 

mocenského nátlaku, a to jak v případě starousedlého, tak hlavně migrujícího obyvatelstva. 

Výsledkem byl silný růst němectví v této oblasti, snadno dokumentovatelný srovnáním 

                                                 
114 Typickými reprezentanty této kategorie osob, s nimiž se v praxi nejčastěji setkáváme, byli úředníci 
vítkovických železáren či jiných průmyslových podniků, příslušící do oblasti Vídně. O sociálním postavení 
německých státních příslušníků vypovídá i seznam pořízený v roce 1923 pro moravskou část PŘMO. Ze 121 
osob (bez manželek a dětí) bylo 29 dělníků, 17 jiných zřízenců, 14 úředníků, 16 úředníků ve vedoucím 
postavení, 1 majitel realit, 10 samostatných podnikatelů, 16 ošetřovatelek, 18 soukromníků (soukromnic). Jen 
pro srovnání, ve slezské části obvodu úředníci napočítali 323 německých státních příslušníků, až polovina 
(159) byla dělníky. Viz ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 224, sign. 826. 
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sčítacích censů z let 1880 a 1910. Zatímco ještě v roce 1880 se v politickém okresu 

Moravská Ostrava přihlásilo k české obcovací řeči115 74,4 % veškerého obyvatelstva, 

v roce 1910 to bylo již jen 47,3 %. Za stejné období vzrostl počet Němců z 17,8 % v roce 

1880 na 38,9 % o 30 let později. Přes mohutnou migraci z Haliče se počet Poláků navýšil 

jen o čtyři procentní body (ze 7,8 % na 11,5 %).116 Po první světové válce (zjišťovala se 

mateřská řeč) již opět jednoznačně převládlo české obyvatelstvo s více než 76 %, počet 

Němců poklesl ke 20 %, Poláci s 1 % dokonce téměř vymizeli.117  

Tato složitá národnostní proměna regionu zasáhla nejvíce Haličany. Tito migranti, 

jež pocházeli z kulturně zaostalého území,118 byli vesměs národnostně neuvědomělí119 a 

rychle podléhali asimilačním procesům. I mnohým národně uvědomělým „ostravským“ 

Polákům zněl dialekt příchozích Haličanů „barbarsky“. Ti se snažili přizpůsobit místním 

poměrům a slovní mluvu obohacovali především o ta slova, kterými mluvil jejich pracovní 

kolektiv. Kupříkladu čeština převládala v severní části ostravských dolů, v dolech Severní 

dráhy naopak polština. Celá řada Haličanů, ale i dalších přistěhovalců pracovala ve 

Vítkovických železárnách, ve strojírenských závodech, u železnice nebo v chemickém 

průmyslu, kde pro změnu dominovala němčina. V těchto podnicích podléhali 

germanizačním tendencím, neboť němečtí zaměstnavatelé vyvíjeli nátlak na národnostně 

často nevyhraněné dělníky, aby při sčítání lidu uváděli obcovací řeč německou. Pro ně 

samotné to bývalo i výhodné, protože přihlásit se k němectví znamenalo existenční jistotu 

a tudíž možnost dobrého výdělku.120 Dalekosáhlý význam měla školní docházka jejich 

dětí. Ta určila nejen budoucí národnostní orientaci dítěte, ale častokrát i rodičů a vůbec 

celé rodiny. Při rozhodování, do které školy dítě poslat, sehrála úlohu nejen blízkost 

školního zařízení. Někteří Haličané posílali své potomky do německých škol ve snaze 

vyhovět přání zaměstnavatele, ale také s motivací zajistit potomstvu lepší vyhlídky do 

                                                 
115 Obcovací řečí se rozuměl především jazyk, kterým dotyčný komunikoval s úřady. Byť to pochopitelně 
není zcela přesné, pro účel naší práce a kvůli možnosti alespoň elementární komparace ztotožníme obcovací 
řeč s národní příslušností, kterou v období První republiky charakterizovala především mateřská řeč. 
116 Jiřík K. a kol.: Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s. 207. 
117 Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. IV. Nízký počet Poláků je však způsoben právě i 
skutečností, že celá řada z nich neobdržela čsl. státní příslušnost. 
118 Někteří dokonce neuměli číst a psát ještě i v době první republiky, tři křížky jako podpis na státoobčanské 
žádosti jsou tomu nejednou svědectvím. 
119 František Bujok, jeden z nemnoha vzdělaných haličských Poláků, který výborně znal dobové poměry 
v Haliči, si na konci 19. století posteskl: „Náš lid neměl ještě v 80. letech (19. století, pozn.) ponětí o státě, 
k němuž přísluší, ani o své vlasti, jíž je povinen sloužit…“. Podle Bujoka na otázku, k jaké národností se hlásí, 
většina Haličanů odpovídala, že jsou katolíky (na rozdíl od Židů a luteránů), nebo rolníky či dokonce 
„císařští“. Odmítali jakkoli debaty o národnostní otázce a pokládali je za záležitost jiných společenských tříd. 
Viz Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 122-123. 
120 Již v roce 1900 se k polské obcovací řeči přihlásilo jen 60 % všech Haličanů, ostatní uvedli němčinu nebo 
češtinu. Viz Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 124.  
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budoucna, navíc návštěva německého zařízení s sebou nesla i řadu hmotných výhod, které 

české nebo polské školy poskytovat nemohly.121 

Výše nastíněná situace tak objasňuje nižší podíl cizinců polské národnosti a 

nepřirozeně vysoké zastoupení cizinců německé národnosti ve sčítání lidu v roce 1921. 

Vždyť v politickém okrese Moravská Ostrava se v roce 1921 nacházelo 1 926 (tj. 14,3 %) 

cizinců z německy mluvících zemí, ale k německé národnosti se přihlásilo 3 813 (28,4 %) 

cizinců.122  

Oproti tomu cifra 2 522 (18,8 %) cizozemců české národnosti neobsahuje jen plně 

asimilované haličské migranty v českém prostředí. Zčásti se jedná i o manželky cizinců, 

jež původně měly domovské právo na Ostravsku a byly českého původu, avšak následkem 

sňatku přejaly manželovu domovskou příslušnost a tudíž i jeho státní občanství.123 Cizinci 

se k české národnosti přihlásili často až po převratu, aby se lépe přizpůsobili nové politické 

situaci a urychlili akt přijetí čsl. státního občanství.  

Sčítání lidu v roce 1930 znamená poměrně radikální proměnu národnostního 

složení cizinců v politickém okrese, kdy dominující se stává česká národnost a počet 

cizinců uvádějící polskou národnost dokonce klesá až za podíl německých obyvatel bez 

čsl. státní příslušnosti. Tato tendence však úzce souvisí právě s problematikou nabývání 

čsl. státního občanství v letech 1921 až 1930, tudíž je blíže osvětlena v dalším textu. 

3.3. Analýza státoobčanských archů z let 1918 -1935 

Na úvod je nutno podotknout, že během výzkumu vyvstal jeden problém, na který 

je nezbytné upozornit. Zatímco státoobčanské archy z let 1918 až 1928 obsahují všechny 

dokumenty, které detailně přibližují státoobčanský proces, tedy úřední žádost, posudky 

všech relevantních orgánů (policejních stanic, obcí, Národních jednot apod.), doporučení 

OSP v Moravské Ostravě, verdikt ZSP, popř. Ministerstva vnitra v Praze, státoobčanský 

dekret a další doplňující skutečnosti, pak se správní  reformou v roce 1928 vnitřní obsah 

státoobčanského archu řídne, neboť ve státoobčanských arších v ostravském archivu ve 

většině případů postrádáme úřední žádost a šetření ostravského policejního ředitelství a 

obce. Občas, nejspíše z důvodu úřednické liknavosti, nalezneme i státoobčanský arch 

celistvější, obohacený především o relaci policejního ředitelství či úřední žádost, 
                                                 
121 Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 123 -125. 
122 Tuto všeobecně přijímanou tezi, kterou vyslovila i Blanka Pitronová ve svých Haličských migracích na 
Ostravsko, s. 127 a 197, bude však muset ještě potvrdit další výzkum. Počet „germanizovaných“ Haličanů 
polského původu totiž nemusí být zase tak markantní, protože rovnou k němectví se mohli přihlásit i mnozí 
haličští Židé a k německé národnosti přilnuli i někteří německy uvědomělí migranti z Těšínského Slezska. 
123 Zvláště haličští mladíci se houfně ženili s místními ostravskými rodačkami českého původu. 
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výjimečně objevíme i posudek obecní. Tato užší pramenná základna znemožňuje zařadit 

detailnější rozbory státoobčanských archů po roce 1928. V Zemském archivu v Opavě 

však nalezneme relace ostravského policejního ředitelství a někdy i obcí k žadatelům o čsl. 

státní občanství z politického okresu Moravská Ostrava i po roce 1928, díky čemuž si 

můžeme dotvořit spolehlivý úsudek o přístupu jednotlivých úřadů k žadatelům i po správní 

reformě.   

3.3.1. Popis státoobčanského fondu 
 

Dříve než přistoupíme k obecnému zhodnocení státoobčanských archů, je potřeba 

blíže specifikovat a popsat archivní materiál. V bezmála 150 kartonech, s nimiž přicházíme 

při výzkumu do styku, se totiž nevyskytují pouze kompletní státoobčanské archy. 

Pro léta 1918 až 1928 je veškerý státoobčanský materiál obsažen pod signaturami 

Lb5  a L . Pod značkou Lb5 (44 kartonů) se nacházejí pouze žádosti za udělení a přiznání 

čsl. státního občanství, které byly vyššími správními úřady pozitivně vyřízené, popř. opce. 

Tyto státoobčanské archy jsou zachovalé v  neporušeném stavu a jejich počet dosahuje 

cifry téměř 1 700. Mnohem stratifikovanější materiál registrujeme u signatury L. 

Z celkového počtu asi 2 000 státoobčanských archů zde uložených (60 kartonů) převažují 

žádosti, k nimž vyšší instance zaujaly negativní stanovisko (1 100), byť zdaleka netvoří 

veškerou náplň, neboť někteří žadatelé v průběhu procedury od dalších snah získat čsl. 

státní příslušnost buď upustili nebo byli nuceni z různých důvodů upustit, tudíž tyto archy 

nejsou úplné. 

Poněkud odlišná situace vyvstává v případě let 1928 až 1935. Zde téměř 1 500 

státoobčanských archů (bez rozdílu zda byly vyrozuměny pozitivně či negativně) 

zaznamenáme pod jednotnou signaturou II/1 (32 kartonů). Název archivního fondu Spisy o 

přiznávání čsl. státního občanství a o propuštění z čsl. státního svazku je ovšem poněkud 

zavádějící, poněvadž v kartonech nalezneme i celou řadu se státoobčanskou problematikou 

nesouvisejícího materiálu: stížnosti na neoprávněné zapisování národnosti ve sčítání lidu 

v roce 1930; trestní spory; volební seznamy; žádosti o chudinskou podporu apod. Postrádá 

tudíž jednotnou strukturu. Oproti předcházejícímu období však napočítáme jen nepatrný 

počet neúplných státoobčanských archů. 

Pozornost nyní zaměříme na ty archiválie z let 1918 - 1935, které neprošly celou 

státoobčanskou procedurou. V naprosté většině případů budeme dešifrovat archivní 

materiál ze signatury L. 
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 Ve 251 státoobčanských arších žadatelé po prvních šetřeních čsl. orgánů ustupují 

od další procedury, poslední zaznamenaná informace obvykle vypadá takto: „Žadatel vzal 

svou žádost za udělení československého státního občanství zpět, neb postrádá přislíbení 

domovského práva a dokud takové nezíská, nemůže o státní občanství žádat“. Mnohé 

osoby si bezprostředně po válce podaly žádost o udělení čsl. státního občanství, aniž měly 

přislíbení domovské obce zajištěno. Obvykle se jednalo o lidi, jež na Ostravsko přišli těsně 

před první světovou válkou, mnohdy až během ní. Poněvadž nemohli doložit nepřetržitý 

desetiletý pobyt na čsl. území, nebylo jim v té chvílí neumožněno žádat o čsl. státní 

občanství. V následujících letech si akt přislíbení domovského práva vesměs zajistili a poté 

jim již nic nebránilo v podání úplně nové státoobčanské žádosti. 

Ve více než 200 případech přijdeme do styku s torzovitými státoobčanskými archy. 

Obvykle registrujeme pouze jeden nebo několik málo dokumentů, z nichž vyčteme jen 

jméno dotyčného a skutečnost, že byl nějaký způsobem zapojen do státoobčanské 

procedury. Zpočátku nabýváme dojmu, že se ve všech případech jedná o bývalé kompletní 

spisy, jejichž větší část je nenávratně ztracena.124 Pravděpodobnější se zdá teze, že tyto 

jednotlivé dokumenty se vlivem nedbalosti některého úředníka oddělily od jinak 

kompletního státoobčanského archu, který je založen v signatuře L, ale mnohdy i Lb5. 

Archiv města Ostravy vytvořil jmenný seznam všech státoobčanských archů z let 1918 – 

1928 nacházejících se v příslušných kartonech, jenž usnadňuje orientaci v archivním 

materiálu. Uvedeme konkrétní příklad: V roce 1923 v kartonu číslo 84 objevíme jeden list 

se jménem Jakuba Reisse, obchodníka z Moravské Ostravy. V roce 1926 v kartonu číslo 28 

pod signaturou Lb5, tedy mezi udělenými, objevíme toto jméno rovněž a již se jedná o 

kompletní státoobčanský arch. Celkově registrujeme na 80 podobných případů, přičemž 

další nemůžeme vyloučit, neboť jména v seznamu vytvořeném archivem města Ostravy a 

jména ve státoobčanských arších se často liší. Cizinci se totiž i během jedné státoobčanské 

procedury podepisovali různými variantami a tvůrci seznamu obvykle vybírali z několika 

možností.125  

                                                 
124 Tuto hypotézu naznačují i některé další indicie. V dubnu 1921 si OSP v Moravské Ostravě postěžovala 
správní komisi města Vítkovic, že úřední spisy „dochází od tamního úřadu vždy v žalostném stavu“, 
v roztrhaném obalu, který může způsobit, že při dopravě „mohou býti vytroušeny“. Požadovala okamžitou 
nápravu, užívání pevných desek a motouzu. Avšak o několik dní později opětovně upozorňovala, že se ze 
spisu jistého Františka Saka ztratila pracovní knížka, oddavkový list a další materiály. Pohřešované věci byly 
sice nakonec nalezeny, přesto v následujícím měsíci si OSP nadále stěžovala na roztrhané spisy, a to nejen 
z Vítkovic, ale nově i z Mariánských Hor. Viz AMO, OÚMO, 1922, sign. L, kart. 78. 
125 Zejména polská a německá jména je někdy veliký problém dešifrovat. Tyto osoby se leckdy snaží svá 
příjmení počešťovat, i úředníci vyšších správních úřadu často upozorňovali kolegy na okrese, ať jména ve 
spise uvádějí přesně podle vzoru v domovském, popř. rodném listu. 
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Ve 120 případech na posledním listu státoobčanského archu stroze čteme: „Žadatel 

bere svou žádost zpět“, aniž je uveden konkrétní důvod, který tyto osoby vedl k zastavení 

dalšího průběhu státoobčanského řízení. Vše ale nasvědčuje, že tak většinou činili 

z důvodu absence potřebných dokumentů, především domovských a rodných listů, ovšem 

tuto informaci úředníci do archu nezanesli. Někteří se rozhodli československý stát opustit, 

ale nechtěli  tuto informaci dávat na vědomí čsl. orgánům, jiní s tím ovšem problémy 

neměli, neboť v dalších 22 případech  registrujeme vystěhování žadatele do zahraničí.  

V signatuře L objevíme i 122 úspěšně vyřízených žádostí, které měly být zařazeny 

do signatury Lb5. 

V 70 případech si zažádali o čsl. občanství lidé, jež však čsl. příslušnost obdrželi 

ipso jure, tj. automaticky s převratem v roce 1918, nebo na základě právních norem a 

mezinárodních smluv v prvních letech trvání čsl. státu. Někdy tak dokonce činily i 

nezletilé osoby. 

Více než 50 žadatelek v průběhu vyřizování státoobčanské žádosti uzavřely sňatek 

s čsl. státním příslušníkem, a proto dále na zisk občanství nereflektovaly. Pro některé ženy 

tento způsob získání čsl. příslušnosti představoval jedinečnou možnost proniknout do 

státního svazku československého. Zejména nemajetné vdovy a svobodné dívky se velice 

často potýkaly s finančními problémy a mladší žadatelky zvláště německé a polské 

národnosti občas odcházely s nepořízenou z národnostních důvodů (viz níže).  

Získat čsl. státní občanství přiznáním nebo opcí se někdy snažili docílit i lidé, kteří 

na tento akt neměli vůbec nárok. Někteří tak činili i po vypršení příslušných lhůt. Žadatel 

většinou absolvoval celou státoobčanskou proceduru, až rozhodnutím Brna se obvykle 

dozvěděl, že jeho usilování o čsl. státní občanství bylo od počátku odsouzeno k nezdaru.126 

Následně si obvykle zažádal o udělení čsl. státního občanství. Zajímavá situace 

vykrystalizuje v letech 1925 až 1928, kdy se náhle v kartonech vynoří cca 150 

neúspěšných opčních prohlášení, jež se odvolávají na Rozhodnutí konference velvyslanců 

v Paříži o Těšínsku, Oravě a Spiši, ze Spa z 28. června 1920, které bylo vydáno vládní 

vyhláškou č. 20/1924 Sb., a na smlouvu mezi Československem a Polskem o otázkách 

právních a finančních, podepsanou ve Varšavě 23. dubna 1925, č. 56/1926 Sb. V prvním 

případě úředníci tyto opční žádosti ohodnotili jako bezpředmětné, poněvadž na podkladě 

této právní normy nebylo možno čsl. státní občanství  získat. Výnos byl aktuální na 
                                                 
126 Okresní úředníci pravděpodobně neměli, alespoň v prvních letech po převratu, o všech státoobčanských 
normách příliš velký přehled, jinak by museli žadatele na neopodstatněnost jeho nároku upozornit ihned při 
obeslání státoobčanskou žádosti. Pravidelné oběžníky brněnské zemské správy opakovaně informovaly 
okresní úředníky o všech aspektech souvisejících se státoobčanskými zákony. 
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počátku 20. let, v té době aktuálně došlo pouze k jeho publikování ve sbírce zákonů 

Československé republiky (srovnej viz kapitola „Konstituování československého státního 

občanství“). Naproti tomu smlouva z roku 1926 měla reálnější základ. Poskytovala 

možnost žádat během tří měsíců o propůjčení čsl. státního občanství osobám, jež získaly na 

území československého Těšínska domovské právo po 1. lednu 1914, nebo tam alespoň 

bydlely od roku 1908. Vzhledem k tomu, že tito potenciální optanti žili již delší dobu na 

Ostravsku, popř. tříměsíční lhůtu pozdě zaregistrovali, vyšly jejich snahy podobně jako 

v předchozím případě vniveč. Přesto to ukazuje na cílevědomost cizinců snažících se 

využít všechny dostupné prostředky k získání čsl. občanství, protože většině z těchto 150 

optantů vyšší správní úřady již v dřívějších dobách neumožnily vstup do čsl. státního 

svazku. 

Od roku 1927 v kartonech nalezneme i stovky osvědčení o čsl. státním občanství. 

Ve výzkumu s nimi nepracujeme, přesto je nutno na ně upozornit, neboť je můžeme 

zaměnit za státoobčanský arch. Na základě vyhlášky ministerstva vnitra  z 15. prosince 

1926 č. 225 měl o osvědčení právo žádat každý čsl. státní příslušník, pokud jej potřeboval 

pro úřední účely, nejčastěji pro vyřizování cestovního pasu, nebo nějakého jiného osobního 

dokladu. Většinou se týkalo osob, jež automaticky s rokem 1918 obdržely čsl. státní 

občanství, ale občas o něj požádali i lidé, kteří čsl. příslušnost nabyli se souhlasem čsl. 

úřadů až po převratu. Někdy společně s osvědčením dotyčného nalezneme i jeho kompletní 

státoobčanský arch. 

Zhodnotíme–li všechna uvedená fakta, lze říci, že kartony z let 1918 až 1935 

obsahují rozmanitý archivní materiál. Pro náš výzkum je důležitá celá signatura Lb5, 

protože ta reflektuje úspěšné uchazeče o čsl. státní občanství, ze signatury L bereme 

v konečných počtech na zřetel pouze kompletní záporně vyřízené archy, popř. ty archy 

s kladným verdiktem, které zde úředníci omylem založili. Signatura II/1 je důležitá 

v podstatě celá.  

3.3.2. Obecná charakteristika státoobčanských archů 
 

Zemské a centrální orgány důvody rozhodnutí ve státoobčanských záležitostech 

nezveřejňovaly. V agendě okresních úřadů se zdůvodnění udělení či neudělení (respektive 

přiznání či nepřiznání) občanství nacházejí a umožňují badateli získat jasnou představu o 

státní politice v této oblasti.  

Obecně lze konstatovat, že stát nejbedlivěji sledoval národnostní poměry žadatelů o 

čsl. státní občanství, neboť úspěšní bývali obvykle ti uchazeči, kteří prokázali loajalitu 
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k čsl. státu a čsl. národu, a to tím, že ač cizinci, přihlásili se k národnosti české a posílali 

své děti do českých škol. Loajalitu mohli vykázat i užíváním českého jazyka a sympatií s 

českou společností.127 Mezi pozitivně vyrozuměné patřili i ti, kteří doložili dobré 

výdělkové poměry, neprojevovali sympatie s komunistickými myšlenkami, nebyli soudně 

ani trestně stíháni a požívali dobré pověsti. 

Mezi neúspěšnými převažovali ti, kteří neposílali děti do českých škol, trvali na své 

původní národnosti uváděné ve sčítání lidu (polské, německé, nově též židovské), neznali 

dostatečně český jazyk a vyhýbali se české společnosti. Vždy neuspěli členové KSČ, 

mnohdy nepochodili ani lidé bez práce či se skrovným výdělkem a trestně či soudně 

stíhaní. Z majetnějších vrstev mívali ještě problémy také ti, kteří nejevili žádný zájem pro 

hospodářské potřeby státu, protože neupsali nějakou částku z československé válečné 

půjčky či nepodporovali české humanitární a dobročinné organizace.128 K zamítavému 

stanovisku stačil jen jeden z výše jmenovaných prohřešků, v praxi se jich často 

kumulovalo více. 

Rozvedeme-li výše uvedené skutečnosti detailněji, pak základním předpokladem 

pro získání čsl. státního občanství byla především národnostní, politická, hospodářská a 

mravní bezúhonnost.  

Bedlivě úřady sledovaly národnostní poměry žadatele a jeho rodiny a na základě 

neuspokojivého stavu v této oblasti nejčastěji žádosti zamítaly. Nejkritičtěji registrovaly 

skutečnost, pokud cizinec po převratu posílal děti do německých či polských škol, 

poněvadž to znamenalo zamítnutí žádosti takřka vždy. Podobně dopadli i ti, kteří nebyli 

podle čsl. orgánů loajální k čsl. státu a k české národnosti a různými způsoby dávali najevo 

nespokojenost se státním zřízením.129 Pokud děti žadatele navštěvovaly před převratem 

školy německé či polské a po něm české, nepostupovaly čsl. orgány podle jednotného 

klíče. Někdy žádost zamítly (v tom případě žadatelovu českou školní docházku dětí 

pokládaly za vypočítavost, aby snáze získal čsl. státní občanství), ale častěji, zejména ve 

30. letech, ji vyřídily příznivě (viděly v tom důkaz přilnutí k českému prostředí). O něco 

tolerantnější přístup zaujaly čsl. orgány k těm, jež i po převratu trvali na své původní 

národnosti, ale jinak se vůči čsl. státu chovali loajálně, byť i zde přihlášení se k německé, 
                                                 
127 Tuto sympatii mohli projevit návštěvou českých divadel, hostinců a zábav, odebíráním českých časopisů, 
podporou českých dobročinných a humanitárních spolků, zakoupením stavebního losu, udržováním kontaktů 
s českými rodinami, s českými spolupracovníky v práci apod. 
128 Těmito organizacemi myslíme Masarykovou ligu, Červený kříž apod. 
129 Čsl. úřady psaly o těchto nejčastějších prohřešcích u nacionálně exponovaných žadatelů: zpěv německých 
nacionalistických písní, hanlivé vyjadřování ke státnímu zřízení a českému národu na veřejnosti, členství v 
polských či německých spolcích, urážlivě chovávání vůči českým dělníkům v továrnách vlastněných Němci, 
agitace Poláků v době plebiscitu pro Polsko apod. 
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polské, ale i židovské130 národnosti představovalo většinou podstatný problém.131 Pokud 

byl žadatel svými německými, polskými či židovskými rodiči i po převratu posílán do škol 

německých či polských, a proto rodina jako celek se svou žádostí neuspěla, mohl si sám ke 

konci 20. let či během 30. let podat samostatnou žádost. Přihlásil-li se k národnosti české a 

svým chování prokázal sympatie s českou společností, byl obvykle vyrozuměn kladně. 

Podobně dopadl obvykle i rodič, který sice dříve nezajistil dětem české vzdělání, ale 

později se přihlásil k české národnosti a vykázal další loajalitu.132 Pro celé období let 1918 

až 1935 lze obecně říct, že národnostní nespolehlivost (a tudíž zamítnutí žádosti) čsl. 

orgánům signalizovalo již posílání dětí do polských a německých škol, většinou také udání 

jiné národnosti než české. Zvláště od 30. let i neznalost českého jazyka a vyhýbání se 

české společnosti. Až na výjimky tato teze platí v prvních letech po převratu, totéž je 

možné v podstatě říct i pro téměř celou druhou polovinu 20. let, od jejího konce, ale 

zejména ve třetí dekádě se přece jenom častěji objevuje snaha posuzovat uchazeče svým 

způsobem komplexněji a udání jiné národnosti než české není už z podstaty vnímáno 

s velkou dávkou nedůvěry.133 Leckdy úřady několikrát žádost zamítly, aby po určité době 

(častěji opět ve 30. letech) nakonec usoudily, že žadatelovo chování již vykazuje všechny 

projevy loajality a vyřídily ji příznivě. V politickém okrese Moravská Ostrava se podobně 

jako na Těšínsku stávalo, že úředníci v žadatelově loajalitě k české straně viděli jen jeho 

vypočítavost, aby rychleji nabyl čsl. státní příslušnost. Moravskoostravské policejní 

                                                 
130 U židovské národnosti panovala diferenciace.Většinou byli Židé stavěni na roveň Němců, neboť jejich 
obcovací řeč byla v naprosté většině případu německá, stejně tak i vzdělání. Zvláště ve 30. letech ovšem 
někteří Židé uvádějící židovskou národnost posílali své děti do českých škol, pohybovali se spíše v české 
společnosti a tudíž již nebyli národnostně nespolehliví. 
131 Příklad: Svobodný cizinec polské národnosti, jinak (z pozice čsl. orgánů) naprosto bezúhonný, měl větší 
šance uspět, než bezúhonná rodina hlásící se k polské národnosti, ve které rodiče posílali své děti do 
polských škol. Ovšem pokud by zmiňovaný svobodný cizinec polské národnosti vstoupil ve svazek 
manželský a začal své narozené dítě posílat do škol polských, téměř jistě by se svou žádostí o čsl. státní 
občanství neuspěl. 
132 Vyskytovaly se i případy, kdy se žadatel hlásil k německé (polské) národnosti, ale děti posílal do českých 
škol. V tom případě většinou uspěl. Bylo-li tomu však naopak, tedy přes deklarovanou českou národnost 
nezajistil dětem české vzdělání, výsledek býval v naprosté většině případů záporný. Byly – li některé děti 
uchazeče po převratu posílány do českých škol, jiné do německých či polských, obvykle uspěl podle toho, do 
jaké míry úřady usoudily, že jeho vztah ke státnímu zřízení již vykazoval známky loajality. Obvykle pak byla 
sledována další kritéria, podle nichž se dala tato loajalita určit - viz poznámka číslo 133. 
133 Osoby deklarující polskou či německou národnost musely však obvykle prokázat loajalitu jinými způsoby, 
například dobrou znalostí českého jazyka, alespoň občasnou (lépe pravidelnou) návštěvou českých podniků a 
zábav, podporou humanitárních a dobročinných organizací, či „slušným“ a přátelským vystupováním vůči 
osobám české národnosti. Ke zjištění těchto skutečností pomáhala poměrně detailní a rozsáhlá šetření 
policejního ředitelství. Smířlivější tón někdy úřady zaujaly i tehdy, pokud na území českých zemí dotyčný 
Polák či Němec žil dlouhé roky, či se zde narodil (opět zejména ve 30. letech). Čsl. orgány také přihlížely 
k tomu, jestli manželka cizince polské a německé národnosti je původem Češka, což úředníkům obvykle 
signalizovalo českou orientaci rodiny do budoucna. Přes všechny tyto záležitosti i po roce 1930 naprostá 
většina všech úspěšných uchazečů z Moravské Ostravy a okolí uváděla „obligátní“ českou národnost a české 
vzdělání dětí. 
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ředitelství si dokonce ve druhé polovině 20. let stěžovalo, že někteří lidé ve snaze vstoupit 

do čsl. svazku posílali děti do škol českých, aby následně, po příznivém rozhodnutí o jejich 

žádosti, opět své děti zapsali do škol polských.134 Lze  konstatovat, že žadatelova loajalita 

k čsl. státu a k české národnosti sloužila jako jakýsi odrazový můstek při posuzování 

dalších kritérii. Odkud nebo na základě čeho úřady čerpaly informace o žadatelově 

národnostní spolehlivosti, vysledujeme ze státoobčanských archů spíše jen občas. 

V relacích policejních orgánů a obcí tak čteme strohé glosy o německém nacionálovi, 

polském šovinistovi, o osobě velkoněmeckého smýšlení apod., ale mnohdy nejsou tato 

tvrzení podložena ve spise konkrétními důkazy. Pokud se někdy měly policejní úřady a 

obce v případě urgence vyššího správního úřadu vyjádřit k tomu, odkud tyto informace pro 

své závěry čerpaly, obvykle psaly o „hodnověrných osobách“  či „důvěrnících“. 135 

Vyhodnotit kategorii politické bezúhonnosti je poměrně snadné. Politicky 

nepřípustný byl ten žadatel, který koketoval s myšlenkami Komunistické strany 

Československa. Pokud byl přímo jejím členem, čsl. státní občanství mu bylo odepřeno 

vždy. Čsl. stát spatřoval v komunistických myšlenkách obzvlášť velké nebezpečí a obvykle 

i pouhé sympatie s komunistickou ideologií představovaly nepřekonatelnou překážku pro 

nabytí občanství. Častokrát byl člověk sympatizující s komunistickými myšlenkami 

zároveň i národnostně nespolehlivý (nejčastěji Polák a Němec), proto zamítnutou žádost 

z politických důvodů často doplňuje i návrh na zamítnutí žadatele z důvodů národnostních. 

Žadatel neuspěl ani tehdy, koketoval-li s komunistickými názory blízký rodinný příslušník 

žadatele (otec, syn). Naopak pokud žadatel s první žádostí neuspěl, ale po nějakém delším 

čase úřady došly k závěru, že se „vyléčil z komunistického blouznění“, jak někdy zněla 

citace tohoto stavu, mohl s novým pokusem odejít s pořízenou. Lépe občas dopadl i tehdy, 

pokud v průběhu 20. let začal inklinovat k sociální demokracii či k sociálně 

demokratickým odborům. Mnohaleté členství v těchto orgánech mu pak dopomohlo 

k pozitivnímu verdiktu téměř vždy. Panovala však obava, že přívrženci komunistů své 

politické myšlení úmyslně skrývají, aby si snáze zajistili nabytí čsl. státní příslušnosti. 

Proto OSP v Moravské Ostravě zaslala v roce 1927 Policejnímu ředitelství v Moravské 

                                                 
134 Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry, s. 135. 
135 Sondáž do archiválií policejního ředitelství nasvědčuje, že těmito důvěrníky byli placení pracovníci úřadu, 
tzv. policejní agenti, kteří se někdy na závěr dodaného posudku i podepisovali zkratkou jako „pol. agent“, 
„polic. agent“, „polic. inspektor“ či rovnou celým jménem. Ti totiž vypracovávali někdy poměrně komplexní 
šetření a policejní ředitelství zaslalo OSP (OÚ) v Moravské Ostravě někdy již jen jakýsi jeho výtah se 
zdůrazněním těch nejzásadnějších aspektů o žadateli. Zdá se, že „hodnověrné osoby“ bývali lidé, kteří 
šetřenou osobu znali a mohli o ní podat nějaké detailnější informace (sousedé, nájemníci domu, vzdálení 
příbuzní, obyvatelé obce apod.). Vzhledem k charakteru relací (zkoumání státní spolehlivosti) se dá 
předpokládat, že se jednalo o osoby české národnosti.   
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Ostravě dotaz, zda-li v obvodu policejního úřadu k takovýmto skutkům nedochází. 

Ředitelství odpovědělo, že přestože na Těšínsku tyto případy byly zaznamenány, v obvodu 

moravskoostravském se je nepodařilo zjistit.136. 

Hospodářskou bezúhonností byly míněny dobré výdělkové poměry. Stát sledoval, 

jestli uchazeč o čsl. státní občanství nepadne v případě zisku státní příslušnosti své 

domovské obci na obtíž. Detailními výdělkovými šetřeními chtěl tomuto předejít a do čsl. 

státního svazku měl být přijat vždy jen ten uchazeč, jenž doložil stabilní zaměstnání 

s přiměřeným výdělkem, které mu zaručovalo dlouhodobý finanční příjem. S těmito 

podmínkami mívali problém především nemajetní dělníci, ale zejména vdovy. Pokud byl 

nemajetný uchazeč o čsl. státní občanství vysokého věku, na Ostravsku žil dlouhá 

desetiletí, ale hlásil se k národnosti německé či polské, bývaly čsl. orgány někdy 

shovívavější a státní občanství takové osobě zajistily. Ve 20. letech mnohé nezaměstnané 

osoby nepochodily, ale v době hospodářské krize 30. let naopak celá řada takových uspěla, 

poněvadž úřady obvykle soudily, že dočasná nezaměstnanost uchazeče je zaviněna 

hospodářskou krizí a nikoli jeho neochotou pracovat. Podobně jako v případě předchozích 

kritériích i zde platilo, že dříve zamítnutá žádost mohla být vyřízená pozitivně, pokud čsl. 

orgány došly k závěru, že se uchazečova finanční situace zlepšila. Důvody hospodářské 

byly po národnostní nespolehlivosti ve 20. letech druhou nejfrekventovanější příčinou 

k odepření čsl. státního občanství, po roce 1930 však téměř mizí. V této době se však 

objevuje nová kategorie, jež s hospodářskými kritérii bezprostředně souvisí. Úřady totiž 

ojediněle žádost odepřely z důvodu občanských, neboť žadatel o čsl. státní občanství 

neplatil daně. 

Dobré mravní předpoklady znamenaly čistý trestní rejstřík, spořádané rodinné 

poměry a dobrou veřejnou pověst. Pokud byl uchazeč o čsl. státní občanství v minulosti 

trestán těžším žalářem, se svou žádostí neuspěl. Stejně tomu bylo i tehdy, byl-li odsouzen 

za několik drobnějších prohřešků. Naopak, pokud se jednalo o nějaký menší přestupek 

(drobná krádež, ojedinělá rvačka, obyčejný přestupek atd.), úřady byly vesměs 

shovívavější. Rozsáhlá či závažná trestní minulost blízkého rodinného příslušníka častokrát 

zavdala úřadům podnět k zamítnutí i samotného žadatele, zvláště tehdy, byli-li trestaným 

syn (přitom nerozhodovalo zda byl dospělý nebo nezletilý). Chudší vrstvy mívaly často 

problémy i s pitím alkoholu. Pokud alkoholismus přerostl únosnou mez, mohl sloužit nejen 

jako podpůrné hledisko, v ojedinělých případech i jako hlavní příčina k zamítnutí 

                                                 
136 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 276, sign. 247. 
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žádosti.137 Úřadům se protivil i neuspořádaný rodinný život uchazečů o čsl. státní 

občanství. Negativně působilo, pokud nerozvedený muž nebydlel ve společné domácnosti 

se svou ženou, provozoval hazardní hry, živil se „kěťasy“ nebo žena pracovala v nočním 

podniku pochybné pověsti. Často šly nějaké mravní prohřešky, obvykle alkoholismus, 

krádeže a hazardní hry, ruku v ruce s nedostatečnými výdělkovými poměry.  

Je třeba upozornit na to, že jsme výše uvedli obecně platné premisy, které platily 

většinou, avšak nikoliv paušálně.  Zejména ve 20. letech se badatel může setkat s desítkami 

záporně vyřízených žádostí, přičemž proti žadatelům nebylo zjištěno nic závadného. 

Ojediněle nalezneme verdikty, v nichž čsl. státní občanství obdrželi lidé, kteří byli 

v posudcích charakterizováni poměrně negativně nebo přinejmenším rozporuplně. Někdy 

úřady státoobčanskou žádost zamítly, aby o pár let později, aniž by se poměry v rodině 

žadatelově nějak viditelně „zlepšily“, zaujaly stanovisko kladné. Občas také ze srovnávání 

jednotlivých spisů vysvítá, že zatímco u jednoho člověka byl určitý prohřešek důvodem k 

odepření čsl. státního občanství, u druhého nikoli.  

Přestože na národnostní, politické, hospodářské a mravní faktory byl kladen důraz 

největší, úřady sledovaly i uchazečovu znalost českého jazyka, jeho zájem o  český 

společenský život, postoj k českým dobročinným spolkům, institucím a vůbec 

k hospodářským potřebám státu. Zvláště od 30. let státní orgány sledovaly tyto záležitosti 

mnohem bedlivěji než v předchozím období, neboť prokazovaly dotyčného dobrou 

adaptabilitu v české společnosti svým způsobem ještě lépe než udání české národnosti. To 

bylo založeno většinou jen na slovní deklaraci žadatelově, kterou nešlo „prakticky“ nijak 

ověřit, kdežto mluva v rodině, na veřejnosti nebo například návštěva českých či polských 

hostinců toho čsl. orgánům mohla o žadateli napovědět mnohem více. V instrukci 

Ministerstva vnitra v Praze pro ZSP v Brně z 8. prosince 1921 se píše, že celá řada lidí 

žádá o čsl. státní občanství jen z důvodů existenčních, aby v republice mohli i nadále 

vykonávat své povolání nebo zde nalézt povolání nové.138 Proto by podle ministerstva měli 

být Československu vděční a upsat nějakou částku z československých válečných půjček či 

podpořit  veřejné akce dobročinné. Dokonce požadovalo odepřít občanství té zámožné 

osobě, která „porozumění pro životní zájmy státu“ neprojevila. V praxi však k těmto 

skutkům nedocházelo, naopak ve výjimečných případech upsání veliké částky ze státní 

půjčky (v řádech mnoha tisíců či desetitisíců) dokonce dopomohlo žadateli do státního 
                                                 
137 Nadměrné pití alkoholu byl neblahý návyk, který si mnozí Haličané přinášeli již ze své vlasti. Na 
Ostravsku  ho podporovaly relativně dobré výdělkové poměry, a také hustá síť hospod a prodejen alkoholu, 
ve kterých mnozí z nich utráceli své těžce vydělané peníze. Viz Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 96-97. 
138 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 216, sign. 422. 
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svazku i přes určité „nedostatky“ po stránce národnostní. V této souvislosti se ve 

státoobčanských arších neustále objevují dvě stereotypně se opakující fráze. U osoby, která 

byla doporučována k přijetí do čsl. státního svazku vždy čteme, že „nemohla dosud ničeho 

pro svoji nemajetnost pro československý stát učinit“. Naopak u člověka 

charakterizovaného z různých důvodů negativně se zase nejčastěji dovídáme, že 

„dobročinných akcí pro nemajetnost nepodporuje a k potřebám státu se chová pasivně“. 

Lapidárně řečeno, člověk, který byl po všech stánkách charakterizován pozitivně, státní 

občanství obdržel i tehdy, pokud se k hospodářským potřebám státu choval pasivně. 

Naopak německého „nacionála“, nezaměstnaného tuláka či komunistu nezachránila ani 

padesátikoruna věnovaná ve prospěch humanitárního spolku Masarykova liga. Přesto 

někteří neúspěšní žadatelé o čsl. státní občanství vstupovali do českých spolků, případně je 

začali finančně podporovat, aby si mohli svou pozici v odvolávacím řízení, potažmo v 

příští žádosti, „vylepšit“. 

Celkově nabýváme dojmu, že ostravské úřady první instance byly tak říkajíc 

nejshovívavější, mnohdy uchazeče o čsl. státní občanství doporučovaly i přesto, že 

prostřednictvím šetření policejních orgánů a obcí objevily nějakou nesrovnalost (německá, 

resp. polská národnost žadatele, menší trest, dočasná nezaměstnanost atd.). Brněnské úřady 

bývaly po celé sledované období jednoznačně nejpřísnější, někteří žadatelé odešli 

s nepořízenou i přes pozitivní šetření všech moravskoostravských úředníků. Naopak 

Ministerstvo vnitra v Praze nebylo tak neoblomné, pokud si uchazeč podal dovolání k této 

instanci (od konce 20. let se tak dělo již celkem pravidelně), rozhodnutí Brna občas 

zvrátilo a nařídilo mu občanství přiznat (udělit). Častěji se tato tendence pražských 

úředníků projevuje ve třetí dekádě.139 

3.3.3. Ukázkové příklady úspěšně a neúspěšně vyřízených žádostí  

V následující kapitole rozvedeme předchozí informace a detailněji přiblížíme 

několik státoobčanských archů, které svým obsahem charakterizují nejfrekventovanější 

skupiny úspěšných a neúspěšných žadatelů o čsl. státní občanství.  

Nejideálnější příklad úspěšného žadatele představíme na státoobčanském archu 

Vladimíra Stelmacha.  Ve své žádosti zaslané na počátku roku 1924 OSP v Moravské 

Ostravě uvedl tyto údaje: Narodil se 3. dubna 1899 v Moravské Ostravě; příslušel po otci 

do obce Rožňava, okres Vělička v Haliči; obec Přívoz mu 24. listopadu 1923 přislíbila 

                                                 
139 Zejména od roku 1928 si někdy ministerstvo vnitra samo interní cestou ověřuje na ostravském  policejním 
ředitelství údajnou státní nespolehlivost žadatele a chce ji prokázat konkrétními důkazy. 
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udělení domovského práva v případě, že obdrží čsl. státní občanství; od 16. září 1905 do 4. 

dubna 1913 navštěvoval českou chlapeckou školu v Přívoze; v žádosti uvedl, že do Polska 

se již vrátit nechtěl, protože se považoval za Čecha. Poté co OSP v Moravské Ostravě 

obdržela od Vladimíra Stelmacha všechny potřebné dokumenty (pas, rodný list, výpisy 

z matrik atd.), poslala jeho žádost k vyjádření obci Přívozu, která 8. února 1924 

konstatovala: „Žadatel je mravně tak politicky bezúhonný, navštěvoval jen českou školu a 

hlásí se k národnosti české. Našemu státu není z žádných důvodů osobou nevítanou neb 

nepohodlnou. Vzhledem k tomu, že vede spořádaný život, není obav, že by mohl 

připadnouti jednou domovské obci na obtíž. K žádosti zaujímáme stanovisko kladné“. 

Následně OSP v Moravské Ostravě oslovila četnickou stanici v Přívoze, jež 20. února 1924 

zaslala tyto výsledky: „…Vladislav Stelmach, bydlící v Přívoze jest nemajetný horník na 

zdejší jámě Odře s průměrným výdělkem 35 Kč na směnu, svobodný a mravně zachovalý, 

bezvadného politického chování, národnosti české a navštěvoval české školy. Nejsou žádné 

příčiny, že by připadl domovské obci na obtíž, neobchodující ani nikdy neobchodoval. Na 

území republiky se zdržuje od narození, nejsou žádné důvody, že udělením mu státního 

občanství se stane našemu státu nepohodlný neb nevítaný, nebyl soudně ani policejně 

trestaný. Žadatel bydlí v Přívoze již 20 roků a choval se vždy řádně“. Nakonec se vyjádřilo 

i PŘMO, které jen potvrdilo závěry předcházejících orgánů, neboť „žadatel je v ohledu 

mravním zachovalý, politického života se nezúčastňuje, chodil do české školy a hlásí se 

k národnosti české. O státní občanství žádá z toho důvodů, že je zde narozen a že se cítí 

příslušníkem českého národa. Žadatel sloužil po státním převratě u Národní gardy 

v Ostravě. Jelikož žije řádně, není obavy, že připadne chudinskému zaopatření na obtíž“. 

OSP v Moravské Ostravě všechna tato šetření posoudila a 26. dubna 1924 zaslala ZSP do 

Brna doporučení, v němž k žádosti Vladimíra Stelmacha zaujala toto stanovisko: „...se 

předkládá s návrhem na vyhovění, ježto žadatel jest v každém ohledu bezúhonný a není 

obavy, že by padl chudinskému zaopatření na obtíž. Žadatel se hlásí k národnosti české. 

K Československé republice se choval vždy loajálně, nemohl však dosud ničeho pro svoji 

nemajetnost pro československý stát učinit. Posílán byl do škol českých. O státní občanství 

žádá na základě svého dlouholetého pobytu ve zdejším kraji, kterýžto považuje za svou 

skutečnou vlast, již opustiti nemíní. Politicky činný není.“ Brno se zprávou ostravských 

orgánů souhlasilo, ke Stelmachovi žádné další připomínky nemělo, proto již 27. června 

1924 zaslalo prostřednictvím OSP v Moravské Ostravě dotyčnému vyrozumění, že čsl. 

státní občanství obdrží tehdy, předloží-li do konce roku listinu o propuštění z polského 

státního svazku. S tímto úkonem mívali někteří jedinci problémy, zvláště Polsko se v této 
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operaci leckdy opožďovalo. Stelmach obdržel kýžený dokument až na počátku roku 1925, 

ovšem úřady menší prodlevu obvykle tolerovaly. 26. května 1925 obdržel dekret o udělení 

československého státního občanství, který pečetil poplatkem ve výši 100 Kč. Celou 

státoobčanskou proceduru Stelmach dovršil na počátku června 1925, kdy složil 

státoobčanskou přísahu.140 

Řada osob si cestu k zajištění čsl. státní příslušnosti klestila trnitěji. Mezi ně patřil i 

Vojtěch Gruszka. Na počátku června 1923 oslovil OSP v Moravské Ostravě s těmito 

informacemi: Narodil se 14. února 1877 v Konicích, okres Robčice v Haliči, kam i 

domovsky příslušel; jeho žena Anna měla 35 let a narodila se 29. června 1888 ve Slezské 

Ostravě; byl otcem čtyř nezletilých dětí; pracoval u městské obce Moravská Ostrava jako 

dělník; děti posílal do školy české; žena byla rodilou Češkou, jejíž otec byl příslušný do 

Slezské Ostravy; správní komise města Moravské Ostravy mu na svém zasedání 30. dubna 

1923 přislíbila, že ho pojme do obecního svazku, jakmile mu bude uděleno čsl. státní 

občanství. Na závěr své žádosti Gruszka doufal, že  ZSP v Brně jeho žádosti vyhoví. Podle 

správní komise města Moravské Ostravy141 „Žadatel jest národnosti české a své dítky 

posílá do škol českých. K Československé republice a českému národu se chová loajálně, 

nemohl však pro svoji nemajetnost ničeho učinit ve prospěch státu. Vzhledem k jeho 

zaměstnání není prozatím obavy, že připadne chudinskému zaopatření na obtíž. O státní 

občanství se uchází, jelikož se cítí Čechoslovákem. Správní komise zaujímá k žádosti 

stanovisko kladné.“ Četnická stanice v Moravské Ostravě přichází na počátku roku 1924 

s poměrně rozsáhlejším šetřením, v němž je Vojtěch Gruszka líčen takto: „…jest 

nemajetný, vlastní 5 000 Kč v hotovosti, zaměstnán jako přední dělník u zdejší obce 

s výdělkem 3,70 Kč na hodinu…Jest členem odborové organizace, činně však nevystupuje. 

Žadatel se hlásí k národnosti české, své děti před převratem posílal do škol německých, 

nyní do českých. Vzhledem k jeho nemajetnosti a výdělkovým poměrům není vyloučeno, že 

by mohl připadnout domovské obci na obtíž. Řetězové obchody neprovozoval a ani 

neprovozuje. Žadatel zdržuje se v Moravské Ostravě od roku 1902 nepřetržitě, k zájmům 

českého národa choval a chová se loajálně. Jiných příčin, z kterých možno souditi, že 

udělením státního občanství žadateli a jeho rodině přišly by do našeho státu osoby 

                                                 
140 AMO, OÚMO, 1925, sign. Lb5, kart. 28. 
141 Od roku 1919 až do vzniku Velké Ostravy v roce 1924 se ke státoobčanským záležitostem vyjadřovaly 
správní komise obcí, vznikající, aby na přechodnou dobu zajistily plynulý chod obecní samosprávy. Od roku 
1924, tedy od vzniku Velké Ostravy, kdy došlo ke sjednocení sedmi původně samostatných ostravských obcí 
(Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Nová Ves) v jednu 
Moravskou Ostravu, se i nadále k žádostem vyjadřovaly původní jednotlivé obce, byť již jako obvody jedné 
velké sjednocené Moravské Ostravy. 
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z důvodů politických neb hospodářských nevítané neb nepohodlné, není. K zajištění 

domovského práva došlo na základě dlouholetého pobytu a poněvadž jest přední dělník u 

zdejší obce, požívaje dobrou pověst. Okresní správou politickou byl pro nedodržení 

předpisů trestán peněžitou pokutou 20 Kč.“ Posléze s komentářem přispěchalo i PŘMO: 

„Žadatel je v ohledu mravním zachovalý a politického života se nezúčastňuje. Ač rodem 

Polák, hlásí se nyní k národnosti české a děti posílá po převratě taktéž do české školy. O 

státní občanství žádá z důvodů existenčních a z důvodů dlouhodobého pobytu ve zdejším 

kraji“. OSP v Moravské Ostravě předložila 16. února 1924 brněnské zemské správě 

politické svůj názor, ve kterém se vyslovovala pro udělení čsl. státního občanství, 

poněvadž „žadatel jest v každém ohledu bezúhonný a není toho času obavy, že by připadl 

chudinskému zaopatření na obtíž. Žadatel jest polského původu, hlásí se však nyní 

k národnosti české. K Československé republice  se choval vždy loajálně, nemohl však 

dosud ničeho učiniti pro svoji nemajetnost pro Československý stát. Děti posílá od 

převratu do škol českých. O státní občanství žádá na základě svého dlouhého pobytu ve 

zdejším kraji, kterýžto považuje za svoji skutečnou vlast, již opustiti nemíní. Politicky činný 

není“. Výše uvedená šetření naznačují kladný verdikt brněnských orgánů. Úředníci 

moravské metropole však žádost na konci května 1924 zamítli. Snad se jim nelíbilo šetření 

četnické stanice, která naznačila pochybnosti o finančním zajištění žadatele, svou roli 

mohlo sehrát i německé školní vzdělání dětí před rokem 1918. Vojtěch Gruszka napsal 

odvolání k Ministerstvu vnitra do Prahy.  V něm vyjádřil znepokojení nad skutečností, že 

mu žádost byla zamítnuta bez udání důvod a opětovně zdůrazňoval své „řádné chování“. 

Na verdikt Prahy čekal téměř jeden rok, přesto nakonec uspěl. Ministerstvo vnitra uložilo 

v březnu 1925 ZSP v Brně, aby Gruszkovi udělilo čsl. státní občanství, ovšem pod 

podmínkou, že předloží průkaz o propuštění z dřívější státní příslušnosti. Ten žadatel 

doložil již 22. května 1925, posléze zaplatil poplatek za propůjčení čsl. státní příslušnosti 

ve výši 200 Kč, načež konečně mohl obdržet státoobčanský dekret.  Zahrnoval udělení čsl. 

státního občanství i pro manželku a děti. V prosinci společně s manželkou složili 

státoobčanskou přísahu.142 

Z období po roce 1930 přiblížíme případ Vojtěcha Magielského, který se narodil 

14. března 1896 v  okresu Bochnia v Haliči a v době podání žádosti bydlel v Moravské 

Ostravě – Mariánských Horách. Ze státoobčanského dekretu lze dále vysledovat, že 30. 

května 1933 obdržel přislíbení domovského práva od města Moravské Ostravy. 
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Z manželství s Marií Terezií, rozenou Szczerbovou, vzešly dvě děti. Ve státoobčanském 

archu nalezneme i doporučení OÚ v Moravské Ostravě z 29. března 1934, podle kterého 

„žadatel jest v každém ohledu bezúhonný a není obavy, že by připadl chudinskému 

zaopatření na obtíž. Žadatel jest polského původu, hlásí se však nyní k české národnosti. 

K Československé republice se choval vždy loajálně, nemohl však ničeho učiniti pro svoji 

nemajetnost pro čsl. stát. Děti posílá do škol českých. O státní občanství žádá na základě 

svého dlouholetého pobytu ve zdejším kraji, kterýžto považuje za svoji skutečnou vlast, již 

opustiti více nemíní. Politicky činný není. Navrhuje se vyměření dávky obnosem 50 Kč“. 

12. června 1924 však Zemský úřad v Brně požadoval po ostravských úřednicích vyšetření 

dalších informací. Především zda žadatel nebyl analfabet a jestli z jeho  pasivního chování 

vůči  českému národu a čsl. státu nelze vypozorovat skryté nepřátelství vůči státnímu 

zřízení, které by projevil po udělení čsl. státního občanství. Odpovědi se ujalo 

moravskoostravské policejní ředitelství, jež 2. července 1934 sdělovalo, že „žadatel neumí 

číst a psát a dovede se pouze podepsati. Žadatel jako analfabeta nejeví žádného zájmu o 

veřejný život a jeho pasivní chování k zájmům českého národa nutno přičísti jeho národní 

neuvědomělosti, nelze je však pokládáti za skryté nepřátelství vůči českému národu a čsl. 

státu. Náklonnost k českému národu vzbuzuje v žadateli jeho manželka Marie, která je 

zdejšího původu, má české vychování. Jejím vlivem jsou děti vychovávány v duchu českém 

a navštěvují české školy…“. Na podkladě těchto skutečností brněnští úředníci s udělením 

státního občanství Magielskimu souhlasili, neopomenuli přitom zaslat podmínku, že do 

dvou let musí předložit listinu o propuštění z dřívějšího státního svazku. Magielski tak 

učinil až v červnu roku 1935, kdy také dekret o udělení státního občanství definitivně 

obdržel, zaplatil za něj poplatek 50 Kč. O měsíc později složil státoobčanskou přísahu.143 

Ojediněle však čsl. státní občanství obdrželi i lidé, kteří pozitivní reference 

policejních úřadů nezískali. Tuto kategorií osob nejlépe prezentuje Ing. Jan Sonneberger, 

ředitel místní dráhy Moravská Ostrava – Karviná. Dotyčný podal 28. listopadu 1921 žádost 

za přiznání čsl. státního občanství dle §9 zákona č. 236/1920 Sb. V ní uvedl, že se narodil 

se 5. července 1876  v Uhrách a 3. února 1906 uzavřel manželství se Štěpánkou Laurou 

Bogenriederovou; z manželství vzešly dvě nezletilé dítky, obě narozené v Moravské 

Ostravě; v dubnu 1910 obdržel rakouské státní občanství, posléze i domovskou příslušnost 

v Moravské Ostravě; od roku 1908 bydlel na území Československa, přes deset let 

pracoval jako závodní ředitel Ostravsko-karvinské místní dráhy. Vyzdvihoval své řádné a 
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bezúhonné chování a spořádané majetkové poměry. Neopomenul napsat, že 

v Československu, jemuž přislíbil věrnost, zdomácněl. První setření provedla 13. listopadu 

1921 četnická stanice v Moravské Ostravě: „Jest majitelem válečných půjček v obnosu 

24 000 Kč, pojistek válečných půjček v obnosu 20 000 Kč a hotového jmění 25 000 Kč. 

Jeho příjmy obnáší ročně asi 80 000 Kč…Národnosti německé a posílá své dítky jen do 

škol německých…Zájmům českého národa  nebyl a není nakloněn a jest jeho chování 

k Československé republice nuceně loajální…ve zdejším převážně českém kraji se již od 

roku 1908 nepřetržitě zdržuje, neuznal za nutné češtině se přiučiti, …němčiny jak v rodině, 

na veřejnosti i v úřadě výhradně užívá a u české zdejší inteligence a dělnictva sympatií 

nemá, …lze míti za to, že by byl žadatel pro přijetí do státního svazku politicky 

nevítaným…“ O měsíc později zasílá svůj posudek i PKMO, jež Sonnebergera 

charakterizuje jako člověka, jehož je třeba hodnotit velice opatrně, protože „… jest 

smýšlení velkoněmeckého a chování protirepublikánského. Své chování je nyní nucen 

umírňovati s ohledem na české zastupitelstvo v obci“. Správní komise města Moravské 

Ostravy však 15. února 1922 k žádosti zaujímá stanovisko příznivější, byť jej předestírá až 

nezvykle stručně: „Žadatel jest ředitelem městské místní dráhy Moravská Ostrava – 

Karviná a službu k úplné spokojenosti, vzorně a spolehlivě koná“. OSP v Moravské 

Ostravě následně Brnu oznamuje, že doporučuje ing. Jana Sonnebergera k přijetí za čsl. 

státního příslušníka „z důvodů uvedených v připojené zprávě správní komise města Ostravy 

ze dne 15. února 1922“. ZSP  v Brně přejala názor obce, která zcela nezvykle opomenula 

glosovat národnostní poměry v rodině ředitele místní dráhy a přiznala žadateli čsl. státní 

občanství. Státoobčanský arch ing. Jana Sonnebergera obsahuje ještě rozhořčený dopis 

Jednoty zřízenců čsl. drah v Přívoze adresovaný brněnským úřadům.  V něm jsou  

Sonneberger a Karel Stachel (viz níže) charakterizováni jako lidé, kteří při obsazování 

pracovních míst v závodě upřednostňovali Němce před Čechy, prosluli „štváčskou 

protičeskou činností  za doby války, kdy čeští zřízenci dráhy za jediné slovo ve službě 

pronesené byli degradování z konstruktéra na výpomocného dělníka“. Státoobčanský arch 

obsahuje i ústřižek z  Moravsko-slezského deníku. Upozorňoval na skutečnost, že 

ředitelství Ostravsko-karvinské dráhy v čele s ředitelem Sonnebergerem za války 

preferovalo Němce, protože z 13 úředníků jen tři místa zaujímali Češi, a to ještě 

nevýznamná.144   
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Pojednání o neúspěšných žadatelích o čsl. státní občanství uvede státoobčanský 

arch Aloise Smajdora. Tento moravskoostravský horník sice příslušel do  Haliče, od roku 

1910 však bydlel na Ostravsku a 18. dubna 1924 obdržel přislíbení domovského práva 

v obci Moravské Ostravě, načež okamžitě požádal o udělení čsl. státního občanství. Již 

obec upozorňovala, že „žadatel jest úplně nemajetný, trpí plícní chorobou a živí se jedině 

ze svého skromného výdělku. Je tudíž obava, že by mohl připadnout domovské obci na 

obtíž. Je polské národnosti, k této se hlásil při sčítání lidu, je ryze polského smýšlení a 

tudíž zatvrzelým Polákem. Školou povinných dítek nemá. K Československé republice a 

národu není nikterak přátelsky nakloněn. O státní občanství se uchází z důvodů ryze 

existenčních. K žádosti zaujímáme stanovisko záporné“. Na Smajdorovi nenašla moc 

pozitivního ani četnická stanice v Přízoze: „…žadatel se hlásí k národnosti polské a dítky 

školou povinné nemá. Vzhledem k jeho nemajetnosti a skromný výdělek jest obava, že by 

v pozdějších letech mohl domovské obci připadnout na obtíž…V Přívoze bydlí nepřetržitě 

14 let a k českému národu se choval vždy chladně a lhostejně. Jiných příčin, z nichž by se 

dalo vyvozovat, že by se mohl stát z důvodů majetkových, politických a hospodářských 

osobou nevítanou není. Trestán dle obecních záznamů nebyl soudně ani policejně, avšak 

dle jeho doznání byl trestán v domovské obci v Polsku.“ Ke konci srpna 1924 dorazila na 

OSP v Moravské Ostravě i relace PŘMO: „…žadatel soudně trestán nebyl …Národnosti je 

polské a byl členem politického spolku „Sila“, z něhož vystoupil patrně z toho důvodu, aby 

snáze dosáhl čs. státního občanství, o které se  uchází z důvodů existenčních, jelikož je 

nemajetný, je obava, že připadne chudinskému zaopatření na obtíž“. OSP v Moravské 

Ostravě se všechny výše uvedené skutečnosti zdály natolik závažné, že v září 1924 podala 

Brnu návrh na odmítnutí: „Žadatel je v národnostním i politickém ohledu nespolehlivý. Jest 

rovněž obava aby nepadl chudinskému zaopatření na obtíž. Žadatel jest původu polského, 

k Československé republice a k československé národnosti neprojevil dosud nikterak 

náklonnost. Dobročinných akcí pro nemajetnost nepodporuje a k potřebám státu se chová 

pasivně. O státní občanství žádá z důvodů ryze existenčních“. ZSP v Brně doporučení 

přejala a žádost za udělení státního občanství ještě týž den zamítla. Alois Smajdor podal 

odvolání k Ministerstvu vnitra v Praze, které však 19. prosince 1924 zaslalo negativní 

verdikt.145 

Čsl. státní občanství neobdržel ani polský státní příslušník Jan Heuckert. Ve své 

žádosti z roku 1926 uvedl, že je zachovalý a plně oddaný zákonům republiky 
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Československé. Nikdy nebyl členem spolků proti vládě smýšlejících, žádal proto zemskou 

správu politickou o udělení čsl. státního občanství, za což sliboval být hrdým 

Čechoslovákem. Už šetření městské rady v Moravské Ostravě však naznačovalo, že čsl. 

úřady mají na Heuckertovu „věrnost“ k čsl. státu poněkud jiný názor: „Žadatel jest 

nemajetný, má však stále zaměstnání…jest původu polského, hlásí se však k německé 

národnosti, v domácnosti mluví jedině německy a dítko navštěvuje německou školu. K Čsl. 

republice a k české národnosti neprojevil dosud nikterak náklonnosti. Zdejším poměrům 

nemíní se přizpůsobiti. Dobročinných akcí nepodporuje. O státní občanství žádá z důvodů 

existenčních. K žádosti zaujímám stanovisko záporné.“ Negativně vyznělo i vyjádření 

PŘMO: „Jan Heuckert jest zaměstnán jako mistr na jámě Karolíně s měsíčním platem  

1 600 Kč. Jinak je nemajetný, ženat a otcem jednoho dítka ve stáří deset let…je zachovalý, 

politický nečinný. Žadatel jest původem Polák, hlásí se ale k národnosti německé, sám 

navštěvoval školy polské, dítě posílá do školy německé. Jmenovaný neprojevil k české 

národnosti zájmu, dobročinné akce nepodporuje, v každém ohledu jest nakloněn německé 

národnosti, ačkoli prozatím veřejně nevystupuje. Pohybuje se jen v německé společnosti a 

podporuje německé instituce.“ Na základě zjištěných skutečností se OSP v Moravské 

Ostravě k Heuckertovým snahám zbavit se statutu cizího státního příslušníka postavila 

záporně: „Žadatel je v národnostním ohledu nespolehlivý. Týž je původem národnosti 

polské, své dítko posílá do německé školy a sám vystupuje jako Němec. K Čsl. republice a 

k české národnosti neprojevil dosud nikterak náklonnosti. Dobročinných akcí nepodporuje 

a k potřebám státu se chová pasivně. O státní občanství žádá z osobních důvodů 

existenčních.“ 146 

Se svou žádostí o udělení čsl. státního občanství neuspěl ani Michal Rudek, který 

zastupuje nezanedbatelnou skupinu žadatelů, kterým byl vstup do čsl. státního svazku 

zamítnut, přestože posudky všech moravskoostravských úřadů vyzněly jednoznačně 

pozitivně. Státoobčanská žádost z roku 1924 informuje, že tento rodák z Haliče bydlel na 

Ostravsku již více než 30 let, což konstatovala i obec Moravská Ostrava:  „Žadatel jest 

nemajetný, vede řádný život a žije ve spořádaných poměrech, takže není obavy, že by mohl 

připadnout chudinskému zaopatření na obtíž. Jest původem Polák, hlásí se však 

k národnosti  české. Děti posílal do škol českých. K českému národu chová se loajálně. 

V tuzemsku zdržuje se od roku 1893 a zdejším poměrům se přizpůsobil“. Ve stejném 

pozitivním duchu se neslo i šetření četnické stanice. K jiným závěrům nedospělo ani 
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moravskoostravské policejní ředitelství: „Michal Rudek je v ohledu mravním i politickém 

zachovalý. Ač rodem Polák, hlásí se k národnosti české a děti posílal do české školy. O 

státní občanství žádá z důvodu dlouholetého pobytu ve zdejším kraji…“. Po vyhodnocení 

všech dostupných informací moravskoostravští úředníci první instance předložili Brnu 

doporučení, ve kterém navrhovali Rudkovi čsl. státní občanství udělit, „ježto žadatel jest 

v každém ohledu bezúhonný a není obavy, že by připadl chudinskému zaopatření na obtíž. 

Žadatel jest polského původu, hlásí se však nyní k národnosti české. K Čsl. republice se 

choval vždy loajálně, nemohl však dosud ničeho učiniti pro svoji nemajetnost pro čsl. stát. 

Děti posílal do škol českých. O státní občanství žádá na základě svého dlouholetého pobytu 

ve zdejším kraji, kterýžto považuje za svoji skutečnou vlast, již opustiti nemíní…“ ZSP 

v Brně přesto žádost zamítla.147 

Veliké množství záporně vyřízených žádostí mělo základ v neuspokojivých 

národnostních poměrech žadatele – občas však úřady odepřely státní občanství jen 

z důvodu ryze mravních, hospodářských nebo politických.  

Stanislav Muta pocházel z okresu Vělička v Haliči, na Ostravsku žil od roku 1904. 

Ve své žádosti z roku 1924 vyzdvihl, že děti navštěvovaly školy české a jsou vychovávány 

„v duchu a myšlence národní“. Ani orientace na české prostředí mu však nepomohla, 

neboť již obec Moravská Ostrava poukazovala na jeho nemajetnost a k žádosti zaujala 

stanovisko záporné. Přívozští četníci v nepoměrně rozsáhlejším šetření tyto informace 

nejen potvrdili, ale i doplnili: „Jest nemajetný, pracuje jako horník na jámě Odra, od roku 

1912 zaměstnán a vydělává na směnu 33 Kč. Jest otcem dvou dětí ve stáří 12 a 16 roků. 

Dříve více – toho času méně oddán pití lihových nápojů.  Ač není činným v žádné politické 

straně, jest vzdor tomu komunistickému smýšlení. Žadatel jest původu polského a hlásí se k 

národnosti české. Své děti posílal před i po převratě do škol českých a sám nenavštěvoval 

žádných škol. Jelikož je nemajetný a v práci podle sdělení důvěryhodných osob 

nespolehlivý, stává se tudíž obava, že by mohl někdy připadnouti na obtíž domovské 

obci…“.  S převratnými výsledky nepřišlo ani policejní ředitelství, protože i ono líčilo 

Mutu jako alkoholika a nespolehlivého dělníka, který sice nebyl členem žádné politické 

strany, avšak „byl smýšlení komunistického“. Konečně i ostravská politická správa 

vyjádřila své obavy, neboť „žadatel jest v politickém ohledu nespolehlivý. Jest rovněž 

obava, aby nepadl chudinskému zaopatření na obtíž. Jest původu polského, děti posílal do 
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škol českých. K potřebám státu chová se nevšímavě a jest oddán alkoholu. O státní 

občanství žádá z důvodů ryze existenčních“.148 

Polská občanka Zuzana Wiesnerová žila na území českých zemí téměř dvacet let.  

Podala si žádost o udělení čsl. státního občanství a v říjnu 1924 moravskoostravská správní 

komise vynesla první verdikt: „Žadatelka jest původu polského, hlásí se však k národnosti 

české a chová se k Čsl. republice loajálně. Pro svoji nemajetnost nemohla dosud ničeho 

učinit ve prospěch státu. Vzhledem k její nemajetnosti není vyloučeno, že připadne 

chudinskému zaopatření své domovské obce na obtíž…Správní komise zaujímá k žádosti 

stanovisko kladné“. Nemajetnost žadatelky potvrdily i další úřady.  Podle četnické stanice 

jámy Jiří byla nemajetná, „má jako kuchařka 140 Kč měsíčně, jest svobodná, mravně 

zachovalá a politicky činná není. Jest rozená Polka, hlásí se však k národnosti české a do 

školy vůbec nechodila. Vzhledem k její nemajetnosti a výdělku nedá se předvídati, zda – li 

nepřipadne domovské obci na obtíž…K českému národu se chovala před převratem i nyní 

k Čsl. republice loajálně“. Závěry potvrdilo i policejní komisařství: „Žadatelka je v ohledu 

mravním zachovalá a politického života se nezúčastňuje. Ač rodem Polka, hlásí se k české 

národnosti…jelikož jest úplně nemajetná, není vyloučeno, že připadne ve stáří 

chudinskému zaopatření na obtíž…“.  OSP v Moravské Ostravě podala návrh na zamítnutí 

žádosti Zuzany Wiesnerové, „poněvadž není záruky, že žadatelka nepadne chudinskému 

zaopatření na obtíž. Jest původu polského, hlásí se k národnosti české, do škol vůbec 

nechodila…“.149 

 Nejvzácnější státoobčanský arch, s nímž při procházení archivního materiálu 

přijdeme do styku, patří Bedřichu Geminderovi, bývalému vysokému komunistickému 

funkcionáři, jenž byl v 50. letech 20. století popraven v procesu s Rudolfem Slánským.150 
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Šimánková, A. a kol.: Československá justice v letech 1948 – 1953 v dokumentech. Díl I., Praha 2003., s. 
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V době podání žádosti vítkovický rodák Geminder oslavil 20. narozeniny, bydlel 

v Moravské Ostravě, kde jeho otec získal v roce 1912 domovskou příslušnost a studoval na 

vysoké škole v Praze. V žádosti nepodal žádné další detailnější informace, proto můžeme 

ihned přistoupit k jednotlivým šetřením. Nejprve se k této budoucí významné figuře 

komunistické strany předúnorového období vyjádřila správní komise města Přívozu: 

“…žadatel jest Žid národnosti německé a neprojevil dosud nikterak náklonnosti k Čsl. 

republice a českému národu. K potřebám státu chová se pasivně. Prozatím není obavy, že 

připadne chudinskému zaopatření své domovské obci na obtíž. O státní občanství se uchází 

z důvodu existenčních. Správní komise zaujímá k žádosti stanovisko záporné“. Stejný závěr 

vyslovilo i policejní komisařství, které navíc dodalo, že ač byl otec žadatele finančně 

zajištěný, neúčastnil se žádných dobročinných akcí. Nejobsáhlejší šetření poskytla četnická 

stanice, podle které byl Bedřich Geminder svobodný, bezdětný, politicky nečinný a 

studoval na technice v Podmoklí v Čechách. Otec Mořic Geminder měl asi 20 000 Kč 

v hotovosti a v Moravské Ostravě provozoval prodejnu tabáku, kterou si vydělával asi  

1 800 Kč měsíčně. Četníci dále sdělovali, že Bedřich Geminder se hlásil k národnosti 

židovské a navštěvoval německé školy, neprovozoval žádné nekalé obchody, „v ohledu 

jeho chování se k české otázce před 28. říjnem 1918 oproti Čsl. republice nyní nebylo zde 

nic závadného zjištěno. Rovněž není zde žádných závad známo, z nichž by se dalo soudit, že 

by udělením státního občanství vzešla nějaká škoda aneb, že by se k nám nastěhovala 

osoba nevítaná aneb nepohodlná“. OSP v Moravské Ostravě všechny tyto informace 

vyhodnotila a navrhla Geminderovi žádost zamítnout, protože „…je v národnostním 

ohledu nespolehlivý. Týž jest Žid, národnosti německé a navštěvuje německé školy a mluví 

německy. K Čsl. republice a k české národnosti neprojevil dosud nikterak náklonnosti. 

Dobročinných akcí nepodporuje a k potřebám státu se chová pasivně. O státní občanství 

žádá z důvodů existenčních. Přijetím jeho posílil by se jen živel židovsko-německý na 

Ostravsku“. ZSP v Brně a posléze i Ministerstvo vnitra v Praze žádost zamítli.151 

Geminedrův státoobčanský arch je zajímavý i tím, že procedurou s podobně  znějícími 

šetřeními si prošlo mnoho haličských Židů žijících v politickém okrese Moravská Ostrava.  

3.3.4. Další zajímavosti ze státoobčanských archů 
 

Vyřizování jednotlivých žádostí neprobíhalo vždy podle jakéhosi předem 

zavedeného schématu, který byl nastíněn výše. Při důkladném studiu státoobčanských 
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archů vysledujeme, že úřady občas samy aktivně zasahovaly do státoobčanské procedury, 

měnily svá dřívější rozhodnutí či vystupovaly ve prospěch, jindy zase v  neprospěch 

žadatele. Některá šetření se zase vymykala zavedeným standardům, svým obsahem 

vybočovala od obvyklých stereotypních a frázovitých hlášení, někdy byla i podstatně 

obsáhlejší, dalo by se říci otevřenější, umožňují proto nahlédnout i do širší národnostní 

problematiky předmnichovského Ostravska. Jindy je zajímavé sledovat nejen změnu 

v národnostní orientaci uchazečů, ale i postoje úředníků k této tendenci. Šetření 

regionálních úřadů bývala někdy různorodá. Rovněž i odezva v Brně či Praze zachycuje 

rozličné pohledy těchto orgánů nejen na jednotlivé žadatele, ale i na konání kolegů 

z Ostravy. Všechny spojovala především snaha dešifrovat postoj žadatele 

k Československé republice. V národnostním konglomerátu jménem Ostravsko to byl 

mnohdy přetěžký úkol, v němž nakonec často rozhodovaly subjektivní pocity hlavních 

aktérů dění znásobené vypjatými okamžiky popřevratové doby, do níž se promítaly i 

bolesti let minulých.  

Na náhlé změny národnostních poměrů v rodině žadatelově se úřady v celé řadě 

případu dívaly podezřele. Tak tomu bylo rovněž u Michala Mleczka, koksaře z Moravské 

Ostravy. OPS v Moravské Ostravě navrhla jeho žádost zamítnout, neboť na podkladě 

některých četnických šetření usoudila, že Mleczko se k české národnosti hlásí jen 

z vypočítavosti, poněvadž „před převratem posílal děti do německé školy, po převratě do 

české“. ZSP v Brně s tímto doporučením souhlasila. Následovalo odvolání k Ministerstvu 

vnitra do Prahy, které však k udělení čsl. státního občanství zaujalo postoj kladný. Při 

konečném rozhodování nepochybně významnou úlohu sehrálo doporučení Svazu horníků 

v Čsl. republice adresované témuž úřadu, v němž byl Michal Mleczko líčen jako člověk, 

který během svého dlouhého pobytu v Československé republice „vždy  a všude řádně se 

choval“.152 Nicméně celá řada podobně hodnocených žadatelů se o přímluvu nějakého 

českého úřadu opřít nemohla. 

Uspěl i Rudolf Naglik, dělník ze Zábřehu nad Odrou. Přes pozitivní doporučení 

ostravské politické správy znepokojila brněnské úředníky informace policejního ředitelství, 

která poukazovala na polské smýšlení rodiny žadatelovy a požadovalo vyšetření, zda 

tomuto smýšlení Naglik jednou nepodlehne tak, „aby snad nepřál více věci polské než 

zájmům republiky“. Obec Moravská Ostrava však tyto obavy rozptýlila, protože „Rudolf 

                                                 
152 AMO, OÚMO, 1925, sign. Lb5, kart. 25. 



 59

Naglik jest smýšlení českého, hájí zájmy Čsl. republiky a v národnostním ohledu jest 

samostatným, takže nepodléhá vlivu své rodiny, která je smýšlení polského“.153 

Zvláště ve 20. letech byla inklinace k českému prostředí mnohdy vnímána 

s nedůvěrou a dokonce ani kladné posudky policejních orgánů a obcí často žadatelům 

nepomohly. Typický je případ rakouského státního příslušníka Maxmiliána Hinterbergera. 

Penzionovaný železniční zřízenec košicko-bohumínské dráhy se narodil v Lipníku na 

Moravě a celý svůj život prožil na čsl. území, naposledy v Přívoze. Obec zaujala 

stanovisko kladné: „Žadatel zdržuje se od narození na území našeho státu, vede řádný 

život, je sice německé národnosti, avšak k našemu národu nechoval se nikdy nepřátelsky, je 

mravně i politicky zachovalý“. Podobně se vyjádřilo i policejní ředitelství: „…v ohledu 

mravním i politickém zachovalý. Rodem je Němec a hlásil se před převratem k národnosti 

německé, nyní pak k české. Proti českému národu nevstupoval a chová se nyní loajálně...“. 

Četnická stanice psala rovněž o české národnosti žadatele, jeho dobrém vztahu 

k Československu: „…choval se před i po převratu k národu čs. přátelsky a nelze se 

nikterak obávati, že by strana politického chování vzešla státu nějaká škoda neb újma, o 

čemž však nelze se vyjádřiti z hlediska finančního, neboť týž domáhá se státního čs. 

občanství jedině z těch důvodů, by mu byla přiznána jako čs. příslušníku větší penze…“ 

Úředníkům OSP v Moravské Ostravě se národnostní stránka žadatele přesto nezdála, neboť 

jej navrhla právě z tohoto důvodu zamítnout: „…je v národnostním ohledu nespolehlivým. 

Týž jest německé národnosti, hlásí se teprve od převratu k národnosti české. K Čsl. 

republice a k české otázce neprojevil dosud nikterak náklonnosti. O státní občanství žádá 

z osobních důvodů existenčních“. Tímto doporučením se řídili jak zemští úředníci, tak i 

Ministerstvo vnitra v Praze. Nelze však vyloučit, že svou úlohu v negativním vyřízení 

žádosti mohla sehrát i nenápadná informace četnické stanice o snaze Hinterbergera 

dosáhnout státním občanstvím v zemi vyšší penze. Zcela nepochybně však rozhodlo 

doporučení  OSP, neboť na rozdíl od kladných návrhů, ty záporné přejímali brněnští 

úředníci prakticky vždy .154 

Ve srovnání s 20. léty, kdy žádosti bývaly z tohoto důvodu poměrně často 

zamítány, čsl. orgány žadatelovo „vypočítavé“ chování ve 30. letech hodnotily vesměs 

odlišně. Pokud se totiž od převratu i nadále hlásil k české (resp. někdy židovské) 

národnosti, stále (tj. ve 30 letech) posílal dítě do českých škol a k tomu ještě dostatečně 

ovládal český jazyk a sympatizoval s českou společností, viděly v tom předpoklad pro 
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udělení občanství, poněvadž tak svým způsobem po celou dobu mnohaletého pobytu 

v samostatném Československu prokázal inklinaci k českému prostředí. Uveďme jen 

několik příkladů z bohaté úřední praxe. Čeněk Pater si v roce 1927 podal žádost za udělení 

čsl. státního občanství a ve své žádosti uvedl, že „jako příslušník polského státu za 

Rakouska z obavy o svoji existenci, jelikož správce závodu byl člověk německé národnosti, 

který proti českému národu byl velice zaujat, proto posílal jsem dítky do polské školy. Od 

převratu posílám dítky do školy české, také rodinu vychovávám v jazyku českém a nemám 

já ani moje manželka více zpět do polské republiky jeti“. Obec Moravská Ostrava i PŘMO 

mu však nevěřili, neboť dle jejich názorů dotyčný do nedávné doby vystupoval jako Polák 

a děti do českých škol posílal jen z vypočítavosti, přičemž celá rodina „je vedena polským 

duchem“. OSP v Moravské Ostravě se s těmito závěry ztotožnila a navrhla žádost 

zamítnout, což také brněnští úředníci provedli. Ovšem Čeněk Pater zažádal v roce 1931 o 

občanství znovu a tehdy již OÚ v Moravské Ostravě podal návrh na vyhovění. Opět sice 

uvedl polský původ žadatele, „hlásí se však v poslední době k české národnosti. K Čsl. 

republice se chová loajálně. Děti posílal zprvu do polských, nyní do škol českých“. ZÚ 

v Brně vyrozuměl Patera kladně.155 V roce 1932 uspěl i Joachim Neiger, byť o devět let 

dříve jeho žádost za udělení čs. státního občanství zamítli z národnostních důvodů, protože 

se hlásil k české straně jenom „na oko“, když jako Žid uváděl německou národnost a jen 

nejmladší dítě poslal do školy české. V roce 1931 však již uvedl národnost židovskou, 

k Československu se dle čsl. úřadů choval „aktuálně“ loajálně a poslední dítě nadále 

posílal do české školy, což tentokrát zavdalo Brnu podnět k pozitivnímu vyrozumění.156 

Okresní úředníci řadili Jana Starowicze k národnostně nespolehlivým v roce 1925, neboť 

se „hlásí navenek k národnosti české, před převratem posílal dítky jen do německých škol, 

nyní navštěvují české školy“. Jeho žádost tak vyšší správní úřady zamítly. V roce 1931 již 

uspěl, nyní i OÚ v Moravské Ostravě podal s poukazem na loajální chování kladné 

doporučení „ježto žadatel jest v každém ohledu bezúhonný...jest polského původu, hlásí se 

však nyní k české národnosti…Děti posílá od převratu do škol českých“.157 Pro Františka 

Marka neměli na okrese příliš velké pochopení v roce 1927: „Zdejší úřad nepokládá 

žadatele za spolehlivého, poněvadž on i manželka hlásí se k polské národnosti. To, že 

osmileté a šestileté dítko navštěvují dnes  českou školu, nepokládá zdejší úřad za 

dostatečný projev trvalé náklonnosti k české národnosti, ježto děje se tak často pouze 
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z vypočítavosti žadatelů a nelze z toho činiti spolehlivý závěr, že děti nadále budou 

ponechány v české škole“. O pět let později již úředníci mohli konstatovat, že Marek 

prokázal své sympatie s českým prostředím dostatečně, neboť  i nadále posílal děti do 

českých škol, svou loajalitu podpořil i  uvedením české národnosti, a proto jej doporučili 

k udělení občanství a v Brně tak i učinili.158 

Vyšší správní úřady občas vystoupily i ve prospěch žadatele a požadovaly 

důslednější vyšetření údajné žadatelovy národnostní nespolehlivosti. Případ vítkovického 

úředníka Josefa Makielského je jedním z nich. Posudek četnické stanice ve Vítkovicích 

zněl kladně. Ovšem Policejní komisařství v Moravské Ostravě psalo o německé národnosti 

a německém smýšlení Makielského, vyjádřilo tak své obavy, že po nabytí čsl. státního 

občanství by mohl dát najevo své skryté nepřátelství proti státu. Brno se tak usneslo na 

záporném verdiktu. V odvolávacím procesu do případu aktivně vstoupilo Ministerstvo 

vnitra v Praze, jež prostřednictvím brněnské zemské správy požadovalo, aby se „ještě 

důvěrnou a spolehlivou cestou dalo vyšetřiti, jsou-li prokázány konkrétní případy, ze 

kterých by se dalo souditi na nepřátelské smýšlení žadatele proti čsl. státu a veřejnému 

řádu“. PŘMO náhle koriguje své dřívější stanovisko: „Josef Makielski je sice rodem 

Němec a vychodil německou školu, avšak chová se k národnosti české loajálně a nelze 

proti němu uvést žádných případů, ze kterých by se dalo usouditi na nepřátelské smýšlení 

proti státu, neb českému národu. Vlivem své ženy, která je rodem Češka, přihlásil se 

k národnosti české a vstoupil do církve československé“. Praha na základě těchto indicií 

přehodnotila závěry brněnských úředníků.159 

Až naléhaní nadřízených orgánů leckdy donutilo policejní ředitelství k provedení 

fundovanějšího šetření, dokazuje to mj. i relace vypracovaná  v roce 1929 ve věci horníka 

Stanislava Solarze. Jeho národnost a polské vzdělání dětí vzbuzovala v dřívějších relacích 

rozpaky, vyšší správní úřad se tázal na PŘMO, v čem spočívala jeho státní nespolehlivost. 

Policejní orgán k tomu podotkl, že ho „vedl toliko důvod, že týž jako rozený Polák posílá 

děti do polské školy. Podrobnějším šetřením v tomto směru bylo zjištěno, že žadatel posílal 

svou nejstarší dceru Marii, která v roce 1918 dosáhla školou povinného stáří, první tři 

roky do školy české, prý tam v době sporu o Těšínsko následkem rozpoutaných 

národnostních vášní musela snášeti různé ústrky…rozhodl se žadatel dát ji do polské školy, 

kam posílal již svého mladšího hocha“. V posudku se dále uvádí, že obě děti nyní 

navštěvují vyšší české školy, žadatel není členem žádných spolků, stýká se jen s rodinami 
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„spoludělníků“, pečlivě se stará o svou rodinu, proto došel úřad k závěru, „že tato rodina 

v dohledné době splyne úplně se zdejším český živlem“ a proti udělení státního občanství již 

nic nenamítal.160  

Odkud moravskoostravské úřady často získávaly podklady pro své relace, přibližuje 

osud neúspěšné žadatelky Marie Eichlerové z Vítkovic. Tentokrát se do státoobčanského 

procesu zapojila ZSP v Brně. Po OSP v Moravské Ostravě požadovala důkazy, kterými by 

mohla doložit údajné velkoněmecké vystupování žadatelky. Moravskoostravští úředníci 

odpověděli, že konkrétní případy zjistit nemůžou, poněvadž informace spočívala od 

„důvěrníků zdejšího úředního orgánů“.161 

Na „nebezpečnost“ žadatelovy německé, polské, popř. židovské národnosti pro čsl. 

stát se někdy různě dívaly i jednotlivé moravskoostravské orgány. Ošetřovatelka z Přívozu 

a německá státní příslušnice Hedvika Kolodziejová si podala v roce 1923 žádost za udělení 

čsl. státního občanství. Četnická stanice v Přívoze ji ohodnotila kladně, neboť žila 

v klášteře, jemuž odváděla i celý plat, vyloučily se tak obavy z případného zchudnutí. Byla 

svobodná, mravně zachovalá, bezproblémového politického chování, „národnosti německé 

a mluví správně česky...žádné nepřátelství vůči českému národu neukázala, což podporuje i 

ta okolnost, že se svojí vlastní pílí naučila česky…“. I podle PŘMO prokázala mravní a 

politickou bezúhonnost, přestože byla národnosti německé, „…nepřátelsky proti českému 

národu nevystupovala. O státní občanství žádá z toho důvodu, že míní zůstati ve zdejším 

kraji jako nemocniční ošetřovatelka…“. Téměř totožné informace přinesla i obec Přívoz, 

jež rovněž k žadatelce zaujala stanovisko kladné. Ovšem k opačnému názoru dospěla OPS 

v Moravské Ostravě, poněvadž navrhovala státoobčanskou žádost zamítnout a jako jediný 

důvod uvedla právě německou národnost. Brno s tímto doporučením opět souhlasilo.162  

Národnost sehrála důležitou roli i ve státoobčanském archu Josefa Fantyho. Až v 

 roce 1933 požádal o udělení čsl. státního občanství. OÚ v Moravské Ostravě jeho žádost 

nedoporučoval, poněvadž „žadatel jest v národnostním ohledu nespolehlivý. Týž jest Žid, 

národnosti německé. K Československé republice a k české národnosti neprojevil dosud 

nikterak náklonnosti. K potřebám státu se chová pasivně. O státní občanství žádá 

z osobních důvodů ryze existenčních.“ Brno zaujalo stanovisko záporné, stejně rozhodlo i 

Ministerstvo vnitra  v Praze. Josef Fanty se ovšem nevzdával a v roce 1935 obeslal úřady 

znovu. Moravskoostravští úředníci dřívější názor nezměnili, neboť opět podali návrh na 
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zamítnutí žadatele, a to přesto, že tentokrát již Fanty místo německé uvedl národnost 

českou, čímž chtěl pravděpodobně vylepšit svou pozici. Brno se nyní s průběhem 

probíhajícího šetření nespokojuje, jelikož požaduje po Ostravě vysvětlení, v čem spočívá 

údajná národnostní nespolehlivost žadatelova, jestli je skutečně pro stát nějak nebezpečný 

a do jaké míry ovládá státní jazyk. Policejní ředitelství v reakci uvedlo, že Fanty ovládá 

český jazyk slovem dobře, písmem dostatečně. Za národnostně nespolehlivého byl podle 

úřadu označen proto, že „při posledním sčítání lidu, když přišel k němu do bytu sčítací 

komisař a tento mu při vyplňování rubriky ΄národnost΄ (Fanty vyplňoval sčítací archy za 

sebe, matku i sestru), když viděl, že píše ΄národnost německá΄, připomněl, že snad mu 

(Fantymu) není známo, že jako Žid může uvést národnost židovskou, když nechce uvést 

národnost českou, osopil se prý Fanty na sčítacího komisaře, že do toho mu nic není a 

uvedl národnost německou. Nějaké skutečné nebezpečí protistátní činnosti s jeho strany 

nelze shledati“.  Tato informace Brnu a posléze i Praze stačila k opětovnému zamítnuti 

žádosti.163 

Náhle zvraty v šetřeních a posudcích některých státních orgánů jsou někdy i obtížně 

vysvětlitelné. Nakonec však i u Maxe Weinbergera v konečném důsledku rozhodoval jeho 

původ. V roce 1922 požádal o přiznání čsl. státního občanství. Obec jej v listopadu 

charakterizovala jako člověka „se zajištěnou existencí, a proto není obav, že by mohl 

připadnouti domovské obci na obtíž. Narodil se v Přívoze, je bezúhonný, židovské 

národnosti, k českému národu nechová se nikterak nepřátelsky. Poněvadž žadatel není 

z důvodu politických ani hospodářských našemu státu osobou nevítanou a nepohodlnou, 

zaujímáme k této žádosti stanovisko kladné.“ Policejní komisařství v březnu 1923 

konstatovalo, že žadatel byl sice německé národnosti, ale k české národnosti se choval 

vždy loajálně a o čsl. státní občanství žádal z důvodu toho, že je ve zdejším kraji narozen. 

V podobném duchu se následně vyjadřuje i OSP v Moravské Ostravě.  Namísto obvyklého 

verdiktu zemských úředníků se ovšem o měsíc později ve státoobčanském spisu náhle 

objevuje nové šetření města Přívozu, které již Weinbergera líčí  jako osobu „německo-

židovské národnosti, který se nyní k zájmům českého národa chová netečně a lhostejně a 

proto úřad zaujímá stanovisko záporné.“ Z korespondence nelze usoudit, co vedlo 

přívozské úředníky k tomu, že během pěti měsíců od prvního šetření změnili své dřívější 

kladné stanovisko na záporné, a vůbec, proč se k dané osobě vyjadřovali během tak krátké 

doby již podruhé. Každopádně i OSP v Moravské Ostravě ve své opětovné relaci 
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korigovala dřívější kladný názor: „Zdejší úřad zaujímá k žádosti odůvodněné stanovisko 

záporné a to proto, že přijetím žadatele ve státní svazek ČSR posílil by se jen živel 

německo-židovský na Ostravsku.“ Brno tento názor respektovalo a Maxi Weinbergerovi 

nepomohlo ani odvolání  do Prahy.164 

Vůbec největší obavy však v očích čsl. úředníků vyvstaly tehdy, jestliže žadatele 

považovaly nejen za  nacionalistu, ale zároveň i  komunistu.  Vojtěcha Marxe z Vítkovic 

již PKMO ohodnotilo negativně: „Jeho syn Vojtěch byl předsedou bývalé organizace 

komunistické mládeže ve Vítkovicích. Vzhledem k tomu, a jako komunista německé 

národnosti, nezdá se býti politický spolehlivý“. Vítkovická správní komise šla ještě dále: 

„Žadatel jest národností německé a sice radikálního smýšlení. Rodina jeho, zejména syn 

Vojtěch, jsou agitátory německé strany komunistické, všichni jsou státu nepřátelští. Udělí–

li se jim státní občanství, nabudou volebního práva do obecního zastupitelstva. Rozmnoží 

řady voličů státu krajně nepřátelských, ohrozí českost města Vítkovic“. Žádost byla oběma 

vyššími správními orgány zamítnuta.165 

Udělování státního občanství loajálním cizincům hlásicím se k německé, polské či 

židovské národnosti častěji zaznamenáme od konce 20. let, spíše však ve 30. letech. 

Výjimečně podobný případ registrujeme i v dobách dřívějších. Emil Polak pracoval jako 

soukromý úředník v Přívozu. Kladně ho ohodnotily všechny moravskoostravské úřady a do 

státního svazku jej propustili i zemští úředníci. Posudek četnické stanice jej charakterizoval 

jako mravně zachovalého občana německého vzdělání, který při posledním sčítání lidu 

udal polskou národnost. Na území ČSR však žil více než 30 let a nebyly proti němu žádné 

námitky. I přívozská správní komise zaujala stanovisko kladné, „poněvadž žadatel není 

našemu státu ani z důvodů politických ani hospodářských osobou nevítanou a taktéž není 

obava, že by pro své nepříznivé majetkové poměry mohl připadnouti obci na obtíž. Žadatel 

je německé národnosti, k níž se také hlásí. Pro svou nemajetnost nemohl ve prospěch 

našeho státu ničeho učiniti“. Okresní správa politická předložila návrh na vyhovění, „ježto 

žadatel jest v každém ohledu bezúhonný…týž jest národnosti německé a chodil do 

německých škol. K čs. republice a českému národu se chová loajálně…“.166 

Občas se moravskoostravské orgány neodkázaly shodnout v názoru na daného 

uchazeče. Velké problémy jim nadělala osoba Klynora Charitona, neboť ve svých 

šetřeních přicházely s diametrálně odlišnými informacemi. Město Moravská Ostrava 
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vyslovilo ostrý nesouhlas s případným udělením státního občanství, protože Chariton se 

„chová vůči české národnosti provokativně“, po převratu byl členem polského spolku, 

v němž měl veřejně štvát proti republice. Z těchto příčin údajně nežádal dříve o státní 

občanství, aby se na vše zapomnělo. Policejní ředitelství tyto závěry striktně odmítlo,  

protože žadatele líčilo jako mravně zachovalého Ukrajince, české národnosti, jenž posílal 

děti do školy české a k čsl. státu choval naprosto loajální vztah. Četnická stanice se 

přiklonila spíše z závěrům obecních úředníků, poněvadž upozorňovala na údajné 

Charitonovo spojení s jakýmsi Luciusem Hippem, členem polského spolku, přičemž tuto 

skutečnost mělo potvrdit „vícero lidí“. Politický úřad první instance dal přesto na relaci 

policejního ředitelství a k žadateli zaujal stanovisko kladné. ZSP v Brně ale tento pozitivní 

názor ostravských kolegů nesdílela.167 

Úřady měly složité rozhodování i v případě Juliana Rosenblütha ze Zábřehu nad 

Odrou. V roce 1921 byl obecními úředníky hodnocen jako člověk, který se hlásí k české 

národnosti a posílá děti do českých škol. Ani policejní komisařství proti němu nic nenašlo, 

neboť „proti žadateli se z hlediska státně policejního žádných závad nestává“. Posudek 

četnické stanice však obsahoval informaci, že děti žadatele navštěvovaly české školy až po 

převratu a to ještě jen některé z nich, proto nabádal k ostražitosti: „ …je vzdor tomu 

zvláštní opatrnosti zapotřebí, aby se do našeho státu nenastěhovaly osoby z důvodů 

politického nepohodlné, neboť Rosenblüth co pokřtěný Žid bude dosud němectví nakloněn, 

čehož důkazem je, že svoje dvě děti jak shora uvedeno, do německých škol posílal.“ 

Následující dva roky se s žádostí nemanipulovalo, a proto si v roce 1923 musely úřady 

opětovně ověřit, zda v žadatelově chování nenastaly nějaké změny. Nadále se však 

hodnocení jednotlivých úřadů rozchází. Policejní komisařství je tentokrát více skeptické: 

„…dle jeho udání hlásí se k národnosti české. Děti jeho navštěvovaly dříve školy německé, 

poslední léta školy české. Jeho obcovací řeč v rodině jest ponejvíce německá. Porozumění 

pro zájmy státu nijakým způsobem neprojevuje“. Správní komise ale potvrdila své dřívější 

šetření, vyjádřila Rosenblüthovi podporu, neboť se podle ní choval k čsl. národnosti i 

republice loajálně a v ohledu mravním byl zachovalý. V této složité změti různých názorů 

zaujala OSP v Moravské Ostravě nakonec stanovisko kladné „ježto žadatel jest v každém 

ohledu bezúhonný a není obavy, že by připadl chudinskému zaopatření na obtíž. Jest 

původem národnosti německé, svá dítka posílá nyní do školy české, hlásí se k národnosti 
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české, k Čsl. republice a k českému národu se chová loajálně...“. Brno se však 

doporučením Ostravy neřídilo a žadatele vyrozumělo negativně.168 

Často uspěli lidé, jež ve srovnání s předchozím neúspěšným pokusem (pokusy) 

změnili svou národnostní orientaci a prokázali tak loajalitu se státním zřízením. Opět 

uvedeme jen pár ukázkových příkladů. Filipa Fertiga z Moravské Ostravy nepotěšili v roce 

1925, protože OSP v Moravské Ostravě shledala neuspokojivou jeho židovsko - německou 

národnost, německé školní vzdělání dětí včetně německé mluvy v rodině. V roce 1930 

tentýž úřad již navrhoval žádosti vyhovět, protože Fertig se přihlásil k národnosti židovské, 

mladší děti posílal do škol českých a podporoval české státotvorné a humanitární akce. 

Zemští úředníci přesto žadateli nedůvěřovali, ale Fertig uspěl s odvoláním u Ministerstva 

vnitra v Praze.169 Jan Mrowczyk  měl veliké problémy v roce 1923, neboť jako rozený 

Polák posílal děti jen do německých škol, neprojevoval žádnou náklonnost vůči české 

otázce, nepodporoval dobročinné akce, a tudíž o státní občanství žádal jen z důvodů 

existenčních. O osm let později se již přihlásil k národnosti české, choval  k Čsl. republice 

a k české národnosti loajální vztah, pro čsl. stát nemohl ničeho učinit jen z důvodů 

nemajetnosti a občanství žádal na základě dlouhodobého pobytu v ostravském kraji, který 

považoval za svou vlast.170 Josef Wojcik nepřesvědčil v prvních popřevratových letech 

primárně z důvodů hospodářských. Přitížila mu však i polská národnost, v domácnosti 

mluvil pouze polsky, ke státnímu zřízení tak nebyl loajální a jen existenční  záležitosti jej 

vedly k podání státoobčanské žádosti. V roce 1932 již neexistovaly žádné obavy 

z propadnutí chudinskému zaopatření na obtíž, ani o jeho loajalitě se již nepochybovalo: „ 

Žadatel jest polského původu, hlásí se však nyní k české národností…děti posílá do škol 

českých. O státní občanství žádá na základě svého dlouhodobého pobytu ve zdejším kraji, 

který považuje za svou skutečnost vlast, jíž opustiti více nemíní“.171 František Michalík 

poprvé obdržel zásilku s negativním stanoviskem přesně v polovině druhé dekády. Stejně 

dopadl o dva roky později, přičemž okresní úřad opět vyslovil své obavy, že s ohledem na 

polskou národnost „nebyl by loajálním občanem republiky“. Na počátku 30. let však 

konečně úředníkům zavdal podnět ke změně záporného stanoviska, neboť „žadatel jest sice 

polského původu, hlásí se však nyní k české národnosti a svého adoptivního syna posílá do 

českých škol, takže o spolehlivosti jeho v národnostním ohledu není obav“.172  
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Osoby v dřívějších dobách hodnocené vysloveně krajně negativně mohly také  

později se svou žádostí uspět, byla-li čsl. orgány jejich adaptace v nových poměrech 

uznána za dostačující. Přívozskému mladíku Valentinu Maczkovi zavřeli brány do čsl. 

svazku z národnostních a politických důvodů v roce 1924, neboť „týž jest národnosti 

polské a k polské národnosti se hlásí. K potřebám státu se chová pasivně a k národnosti 

české nepřátelsky, čehož důkazem je skutečnost, že byl po dobu plebiscitu na Těšínsku 

horlivým polským agitátorem…je příslušník komunistické strany“. O bezmála deset let 

později však na něj šly ze všech stran jen pozitivní relace, přihlásil se totiž k národnosti 

české, navštěvoval české školy, po komunistickém smýšlení již nebylo podle úřadů ani 

památky a k čsl. státu se choval po všech stránkách loajálně.173  

Ministerstvo vnitra v Praze propustilo zejména ve 30. letech častěji mezi státní 

občany i poměrně problematickou osobu, ke které brněnští zemští úředníci nechovali 

pozitivní vztah. Anna Peschlova se dozvěděla negativní stanovisko v roce 1925, poněvadž 

se přihlásila k německé národnosti. Záporný návrh padl i o sedm let později, protože 

„žadatelka není v národnostním ohledu  dosti spolehlivá. Táž jest původem národnosti 

německé a k Čsl. republice a k české národnosti  neprojevila dosud nikterak náklonnosti“. 

Ministerstvo vnitra nesdílelo tentokrát totožný postoj s Brnem, dospělo k názoru, že 

žadatelka si zaslouží vpustit do státního svazku a nařídilo jí občanství udělit.174 

Moravskoostravský obchodník Jindřich Schőnberg neplatil daně, načež si vysloužil 

označení občansky nespolehlivá osoba. Dluh dodatečně splatil, přesto Brno jeho žádost 

zamítlo, protože v tom vidělo z jeho strany pouze vypočítavost, kdy tak učinil jen pod 

nátlakem na úspěšné vyřízení jeho věci. Ministerstvo vnitra ale verdikt Brna změnilo na 

úspěšný.175  

Státoobčanský arch závodního Karla Stachela obsahuje detailnější sondáž do 

národnostních poměrů na místní dráze Moravská Ostrava – Karviná, jak byly již 

naznačeny ve spisu ing. Sonnebergera, ředitele této dráhy. V něm byli Ing. Sonneberger a 

jmenovaný Stachel ve zprávě Jednoty zřízenců v Přívoze charakterizováni jako osoby pro 

Československo nevítané, přesto ředitel místní dráhy s žádostí uspěl. Ovšem rakouskému 

státnímu občanu a moravskoostravskému rodáku Stachelovi žádost z důvodů 

národnostních odepřeli, poněvadž byl podle čsl. orgánů německého smyšlení a posílal děti 

do německých škol. Nejvíce však úřadům vadila jeho činnost ve službě, neboť zde dle 
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vypovědí českých pracovníků moravskoostravsko – karvinské dráhy společně se 

Sonnebergerem vystupoval proti Čechům. Jistý podúředník dráhy Karel Jamrož mluvil o 

„krajně protičeském smýšlení“ obou žadatelů. Již před válkou se měli přísně zasazovat o 

to, aby čeští zřízenci nehovořili česky. Jamrož dále uvedl, že v roce 1917 jej „jistý revizor 

dráhy úplně bezdůvodně obvinil z nějakého nedopatření ve službě“, proto ho povolali do 

kanceláře k Sonnebergovi a Stachelovi, kteří jej degradovali z vlakvedoucího na řidiče. 

Podle Jamrože jen proto, že se „cítil dobrým Čechem“. Další dva zřízenci z dráhy údajně 

raději dobrovolně vystoupili, protože nechtěli snášet „šikanování“ ze strany ředitelství 

závodů. Další výpověď učinil účetní dráhy Burda, oba označil za „radikální Němce“, jenž 

po válce do práce přijímali pouze osoby německé národnosti. I podle předsedy Jednoty 

zřízenců Karla Tesarčíka oba vystupovali jako „velcí národní Němci“. Sonneberger měl 

dokonce prohlásit, že „české psy ze svého závodu všechny vyžene a nahradí je svými 

lidmi“, údajně odmítl dodržovat zákon o státním jazyku. Státoobčanské archy ing. Jana 

Sonnegergera a Karla Stachela jsou zajímavé hned ze dvou důvodů. Za prvé ukazují, jak 

osoby po národnostní stránce téměř totožně hodnocené, které podaly státoobčanské žádosti 

v téměř shodném čase, odešly s různými konečnými verdikty zemských úředníků. Hodná 

zaznamenání je i skutečnost, že se čsl. orgánům svým způsobem podařilo poměrně obšírně 

předložit důkazy jejich chabé loajality k Čsl. republice, byť pouze na základě výpovědí 

svědků jedné strany, což ovšem u některých jiných zamítnutých žádostí z národnostních 

důvodů postrádáme.176 

Státoobčanské zákonné normy nezřídka dopomohly k čsl. státnímu občanství i 

osobám, jež by při absolvování řádné státoobčanské procedury se svou žádostí téměř jistě 

neuspěly. Železničního zřízence Jana Hermu čsl. orgány shodně charakterizovaly jako 

Němce s německým školním vzděláním, který doma hovořil pouze německy. Na území 

Československa pobýval až od roku 1915, tehdy rozhodnutím ředitelství státních drah ve 

Vídni vyměnil své pracoviště ve slezském Bílsku za Moravskou Ostravu. Městský 

policejní úřad v Moravské Ostravě poukazoval na jeho skrytou nenávist vůči všemu 

českému: „Dle udání hodnověrných svědků u příležitosti německé slavnosti v roce 1922 

v měsíci červenci v Butovicích shromáždil se spolek německých zuřivců na nádraží 

v Přívoze, v čele s Janem Hermou, který rozvinul velkoněmecký prapor…a při usedání do 

vlaku zpívali Wacht am Rhein. Manželka uvedeného jest narozená v Dolních Rakousech, 

česky vůbec nezná, českým lidem opovrhuje a má pro něho jenom nadávky jako böhmische 
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pakáž apod.…“ Brněnské úřady k žadateli zaujaly odmítavý postoj. Ovšem ministerstvo 

vnitra následně vyrukovalo s nečekaným závěrem, z něhož vyplývalo, že Jan Herma se stal 

1. ledna 1921 definitivním zaměstnancem českých drah, a tudíž je od té doby automaticky 

považován za čsl. státního občana. Jakékoli další šetření se tak stalo bezpředmětné.177 

Posun ve vnímání jednotlivých uchazečů o čsl. státní občanství v průběhu času 

dobře ukazují i relace prováděné policejním ředitelstvím v Moravské Ostravě. V případě 

podání nové žádosti muselo znovu provést šetření ve věci žadatele. Josefa Wojcika zamítli 

v roce 1920, měl totiž dávat najevo své polské smýšlení, protože v době plebiscitu „dosti 

agilně prý agitoval pro Polsko, nedbaje, že žije v republice Československé, čímž se zdá 

býti jeho přijmuti do státního svazku Československé republiky dosti povážlivým“. Ke 

konci roku 1923, tedy v době projednávání druhé žádosti, již posudek tak negativně 

nevyzníval, přesto opět vyšší správní úřady jeho žádost zamítly: „Žadatel jakož i jeho žena 

jsou rodem Poláci, před státním převratem posílali dítky do německých škol, po převratě 

do škol českých, čímž snad žadatel dal na jevo svou náklonnost k republice…nebylo 

v posledních letech pozorováno, že by skrýval nějaké nepřátelství proti státu“. V roce 1926 

již PŘMO žadatele hodnotilo jako člověka, jenž se plně přizpůsobil domácím poměrům, 

nadále posílá děti do českých škol, obcovací řeč je ale polská „přecházející místy do mluvy 

české“, děti doma mluví však česky. Ani tentokrát to nestačilo a ve čtvrté žádosti z roku 

1927 již Wojcik uvedl českou národnost, děti dle úřadu vychovával jen v českém jazyce a 

obecně požíval dobré pověsti. Poslední šetření nastalo v roce 1928 a shodovalo se 

s předchozím, nevíme však, jestli Wojcik nakonec přece jenom se svou žádosti slavil 

úspěch, či na další snahy získat státní občanství rezignoval. Další relace spis na policejním 

ředitelství již neobsahuje a jeho jméno se nepodařilo v archiváliích ostravského archivu 

dohledat.178  

Přístup moravskoostravského policejního ředitelství k žadatelům můžeme sledovat 

na osobě Jindřicha Mayerhoffa. V roce 1924 sice vedl řádný život, ale jinak celé šetření 

vyznělo negativně, neboť jako polský Žid posílal děti do německých škol a k českému 

národu se choval nevšímavě. Přestože upsal státní půjčku ve výši 10 000 Kč, k republice 

vystupoval dle úřadu loajálně pravděpodobně jen z vypočítavosti. O čtyři roky později jej 

úředníci ocenili kladně, deklaroval židovskou národnost, děti sice i nadále navštěvovaly 

německé školy, ale adoptovaná neteř chodila do české školy, k zájmům českého národa a 
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k republice již choval příznivý vztah, důkazem budiž jeho podpora dobročinných akcí. Na 

dotaz vyššího správního úřadu, co jej vedlo ke změně dřívějšího stanoviska, policejní 

ředitelství odpovědělo: „Relace týkající se udělení státního občanství Jindřichu 

Mayerhoffovi z roku letošního jest proto příznivá na rozdíl od zprávy podané v roce 1924, 

protože mezi oběma zprávami uplynula doba čtyř let ve kterémžto čase žadatel se do té 

míry přizpůsobil změněným poměrům politickým i národnostním a choval se tak, že proti 

udělení státního občanství nebyly žádné nepříznivé okolnosti zjištěny“. Z dalšího postupu 

lze vysledovat, že zemský úřad tyto pozitivní relace v potaz stejně nebral, žádost zamítl a 

následovalo tak odvolání k třetí instanci. Policejní ředitelství podalo na vyžádání 

ministerstva vnitra další doplňující informace: „…ani při prvním zdejším šetření nebyly 

zjištěny nějaké konkrétní okolnosti, jež by žadatele Jindřicha Mayerhoffa vylučovaly 

z hlediska státně – policejního získání státního občanství, že však zdejší úřad posuzoval 

jeho chování s určitou rezervou, která byla vzhledem k žadatelově původu nutnou potud, 

pokud delším pozorováním nenabyl jistoty a upřímnosti jeho chování“.179  

Hodnocení národnostní stánky neúspěšných uchazečů o čsl. státní občanství občas 

doprovází i komentáře, které se vymykají stereotypnímu popisu skutečnosti, protože blíže 

specifikují či naopak nezvykle ostrým, někdy však až kuriózním způsobem přibližují 

údajnou národností nespolehlivost osoby, popř. rodiny. Ludvík Traum, přednosta firmy 

Jana Langra v Moravské Ostravě, znepokojil moravskoostravské policejní komisařství, 

poněvadž „jest nacionálním německým šovinistou, který hlavně v továrně vůči českým 

dělníkům urážlivě se chová, o Češích s despektem a hrubými nadávkami se vyjadřuje“.180  

Vítkovický dělník Martin Schaffer měl dávat své protičeské smýšlení najevo poměrně 

často, například město Vítkovice pohoršila skutečnost, že „v hostinci ženině je sídlo 

vítkovických německých nacionálů a je hnízdem protistátních rejdů. Odtud vycházely 

podněty k protičeským akcím“.181 Antonín Kaluza byl sice původem Polák, ovšem 

národnostně nespolehlivý, neboť po převratu neposílal děti do českých škol, ale 

německých, což vedlo správní komisi města Moravské Ostravy k závěru, že „jest mu tato 

národnost milejší“.182 Dělník Ludvík Krzyzanowski dostal od policejních úřadů 

nelichotivou nálepku „nepřítel češství“.183 Do kategorie krajně nevítaných osob patřila i 
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Anna Dudziková.184 Několikanásobná neúspěšná žadatelka o čsl. státní příslušnost na sebe 

negativně upozornila již v roce 1922, v době státního svátku 28. října „byla přistižena se 

svojí sestrou Štěpánkou a bratrem, který meškal co vojín na dovolence, při hrubé práci. Na 

upozornění ze strany sousedů, Čechů, že jest svátek státní, odpověděla:  Nám po českém 

svátku ničeho není, my jsme Němci!“. I  německý továrník Hugo Krieger byl údajně 

národnostně nesnášenlivý, neboť „sliboval Čechům, jak budou po válce malí“.185  Emma 

Ratajová byla vychována v duchu „čistě germánském“, ve 12 letech totiž dle informací 

PKMO veřejně vyslovila, že „kdyby česky mluvila, že by jí z úst smrdělo“. Její bratr Walter 

zase měl nadávat na ulici českým dětem.186 Poměrně netradičním chováním znepokojila 

některé policejní orgány Jindřiška Reiková, protože tato drobná živnostnice „obchod vede 

v duchu německém“.187 Josef Neugeboren byl sice Žid, ale smýšlel německy, děti posílal 

jen do německých škol, podle vítkovické správní komise je tak „vychoval v duchu 

nepřátelského státu“.188  Policejní komisařství si protiřečilo v posudku ve věci Nathana 

Goldbergera: „Žadatel není nikterak Čsl. republice nakloněn, ačkoliv jinak nic závadného 

vytknouti se mu nedá“.189 Josef Voit pro změnu vzbudil velkou dávku nedůvěry u 

moravskoostravských okresních úředníků, neboť jeho německá národnost signalizovala, že 

„udělením čs. státního občanství rozmnožil by politicky a národnostně vrstvy obyvatelstva, 

u nichž čs. stát a čs. národnost nejsou v lásce“.190 Správce sirotčince v Moravské Ostravě 

Jana Schramma úřady líčily jako německého nacionála, který „zdráhá se připojené 

prohlášení o válečných půjčkách podepsati, poněvadž toto není německého znění“.191 

Vítkovický mistr Ondřej Suchanek se snažil získat čsl. státní příslušnost několikrát, ale 

vždy neuspěl, neboť ač původem Polák, vystupoval všude jako Němec. Byl členem 

německých nacionalistických spolků, tudíž dle policejního ředitelství „stojí dnes v táboře 

německém a tím přispívá k posílení jeho, což stěžuje konsolidaci národnostních poměrů ve 

zdejším kraji“.192 Alois Kulišian pocházel ze Štýrska, na území českých zemí žil přes 25 

let, přesto ještě na počátku 30. let mluvil jen německy, posílal děti do německých škol  

„ …a při šetření o jeho žádosti za udělení čsl. státního občanství odpovídal vyšetřujícím 

orgánům jen německy, ačkoli český jazyk dobře ovládá, takže jest zřejmo, že žadatel svým 
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ostentativním němectvím v podobném případě dává na jevo své německé nacionální 

smýšlení a zaujatost vůči českému národu“.193 Židé se sžívali s novými poměry 

nejobtížněji ze všech národností, čehož důkazem je i Wolf Wasserlauf z Moravské 

Ostravy. V roce 1933 jej okresní úřad nedoporučoval propustit do státního svazku: „...patří 

k oněm Židům, kteří nepřizpůsobili se národnostní většině obyvatelstva, nýbrž udržují stále 

zdejší němectví“.194 Nejen cizinci německé a židovské národnosti, ale i někteří Poláci měli 

podle čsl. orgánů patřit k těm, kteří nové pořádky snášeli jen těžce. Jistého Kazimíra 

Pawlowského popisovaly jako houževnatého polského šovinistu, „který českou národnost 

nenávidí“.195 Zarytý Polák měl být i Pavel Turek z Moravské Ostravy, v jednom hostinci 

prohlásil: „Češi jsou osli, neumí dělat ani peníze…jim jich za 24 hodin padělají. Masaryk 

není řádným prezidentem, neboť se jím sám udělal. Přejelo mě auto Červeného kříže psa, 

který mi byl milejší než celý Masaryk“. Dokonce jej za tyto výroky soudně stíhali, ale 

šetření bylo zastaveno.196 Josef Žába se choval k české otázce příznivě jen na oko, své děti 

posílal do školy německé, nyní české, podle vítkovické správní komise „je tudíž jako každý 

Polák národnostně nespolehlivý“.197 Jan Pamula, pracovník ve známé hrušovské chemické 

továrně, navštěvoval jen polská divadla, v roce 1932 navíc veřejně prohlásil, že i své další 

dítě pošle do polské školy, což vedlo policejní ředitelství k zápornému doporučení jeho 

žádosti „jelikož žadatel hlásí se k národnosti polské, své děti posílá do polské školy, čímž 

posiluje polský živel ve zdejším kraji a zdejším poměrům se dosud nikterak 

nepřizpůsobil“.198 U osob nacházející se v době plebiscitu na území Těšínska byl brán 

zřetel na jejich politické chování v této době. Vojtěcha Zauchu policejní komisařství líčilo 

jako polského šovinistu, který „za plebiscitní akce vřele pro přivtělení Těšínska k Polsku 

horoval. Z tohoto důvodu bylo by tudíž třeba při udělení šetřiti jisté opatrnosti“.199 U Žofie 

Ciurosové k podobným závěrů došla obec Vítkovice, poněvadž „celá rodina je agitačně 

činná do Polska“.200 I Jan Pillorz údajně sympatizoval s polskou stranou, jinak by podle 

výpovědi „jistého svědka“ nemohl nadržovat v době plebiscitu na Těšínsku, „při řečích 

Polákům“.201  

                                                 
193 ZAO, PŘMO, kart. 341, sign. 1501 – 2199. 
194 AMO, OÚMO, 1933, sign. II/1, kart. 25. 
195 Tamtéž, 1922, sign. L, kart. 83. 
196ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 223, sign. 64 – 74. 
197 AMO, OÚMO, 1923, sign. L, kart. 85. 
198 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 341, sign. 1501 – 2199. 
199 AMO, OÚMO, 1921, sign. L, kart. 79. 
200 Tamtéž, 1922, sign. L, kart. 80. 
201 Tamtéž, kart. 81. 



 73

Hodnocení ostatních kritérii občas přinášelo taktéž zajímavé poznatky. 

Pravděpodobným rekordmanem, ovšem v negativním  slova smyslu, byl Vilém Krutký, 

neboť tento nenapravitelný recidivista proslul jako „alkoholik a známý rváč, byl již 43krát 

soudně trestán“.202 Ani František Rexa nebyl v ohledu mravním zachovalý, jeho 19 trestů 

to dokazuje. Přesto si v odvolávacím řízení k ministerstvu vnitra postěžoval: „Důvodů pro 

odepření vlastně žádných vědom si nejsem“.203 Markus Schrötter byl dobře situovaný Žid, 

přestože po stránce národnostní jej hodnotili vcelku pozitivně, nepodporoval žádné 

dobročinné akce a nepřispěl tak ke konsolidaci hospodářských poměrů čsl. státu. Policejní 

ředitelství však usoudilo, že toto jeho chování nevyplývá snad z nějakého nepřátelství vůči 

Čsl. republice, nýbrž „z přílišného skrblictví“.204 Františku Bebenkovi bylo čsl. státní 

občanství uděleno v roce 1935, a to přesto, že se tehdy octl bez zaměstnání. ZÚ v Brně se 

tázal Ostravy, zda je žadatelova nezaměstnanost přechodného nebo trvalého rázu, jestli si 

hledá práci nebo je osobou „práce se štítící“. Moravskoostravský okresní úřad odpověděl, 

že Bebenek je pracovitý, nezaměstnaný je jen přechodně z důvodu přetrvávající 

hospodářské krize, přičemž práci se snaží nalézt.205 Siegfieda Spitzera z Moravské Ostravy 

několikrát trestali pro přestupek hazardní hry a překročení půlnoční hodiny. Neživil se 

poctivou prací, protože „téměř celé své jmění z hry hazardní nabyl“. 206 Špatné pověsti u 

občanů požíval i Jindřich Lehmer, neboť „zabýval prý se ve značné míře nedovolenými 

manipulacemi valutami a zlatými penězi“.207 Kateřině Laciakové z Moravské Ostravy 

zamítli žádost v roce 1924 z hospodářských důvodů, protože neměla zajištěný dostatečný 

výdělkový příjem. V roce 1933 ale státní občanství získala, OÚ v Moravské Ostravě 

uspokojila informace o dorůstajících dětech, které se o ní mohou v případě nouze 

postarat.208 Jan Noszczynski nějak halasně najevo své komunistické smýšlení nedával, 

nezaujímal žádnou funkci ve straně, přesto jej v roce 1925 vyrozuměli negativně. V roce 

1931 již podle PŘMO problémy nedělal: „Změnu politického smýšlení lze považovat za 

trvalou. Žadatel nebyl stoupenec komunistické strany z přesvědčení, nýbrž pouze proto, 

aby udržel dobré přátelské styky se svými spolupracovníky“.209 Augusta Giselová 

z Vítkovic  měla pracovat jako vedoucí mlékárny patřící Rudolfu Horákovi. Horák ale tyto 

závěry odmítl, jmenovaná u něho neměla pracovat, „nýbrž že si ji prozatím vydržuje jako 
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milenku“. Policejní ředitelství pokračuje v dalším výčtu jejího „nestandardního“ chování a 

nakonec uzavírá: „Žadatelka jest volných mravů a pokud bylo důvěrně zjištěno, udržuje 

styky hlavně s ženatými muži, čímž zavdala již příčiny k rozvratu manželství. Vzhledem 

k tomu nelze ji považovati za vítanou“.210 

Některým uchazečům o čsl. státní občanství dělalo problém podepsat prohlášení, 

v němž se v případě obdržení čsl. státní příslušnosti vzdávají nároků plynoucí z vlastnictví 

válečných půjček, ale zejména stvrzují, že nemají žádné zaopatřovací nároky vůči státu své 

dosavadní příslušnosti do té míry, že neměli zájem na dalším průběhu státoobčanské 

procedury a žili raději bez čsl. pasu. Zvláště nemajetné vdovy se však v souvislosti s tímto 

prohlášením mohly dostat do složité životní situace. Kateřina Rejová se odmítla vzdát 

svých nároků na invalidní zaopatření z Polska: „Za války padli mi dva synové, jediná má 

naděje na podporu ve stáří. Mám tudíž nároky na invalidní důchod předků, který hodlám 

uplatňovati až budu míti vyřízeno čsl. státní občanství a domovskou příslušnost ve 

Vítkovicích. Dosud jsem kroky nepodnikala, poněvadž nejsem státní občankou, a od 

převratu nedostávám ani haléř od ČSR neb Polska. Těchto nároků se nemohu vzdáti, 

poněvadž bude to má jediná podpora ve stáří“.211 Marie Banášová se narodila 

v Mariánských Horách v rodině českých rodičů, ale vlivem sňatku s Haličanem získala 

jeho polskou státní příslušnost. Okresní úředníci ji doporučovali do státního svazku 

přijmout, poněvadž jako rozená Češka nezavdala žádné pochybnosti o své loajalitě, 

nezletilé děti posílala do českých škol apod.. Odešla však s nepořízenou, neboť se odmítla 

zříci nároků na zaopatřovací požitky vůči svému dosavadnímu státu, tedy Polsku. Její 

manžel totiž padl na italské frontě, proto měla od polského státu nárok na zaopatřovací 

příspěvky pro sebe a své děti a přestože „je rozena Moravanka, své dítky vychovává 

v duchu českém, v Polsku nikdy nebyla“, úřady vyšší instance byly neoblomné.212  

Jak již bylo uvedeno, ve státoobčanských arších nalézáme i šetření místních odborů 

Národních jednot. Na tomto místě je nezbyté přiblížit, co vlastně Národní jednoty byly a 

jakou úlohu ve státoobčanské problematice sehrávaly. Ke konci 19. století začali Němci na 

teritoriu Čech, Moravy a Slezska zakládat spolky, které měly v těchto územích  rozšiřovat 

jejich vliv. Odpověď z české strany na sebe nenechala dlouho čekat a brzy vznikaly i 

nacionální spolky české, mezi něž patřila i Národní jednota pro východní Moravu se 

sídlem v Olomouci (dále jen NJVM). Podle stanov měla přispívat ku „národnímu, 
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duševnímu a hmotnému zvelebení krajin na severu a východě Moravy“. V praxi pak 

především šířit osvětu, posílit české národní vědomí hlavně podporou školství, zřizováním 

knihoven, čtenářských kroužků a pořádáním přednášek. Ve své činnosti pokračovala i po 

převratu, protože podle ní Němci nadále aktivně vystupují, zvláště na národnostně 

smíšených územích s cílem oslabit české pozice. Považovala je za rozkladný element a 

poukazovala na jejich nepřátelství proti „českému živlu“. Vycházela přitom z každodenní 

zkušenosti české menšiny, která se potýkala s mnoha problémy na většinově německých 

územích, a také z negativních postojů německé politické reprezentace k československému 

státu. Přesto svým mnohdy silně nacionalistickým zabarvením spíše přispívala k vyhrocení 

česko-německých vztahů, než k jejich konsolidaci. V politickém okresu Moravská Ostrava 

se konstituovalo celkem 12 odborů NJVM.213 

Z archivních materiálu vysvítá, že to byla právě olomoucká národní jednota, která 

na přelomu let 1920 až 1921 jako první oslovila OSP v Moravské Ostravě, posléze i ZSP 

v Brně. Oběma politickým úřadům vyjádřila své znepokojení nad tím, že jednotlivé obce 

na Ostravsku často udílely přislíbení domovského práva příslušníkům cizích států, zvláště 

národnosti německé, polské a židovské. Tito lidé se pak ucházeli o čsl. státní občanství. 

Podle NJVM přislíbení domovského práva mnohdy obdržely i osoby, které ani desetiletý 

vydržovací pobyt nenaplnily, přičemž k tomu docházelo „na základě vlivů osobních 

v místech německých nebo smíšených, kde pod různými záminkami se těmto žádostem 

vyhovuje“. V následujících řádcích proto nabízí, že prostřednictvím ostravských místních 

odborů bude bezplatně poskytovat „věrné zprávy“ o tom, zda jsou cizí státní příslušníci 

hodni udělení (resp. přiznání) čsl. státního občanství po stránce národnostní a státně 

politické, protože „do čsl. státu byly již v celé řadě případu přijaty osoby, které toho 

nezasluhovaly.“214 

Posudky Národních jednot objevíme jen do roku 1923, přičemž jejich počet není 

příliš velký, v řádech několika desítek. Nicméně na rozdíl od policejních a obecních zpráv 

tyto relace bývaly někdy obsáhlejší, často hodnotily nejen žadatele jako takového, ale i 

celkovou národnostní situaci politického okresu. Dobrozdání Národních jednot využívala 

jen ZSP v Brně, nebyl objeven jediný případ, kdy tato iniciativa vycházela od 

moravskoostravských úředníků první instance. Nejčastěji byl vyslyšen místní odbor 

Národní jednoty ve Vítkovicích, což potvrzuje slova Karla Sommera, že prvořadým 
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úkolem moravskoostravských jednot bylo monitorování národnostních poměrů ve 

Vítkovických železárnách.215 Co se celkového charakteru zpráv týče, převažovaly relace 

výrazně negativní, více než 90% konečných verdiktů vyznělo záporně. 

Nejostřejší tón z nich vysledujeme vůči haličským Židům a zaměstnancům 

Vítkovických železáren. K těmto dvěma skupinám osob se ostravské odbory Národních 

jednot vyjadřovaly také jednoznačně nejčastěji.  

Židům Národní jednoty mj. vytýkaly, že „při zápisu do škol v roce 1921 byla 

v novinách i jinak plakáty učiněna výzva na Židy, aby posílali děti své do českých škol, 

kteroužto výzvu však Židé ignorovali. Německé obecné a střední školy v Ostravě nejméně 

ze 40 % plněny jsou dětmi Židů, kteří před léty přišli z Haliče, tedy z kraje slovanského. 

Jejich lpění na kultuře a společenství nezměnilo se ani po převratu…V tom spatřujeme 

jednání nepřátelské vůči českému národu, poněvadž Žid z Haliče nemá naprosto žádných 

příčin a důvodů, aby se orientoval v naších zemích k německému národu…“.216  

V Židech německého smýšlení viděly Národní jednoty skutečně největší 

potencionální národnostní riziko. Potvrzuje to i případ Ervína Teichnera, studujícího 

z Vítkovic. Vítkovický odbor Národní jednoty o něm nezískal žádné informace, protože 

v obci nebyl příliš znám, nabádal však k ostražitosti: „…upozorňujeme, že byla to právě 

německá studující mládež vítkovická – najmě židovská – již za dob rakouských se 

nejvyzývavěji chovala k českému občanstvu ostravskému vůbec a stála společně v čele 

všech protičeských akcí. Je třeba proto zvláštní opatrnosti při udělení státního občanství p. 

E. Teichnerovi, a to tím větší, že jako odchovanec německých škol, prosáknut 

velkoněmeckým duchem, může jednou zhoubně působit proti Čsl. republice“. 217 

Podobně i v případě Natana Abrahamera „…nelze přímo ničeho namítati. Žadatel 

jest celkem indiferentní..“, přesto si  místní odbor Národní jednoty v Mariánských Horách 

postěžoval,  že „…chování jeho vůči republice Čsl. je pasivní, ač my si přejeme, aby 

činnost i příslušníků izraelského náboženství byla zvláště v ryze českých obcích otevřeně 

česká a s republikou vřele cítící, což v tomto případě rovněž postrádáme“.218  

Moravskoostravský odbor Národní jednoty popudil ostravský kavárník Mořic 

Reicher: „Mořic Reicher přistěhoval se do Moravské Ostravy z území slovanského se svými 

rodiči, přesto však připojil se k prostředí německému. Jak ovládá poměry nejlépe vidno 

jest z jeho stížnosti, v níž uvádí, že se prý s národem „moravským“ úplně srostl. Po 
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desetiletí žije na Moravě v území českém a nezná ani tolik, že moravského národa není. 

K žádosti jeho přiloženo jest potvrzení správní komise, listiny od náboženské obce, obě 

v jazyku německém, což nejlépe svědčí o smýšlení jeho. Lidé podobného druhu jsou a 

zůstávají německého smýšlení a podporují německou menšinu…“. 219 

Pokud Národní jednoty vstoupily do průběhu vyšetřované žádosti, jejich názor se 

promítl do konečného verdiktu brněnských nebo pražských úřadů, které v těchto situacích 

nebraly v potaz šetření ostatních ostravských policejních orgánů a obcí. Negativní šetření 

některého z odborů Národních jednot tak zavdalo vyšším správním orgánům podnět 

k zamítnutí žádosti. Objevíme několik podobných případů. Ukázkový je arch Jakuba 

Vogela, knihaře z Přívozu. Ve své žádosti z 28. září 1921 žádal za přiznání čsl. státního 

občanství. Místo narození uvedl polský Źywiec, dříve příslušel do Osvětimi; manželka 

Berta pocházela z Olomouce; v tuzemsku pobýval více než 35 let, od roku 1898 bydlel 

v Přívozu. Vyzdvihl svůj židovský původ a odmítl jakékoli peněžité nároky směrem k 

československému státu. Podle četnické stanice v Přívoze se jednalo o vyučeného knihaře, 

vyrábějícího kartounové krabice a zaměstnávajícího sedm ženských pracovních sil. „…Je 

ženatý, bezdětný, mravně dosud zachovalý a požívá v Přívoze dobré pověsti. Jeho chování 

v ohledu politickém jest dosud nezávadné, jest židovsko – německé národnosti a nepřichází 

v zdejším trestním rejstříku soudně ani policejně trestaný. Vzhledem na dosavadní shora 

uvedenou zachovalost není obava, že by se Vogelem do našeho státu nastěhovaly osoby 

z důvodů politických neb hospodářských nevítané neb nepohodlné. Ohledně jeho chování 

k české otázce před 28. říjnem 1918 nebylo vyšetřeno, že by se Vogel v některých 

protičeských demonstracích účastnil…“. Posléze přichází se svým stručným šetřením i 

Policejní komisařství v Moravské Ostravě, které proti Vogelovi z hlediska státně 

policejního nic závažného neshledalo. 31. října 1921 pak OSP v Moravské Ostravě 

předložila žádost ZSP v Brně, v níž se vyslovuje pro přiznání státního občanství„…ježto 

proti žadateli  žádných závad se nestává“. 8. listopadu 1921 však Brno vrací spis zpět a 

žádá politický úřad první instance dodatečné zjištění, jestli žadatel může někdy připadnout 

domovské obci na obtíž, rovněž požaduje vyslyšení místního odboru Národní jednoty. 

Zatímco správní komise připojuje stanovisko pozitivní, neboť „Jakub Vogel jest přičinlivý 

živnostník, bezdětný, dobře situovaný a není tudíž obava, že by připadl na obtíž“,  

přívozský odbor Národní jednoty reaguje zcela opačně: „…nedoporučuje se žádost Jakuba 

Vogela za přiznání čsl. státního občanství, poněvadž obec Přívoz je stále národnostně 
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ohrožena a není možno neustále zvětšovati kádr německých voličů“.  Takto doplněný arch 

opět přijímá ZSP v Brně, na základě nově zjištěných skutečností žádost zamítá. V odvolání 

k Ministerstvu vnitra do Prahy akcentoval Vogel své členství v českých humanitárních 

spolcích (Masarykova liga apod.). Podpořila ho i správní komise města Přívozu – na 

spodní straně odvolávacího dokumentu se dokonce přívozský vládní komisař osobně 

přimlouval, aby bylo Jakubu Vogelovi státní občanství přiznáno. Ani toto dobrozdání mu 

nepomohlo, poněvadž i pražští úředníci jeho žádosti zamítli.220 V souvislosti s případem 

Jakuba Vogela registrujeme jednu zajímavou skutečnost, že tento Žid se v roce 1921 

přihlásil k národnosti české, jak bylo zjištěno při procházení sčítacích operátů obce 

Přívozu. Jedná se o akt v této době naprosto ojedinělý, neboť osoby tohoto původu uváděly 

převážně národnost židovskou, někdy ještě i německou.221    

Silně kritický tón vůči zaměstnancům Vítkovických železáren, zvláště úředníkům, 

lze vysledovat z vyčerpávajícího šetření Místního odboru Národní jednoty ve Vítkovicích, 

které úřad provedl ve věci Alfréda Helbiga: „Alfred Helbig je velkoněmeckého smýšlení a 

žádá-li za státní příslušnost, činí tak ze zájmů egoistických: zajistit sobě a rodině „dobré 

bytí“ v Československé republice. Přitom však ničím nepřispívá ke konsolidaci 

poválečných poměrů, k uklidnění a ke konstruktivní práci. Ba republiky Československé 

z celé velkoněmecké duše nenávidí, považuje ji v rozhovoru s českými lidmi za republiku 

německo-polsko-maďarsko-slovensko-rusínskočeskou, ale ne za Československou, což 

ostentativně prohlašuje. Všechny zákony a nařízení vlády Československé republiky 

podrobuje bezohledné kritice, má je za nespravedlivé a československou vládu za 

vetřelecko-násilnickou. S trváním Československé republiky nepočítá. Je příkladným 

zjevem německého úřednictva vítkovických závodů vůbec. Tyto jsou hnízdem, ohniskem a 

osou vší nenávisti proti všemu českému, vší německé iredenty, nepřátelství zjevného, ale 

hlavně tajného a podkopné práce na základy této republiky vydobyté slzami, krví a 

300letým utrpením českého lidu. Upozornili jsme již a při této příležitosti znovu 

upozorňujeme na germanizační, státu nepřátelskou činnost vítkovických závodů…V tradici 

výbojného němectví vítkovických železárenských závodů je inž. Alfréd Helbig odchován, 

žije dále v něm a také provždy žíti bude. Je nepřítelem Československé republiky a to je 

vše. Vyslovujeme se se vším důrazem proti udělení státního občanství Alfrédu 

Helbigovi.“222  
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Závěry Národní jednoty se shodovaly s postoji města Vítkovice, jež rovněž 

nemohlo úředníkům vítkovických železáren přijít na jméno. Při šetření jednoho z nich, 

jistého Josefa Schwarze, upozornila, že „žadatel je jako všichni úředníci vítkovických 

závodů německé národnosti, je politicky nespolehlivý a národnostně nesnášenlivý“.223 

Veliké obavy města vzbuzoval i vrchní úředník vítkovických závodů Julius Kriso, který 

byl smýšlení německého, „odpůrce všeho českého. V tomtéž duchu vychoval a vychovává 

dosud své děti. Udělením čsl. státního občanství jmenovanému posílil by se značně 

německý živel ve Vítkovicích, jelikož tento jest vlivnou osobou, což by ohrozilo češství ve 

zdejší obci. Zhledem k radikálnímu smýšlení velkoněmeckému zaujímá zdejší správní 

komise stanovisko záporné“.224 

Nezanedbatelný vliv Národních jednot demonstrujeme i na skutečnosti, že pokud 

policejní orgány a obce zjistily nedostatečnou uchazečovu znalost českého jazyka, nebo 

jeho slabou angažovanost v českém kulturním prostředí, na počátku 20. let tyto fakty 

obvykle nezavdaly Brnu podnět k odepření státního občanství. Ovšem jinak tomu bylo 

v případě stížnosti některého z odborů Národních jednot v této věci. Okresní úřad proti 

Salomonovi Glückmannovi ničeho nenamítal, přesto u ZSP v Brně se svou žádostí neuspěl. 

Podle Národní jednoty: „…neodebírá žádného českého časopisu, do české společnosti 

nechodí a vůbec ke všem národnostním, kulturním a politickým zjevům našeho národa a 

k republice chová se úplně lhostejně. Není se co nadíti, že by sám anebo jeho rodina kdy 

přispěla něčím k vývoji národa a republiky“.225 Totožný příběh sledujeme i v případě 

Georga Hergescheimera. Policejní orgány a obec jej hodnotily pozitivně, přesto role arbitra 

opět připadla Národní jednotě: „G. Hergescheimer jest příslušníkem německé národnosti, 

on a celá rodina hlásí se k německé národnosti, ač přišel z Haliče, českého jazyka 

neovládá. Odbor Národní jednoty vyslovuje se se zřetelem na neznalost českého jazyka 

proti tomu, aby témuž státní občanství uděleno bylo“.226 

Jen ojediněle některý odbor Národní jednoty doporučil uchazeče k přiznání, resp. 

udělení čsl. státního občanství. Židovský majitel hostince Julius Ganz obdržel kladné 

posudky od všech čsl. orgánů a jeho vstup do československého státu posvětili i 

moravskoostravští úředníci Národní jednoty: „J. Ganz má českou rodinu, vychovává děti 

česky a pochází z území haličského, z kraje obydleného Ukrajinci. Vůči českému národu 
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počíná si slušně a se zřetelem na jeho chování a smýšlení doporučuje Národní jednota, aby 

jemu státní občanství bylo uděleno“.227 

 

Z žádostí, které jednotliví uchazeči o čsl. státní občanství sepisovali pro úřady první 

instance, lze mnohdy vyčíst jejich snahu „vylepšit“ svou pozici tím, že iniciativně 

deklarovali svou loajalitu ke státnímu zřízení. Nejčastěji zdůrazňovali, že vychovávají děti 

„v duchu českém“, hrdě se hlásí k české národnosti a jsou mravně zachovalí. Žadatel 

Hynek Golarczyk daroval na uctění památky zemřelého ministra Rašína 50 Kč a patřičně 

to ve své žádosti vyzvedl.228 Jistý moravskoostravský obchodník zase podtrhl, že nikdy 

nebyl v obchodním spojení s Poláky, neboť „mé obchodní styky se omezují výhradně na 

Ostravsko“.229 Jinde dotyčný vyzdvihoval svou věrnost k československému státu 

konstatováním: „…již za Rakouska jsem byl vždy na svém místě, kde se jednalo o českou 

věc“.230 Josef Trzeciak zase plánoval prožít celý svůj život v Československu, neboť „jako 

občan Československé republiky chci i umřít…“.231 Řada takových „vylepšení pověsti“ 

pramenila v ryzím pragmatismu, ve snaze zapůsobit na úředníky a případně tím ovlivnit 

jejich konečné rozhodování. Někdy se k podbízivým frázím uchylovali i lidé, jež byli 

v posudcích úřadů charakterizování krajně negativně. Mnozí uchazeči o čsl. státní 

občanství, zvláště polského původu, se nepodepisovali jménem uvedeném v rodném listě, 

ale volili jeho počeštěnou variantu (Smajdor – Šmajdor, Gruszka – Gruška, Nieczelnik – 

Ničelník atd.). Nápadné je to u formulářů odvolání podepsaných počeštěnou verzí jména, 

zatímco původní žádost byla podepsána příjmením dle rodného listu. Úředníci si ale 

všímali především jazyka celé státoobčanské žádosti. V podstatě můžeme konstatovat, že 

polsky a především německy psaná žádost byla přijímaná s jistou nedůvěrou. Úředníci 

v tom spatřovali důkaz slabé adaptability v české společnosti a zvláště Národní jednoty to 

hodnotily jako důkaz „německého smyšlení“.  

3.5. Kritika praxe nabývání čsl. státního občanství  

Praxe nabývání čsl. státního občanství byla představiteli polské a německé menšiny 

kritizována. Zvláště polští historici o ní psali a ještě dnes píši jako o prostředku 
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k provádění odnárodňovacích cílů.232 Jednoznačné stanovisko v této věci zaujal Stanislav 

Zahradnik, podle něhož byla jedním z hlavních čechizačních nástrojů vůči Polákům žijícím 

v Československu.233 Své závěry mírně korigoval v knize pojednávající o životě polské 

národnostní menšiny na Těšínsku v České republice.234 Zde v souvislosti 

s prvorepublikovým státním občanstvím píše o možnostech jeho zneužití československými 

orgány k odnárodnění. Český historik meziválečného Slezska Dan Gawrecki připouští, že 

otázka čsl. státního občanství byla pro českou stranu jistou příležitostí k vyvíjení nátlaku 

zejména na osoby, které nezískaly čsl. státní občanství bezprostředně po válce opcí.235 

Současníci z řad Poláků a Němců však státoobčanskou problematiku vnímali jednoznačně. 

Polská politická reprezentace v ČSR po celou dobu trvání první republiky tuto záležitost 

neopomíjela, například ještě v memorandu polských politických stran o poměrech polské 

menšiny v ČSR z počátku roku 1934 kritizovala veliké množství zamítnutých žádostí.236 

Hluchým však nezůstal především tisk. Polské noviny psaly o nátlaku, který měl být na 

žadatele vyvíjen, nelíbila se mu skutečnost, že mnozí Poláci sloužili v čsl. armádě, přesto 

byli vyrozuměni negativně. Zvláště v Moravské Ostravě a okolí již mnozí neuměli ani 

polsky, polský tisk o nich psal jako o cizincích ve vlastní zemi.237 Přímo v politickém 

okresu Moravská Ostrava byla nejhlasitějším kritikem těchto poměrů německá strana. 

Ostrauer Zeitung si stěžovala, že za udělení čsl. státního občanství úřady požadují 

obrovské peněžní obnosy, v jednom známém případě údajně až 100 000 Kč.238 

Charakteristický je komentář s názvem „Nebezpečí státního občanství“, ve kterém noviny 

odmítají udělování státního občanství podle politických hledisek, pohoršují se nad tím, že 

uchazeči si za cenu velkých materiálních obětí zajišťují domovské právo, aby jim nakonec 

občanství bylo bezdůvodně zamítnuto, čímž se stávají vykořeněnými. Noviny vybízejí 

všechny poslance a celou německou veřejnost, aby se postavili proti takovému chování a 

apelují za zřízení ochranných míst, která neúspěšným uchazečům poradí, jak mají 

postupovat dále.239 Pozoruhodné je provolání strany českých Židů, která několik dní před 

sčítáním lidu v roce 1921 vybízí Židy, aby se hlásili k Tschechentum (češství), neboť  kdo 

                                                 
232 Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry, s. 78. 
233 Zahradnik, S.: Polska Grupa narodowa v Czechosłowacji 1920-1990. Głos Ludu [ze dne 1. března 1990] 
46, 1990, 24,  s. 3. 
234 Kadłubiec, K. a kol.: Polská národní menšina na Těšínku v České Republice (1920 – 1995). Ostrava 1997, 
s. 16. 
235 Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry, s. 135. 
236 Týž, s. 261 – 262. 
237 Týž, s. 135. 
238 Die teurer Staatsburgerschaft. Ostrauer Zeitung [ze dne 6. prosince 1920],  31, 1920, s. 3. 
239 Gefährdung der Staatsburgerschaft. Ostrauer Zeitung [ze dne 6. května 1921]  32, 1921, 101, s. 4. 



 82

se uvede jako Jude, bude v republice pokládán za cizince.240 Česká strana konkrétně 

problematiku státního občanství v tisku nijak obšírněji nereflektovala, výjimkou byli 

komunisté. Komunistickým novinám Dělnický deník se nelíbilo, že státoobčanské žádosti 

čsl. orgány odepíraly dělníkům. Komunističtí autoři píši o nemožnosti dělnických vrstev, 

především polské národnosti, zvláště pak nezaměstnaných v důsledku hospodářské krize 

30. let, dovolat se svého práva na čsl. příslušnost. Uvádí, že s touto politikou 

národnostního útlaku měla kromě buržoazních stran souhlasit i sociální demokracie, jejíž 

poslanci podali návrh zákona zakazující pracovat v ČSR všem dělníkům, jež neuspěli se 

svou státoobčanskou žádostí, přičemž nejvíce měli být postižení polští občané na 

Těšínsku.241 Názory komunistů tlumočil i komunistický poslanec z Těšínska Karol Śliwka. 

V několika článcích v Rudém právu se zabýval i údajným nelichotivým postavením polské 

národnostní menšiny v ČSR a v této souvislosti kritizoval také postup úřadů v záležitostech 

udělování státního občanství. 

Na celostátní úrovni však byli pochopitelně více slyšet Němci. Nespokojená 

německá menšina přenesla státoobčanskou problematiku až na půdu poslanecké sněmovny 

Národního shromáždění Československé republiky. Několikrát v této věci interpelovala 

ministry a vládu. V letech 1920 a 1921 zjistíme celkem šest interpelací.242 Většina z nich si 

stěžovala na postup čsl. úřadů ve věci udělování čsl. státního občanství a na účast 

Národních jednot v tomto procesu. 26. října 1920 se na ministra vnitra obrátili němečtí 

poslanci, za něž mluvil dr. Schollich. Nelíbilo se mu, že mnozí lidé se stali přes noc cizinci 

a musí tak žádat o čsl. občanství, které jim je mnohdy bezdůvodně zamítnuto, přestože na 

území ČSR vlastní pozemky a jsou na něm existenčně závislí. Každá státoobčanská žádost 

měla jít na Národní jednotu a jen její kladný postoj zaručoval žadateli úspěšné zakončení 

procedury, což by podle dr. Schollicha bylo výsměchem všemu právnímu cítění. Dále 

německý poslanec upozorňuje na nutnost zřeknutí se válečných půjček, v čemž vidí 

nezákonný postup. Ministr vnitra Černý odpovídá v lednu 1921. Úřady podle něj musí 

použít všech prostředků, aby získaly o uchazeči správný úsudek. Mezi žadateli o čsl. státní 

občanství vznikly neopodstatněné domněnky, že kladný postoj některé z národních 

institucí zaručuje uchazeči příznivé posouzení žádosti, takže někteří si dokonce z vlastní 
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iniciativy zajišťují doporučení některého národního spolku. Odmítá, že by Národní jednoty 

posuzovaly každou státoobčanskou žádost. Mělo se jednat pouze o několik případů a navíc 

význam jejich šetření nebyl odlišný od posudků ostatních čsl. orgánů. Černý dále uvádí, že 

při posuzování jednotlivých žádostí je rozhodující zájem státu a nikoli zájem osobní, proto 

čsl. orgány zkoumají, zda-li udělením čsl. státního občanství nevznikne státu zvláštní újma. 

Přesto podle Černého politické úřady postupují velice liberálně zvláště k těm, kteří na 

území Čech, Moravy a Slezska bydlí roky a desetiletí, o čemž svědčí nepřehledné množství 

naturalisací od převratu provedených. Ovšem osoby, které usilují být čsl. státními občany 

jen z důvodů zištných, jež by chtěly zpeněžit své rakouské nebo uherské půjčky, získat 

státní zaopatřovací nároky apod., nemůžou odejít s kladným rozhodnutím. V otázce 

rakouských a uherských válečných půjček, ukončuje na závěr své interpelační odpovědi 

Černý, nelze ani v nejmenším pochybovat o nějaké morální, právní či politické 

nezákonnosti. Bylo totiž na zvážení každého uchazeče, jestli má větší zájem o čsl. státní 

občanství, nebo o náhrady za válečné půjčky. Není státním zájmem, aby Československo 

každému cizinci žádajícímu o čsl. státní občanství honorovala jeho válečné půjčky, protože 

by tím byli poškození právě čsl. státní příslušníci. 16. června 1921 interpelovali němečtí 

poslanci znovu, tentokrát za ně mluvil dr. Alois Baeran. Hovořil, že obyvatelstvo si již 

delší dobu trpce stěžuje na úřednické jednání ve věci posuzování státoobčanských žádostí, 

které se děje samovolně. Podkladem pro úřední rozhodnutí měl být záštiplný šovinismus a 

nikoli zákon a právo. Poukazoval na nenávistné posudky národních spolků, konkrétně 

Národní jednoty jihozápadní v Brně, která doporučovala zamítnout dvě státoobčanské 

žádosti z důvodu toto, že oba žadatelé byli zarytí Němci.243 Ministr vnitra však reagoval až 

                                                 

243 První z Baeranových citovaných posudků Národní jednoty jihozápadní ve věci Beinhofera Johanna z 23. 
února 1921, t. č. 125530/1920-III., č. j. 913,  vypadal takto: „K tamějšímu dotazu ze dne 6. ledna t. r., 
zaslanému Moravskému odboru Národní rady československé v Brně, odpovídáme uctivě, že jmenovaný jest 
zarytý Němec, Čechům značně nepříznivý. Z toho důvodu doporučujeme, aby se žádost o státní občanství 
příznivě nevyřizovala, poněvadž se domníváme, že nikdy nestane se loajálním státním občanem 
Československé republiky a poněvadž jeho dosavadní chování neskýtá dostatečné záruky, že, bude-li přijat do 
státního svazku Československa, nepřivodí se tím státu a jeho nařízením nějaká újma nebo škoda“. Druhý ze 
dne 24. února 1921, t. č. 105582 1920-III, Č. j. 935, ve věci Klementiny Arsenscheggové, zněl takto: „K 
Vašemu přípisu ze dne 5. ledna t. r., zaslanému Moravskému odboru Národní rady československé v Brně 
sdělujeme uctivě, že o politické spolehlivosti žadatelky není možno zjistiti spolehlivých informací. Jest vdova 
po podplukovníkovi a zarytá Němka, staré rakouské výchovy. Podotýkáme, že jmenovaná jest zapsána ve 
stálých voličských seznamech města Brna v 9. sešitě III. č. 137 přes to, že v době sestavování voličských 
seznamů československého státního občanství neměla a domníváme se, že jmenovaná při vyplňování 
popisných lístků, podle nichž stálé voličské seznamy byly sestaveny, úmyslně uvedla nesprávné údaje a tak 
úřady podvedla. Z tohoto důvodu jsme zásadně proti tomu, aby se žadatelce udělilo státní občanství 
Československé republiky.“ 
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na další interpelaci uvozenou jménem poslance dra R. Lodgmana, která se opět týkala 

údajného nezákonného postupu úřadů při propůjčování státního občanství. Terčem kritiky 

se nyní stala Národní jednota severočeská v Jablonci n. Nisou. Dr. R. Lodgman požadoval 

vysvětlení, zda ministerstvo vnitra nebo zemská správa politická vydala okresní politické 

správě v Jablonci n. Nisou nebo jiným okresním politickým správám pokyny, v nichž  se 

psalo, že žádosti mají se nejprve předkládat Národní jednotě, aby k nim zaujala stanovisko. 

Tázal se rovněž, jakou roli tyto soukromé spolky ve státoobčanské proceduře sehrávaly. 

Podle ministra vnitra nějaké všeobecné předpisy nebo pokyny, které by nařizovaly 

předložit státoobčanskou žádost k dobrozdání národním spolkům, neexistují. Platila však 

zásada, že každá osoba musí být zcela spolehlivě a uspokojivě vyšetřena i v ohledu 

politickém, nehledě na to, že na základě ustanovení mezinárodních smluv musel čsl. stát 

uznat za státní občany veliké množství lidí bez ohledu na jejich osobní vlastnosti. 

Poněvadž je vždy rozhodující zájem státu a udělování státního občanství probíhá podle 

volného uvážení, pokračuje dále ministr, nelze v šetření národní instituce shledávat nic 

nezákonného. Jeho obsah by „mohl být podnětem k dalšímu úřednímu šetření. Úřad není 

ovšem vázán a také nikdy se neváže na vyjádření této instituce a posuzuje výsledek řízení 

po svědomitém uvážení celkového výsledku úředního šetření“. 

 Tolik z ohlasů soudobého tisku, z tehdejších parlamentních řečí, ale i dnešní 

literatury. Nyní se pokusíme uvedené námitky konfrontovat s archivním materiálem 

z politického okresu Moravská Ostrava a zamyslíme se alespoň nad některými výše 

nastíněnými spornými otázkami. Státoobčanské archy nám neposkytují a ani nemohou 

poskytnout zcela jednoznačnou odpověď na otázku, jestli udělování či přiznávání čsl. 

státního občanství mohla využít česká strana vysloveně k odnárodňovacím cílům nebo se 

jednalo spíše o určité tlaky na některé skupiny cizinců. Nabýváme však dojmu, že ve 

způsobu nastavení zejména národnostních kritérií lze vidět určitou snahu 

československého státu působit tak, aby se cizinci asimilovali do české společnosti. Na 

rozdíl od tvrzení ministra Černého čsl. orgány nerozlišovaly, jestli uchazeč na čsl. území 

žil několik let či desetiletí, toto hledisko v době interpelačních řečí, tedy na počátku 20. let, 

v konečném rozhodování žádnou váhu nesehrávalo. Občas k němu čsl. orgány přihlédly 

spíše ve 30. letech. Skutečnost, že mnohdy nepochodili ti, kteří sloužili vojenskou službu 

v čsl. armádě, se sice zakládá na pravdě, na druhou stranu vždy uspěli polští příslušníci 

hlásící se k polské národnosti, jež sloužili u čsl. legií v Itálii a Rusku. Dělnictvo rozhodně 
                                                                                                                                                    
 



 85

nebylo nějak přednostně zamítáno, spíše naopak, to ještě bude konstatováno v kapitole o 

sociálním původu uchazečů o čsl. státní občanství. Lze ovšem souhlasit s  námitkami 

Poláků a Němců, že žádosti byly někdy v podstatě bezdůvodně odepírány. Nejednalo se 

však o paušální přístup, nicméně zejména při procházení státoobčanských archů z 20. let 

objevíme několik desítek osob, jejichž loajalita nebyla žádným způsobem zpochybňována, 

přesto žádost brněnští i pražští úředníci zamítli. 

Samostatným problémem jsou již mnohokrát zmiňované Národní jednoty.  Jak je 

uvedeno již v kapitole „Další zajímavosti ze státoobčanských archů“, v politickém okrese 

Moravská Ostrava prováděly občasná šetření v letech 1920 až 1923, pravděpodobně ani 

jinde v republice do státoobčanské problematiky nepromlouvaly častěji. V praxi se tak 

nepotvrdily stížnosti Němců, že těmito národními spolky prošla každá žádost.244 Ovšem 

tak úplně pravdivá není ani interpelační odpověď ministra Černého, že intervence 

národních spolků byly pouze podnětem k dalšímu šetření, že centrální politické úřady jim 

nepřikládaly výraznější váhu, nýbrž sloužily jako jakási doplňující informace, která měla 

dotvořit celkový obraz o žadateli. Příklady několika státoobčanských žádostí zamítnutých 

pouze z popudu Národních jednot tuto argumentaci vyvracejí. Není vyloučeno, že skutečný 

vliv národních spolků na státoobčanskou proceduru mohl být významnější. V letech 1920 

– 1921 byly do státního svazku československého přijímány poměrně pravidelně osoby 

zejména židovsko – německé národnosti. V roce 1922, tedy již v době, kdy se začínají 

posudky Národních jednot objevovat v podstatně hojnějším počtu a zejména vůči Židům 

zaujímají značně kritické stanovisko, nastává obrat, poněvadž tyto osoby jsou houfně 

zamítány ve všech státoobčanských arších, tedy nikoli pouze v těch, v nichž registrujeme 

posudek Národní jednoty.  

3.6. Život cizinců v politickém okresu Moravská Ostrava  
 

Poválečná situace výrazným způsobem zasáhla do života moravskoostravských 

cizinců, ač mnozí si zpočátku změnu svého státoobčanského statutu a s tím související 

potencionální problémy neuvědomovali. Již výnos moravského místodržitelství adresovaný 

policejnímu komisařství v Moravské Ostravě245 z 10. února 1919 (tedy jen pět měsíců po 

                                                 
244 Na Těšínsku český národní spolek představovala Slezská matice osvěty lidové, jejíž intervence v oficiální 
dokumentaci jsou poprvé zaznamenány až na konci roku 1925, přičemž její informace o národní a státní 
spolehlivosti žadatelů nejsou příliš častá. Gawrecki, D.: Politické a národnostní, s. 135. 
245 Okruh působnosti policejního ředitelství (do roku 1922 policejního komisařství) v Moravské Ostravě 
zahrnoval v podstatě celý ostravsko – karvinský revír, tedy zejména politický okres Moravská Ostrava, 
Slezská Ostrava a většinu Těšínska. Pokud v textu nebudeme vysloveně psát pouze o moravskoostravské 
části policejního ředitelství, budeme mít na mysli vždy celý jeho obvod. 
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převratu) akcentoval, že za domácí státní příslušníky budou pokládáni všichni, kteří měli 

v historických hranicích Čech, Moravy a Rakouského Slezska (pokud nebudou mírovou 

smlouvou změněny) na území ČSR dne 28. října 1918 domovské právo. Naopak za cizince 

měli být hned s převratem považováni ti, kteří jej na území českých zemí neměli a 

v případě žádosti o čsl. státní občanství si měli zajistit přislíbení domovského práva. 

Požadovalo se také jejich vyšetření po stránce národnostní, politické, hospodářské a 

mravní spolehlivosti.246 Z těchto instrukcí je patrné, že kontury budoucích státoobčanských 

zákonů a norem vznikaly před uzavřením poválečných mezinárodních a mírových smluv a 

před schválením hlavního státoobčanského zákona č. 236/1920 Sb.. Tyto náležitosti 

posléze daný stav spíše jen právně kodifikovaly a doplnily (např. rozlišily přiznání a 

udělení čsl. státního občanství, určily opční lhůty apod.). 

Čsl. orgány znepokojovalo údajné ukvapené udělování domovského práva, jež se 

bezprostředně po převratu rychle rozmáhalo. V květnu 1920 se obrátila OSP v Moravské 

Ostravě na všechny obecní rady a správní komise v okresu s upozorněním na kumulaci 

stížností na ministerstvu vnitra, v nichž se uvádí, že úřady obcí vydávají domovské listy i 

osobám, které domovské právo v obci vůbec nemají. Požadovala proto důkladné šetření 

každého případu, zvláště pokud se nabytí domovského práva vztahovalo k zajištění čsl. 

státní příslušnosti.247 Po převratu mnozí lidé zejména z Haliče a Rakouska obdrželi 

definitivně domovské právo v tuzemské obci, přestože ty jej měly oprávnění pouze 

přislíbit. Úředníci okresní správy upozorňovali, že tento způsob obstarávaní domovské 

příslušnosti postrádá právní účinek.248 Brněnští zemští úředníci si zase v polovině roku 

1920 stěžovali na úředníky OSP, že na území Československa se usazují cizozemci 

z Haliče, Ruska, Rumunska a Rakouska, kteří si opatřují „podloudným způsobem“ za 

značné obnosy peněz domovské právo v tuzemských obcích. Vykazují se domovskými 

listy a předstírají tak československou státní příslušnost.249 Zejména Národní jednoty nesly 

s nelibostí fakt, že někteří lidé nezískali přislíbení domovského práva na základě 

desetiletého vydržovacího pobytu. Po převratu k těmto dobrovolným přijetím do svazku 

obecního docházelo poměrně často, postupem času, zejména na naléhání vyšších správních 

úřadů, od něj bylo ve větší míře pravděpodobně upuštěno. Zkoumáme – li seznamy cizinců 

přijatých mezi léty 1918 až 1920 do domovských svazků obcí moravskoostravského 

                                                 
246 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 197, sign. 166. 
247 AMO, OÚMO, 1916-1920, sign. L, kart. 77. 
248 Tamtéž. 
249 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 208, sign. 918. 
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politického okresu, zjistíme, že někteří z nich skutečně nabyli domovské právo jen na 

základě volného rozhodnutí obecních úředníků.250  

Kromě záležitostí spojených se zajišťováním domovského práva a posléze čsl. státního 

občanství se bezprostředně po válce octli cizozemci obvodu policejního ředitelství načas v 

nejistém postavení. Napjaté vztahy s Polskem v souvislosti s těšínským konfliktem 

vyústily ve vzájemné vyhošťování obyvatel. Jen mezi lednem a březnem 1919 bylo 

z polské části Těšínska a z Haliče vyhoštěno několik stovek československých státních 

občanů. Tyto skutečnosti vyvolaly nesouhlas na české straně a začaly se objevovat hlasy 

volající po odvetných opatřeních. Pozornost se soustředila zejména na tisíce polských 

státních příslušníků žijících v politickém okrese Moravská Ostrava. 12. března 1919 

požadovala OSP v Moravské Ostravě po ostravském policejním komisařství omezená 

represivní odvetná opatření, která měla předejít případným „stížnostem neb násilnostem 

oproti těmto polským státním občanům“. Propuštění měli být zejména zaměstnanci státních 

drah, vyhoštěním byli ohroženi „válkou zbohatlí“ polští živnostníci. V plánu byl i zákrok 

proti cizozemcům pocházejícím ze západních haličských okresů.251 V roce 1919 počet 

cizinců vyhoštěných z obvodu PKMO dosahoval vůbec nejvyšší  kvóty z celého 

meziválečného období - 394. Vesměs byli nuceni odejíti pro pasové přestupky nebo jako 

obtížní cizinci. 

Mezi léty 1918 až 1921 zaměstnával okresní úředníky osud asi 125 rodin židovského 

původu, které přišly do Moravské Ostravy po roce 1914 jako váleční uprchlíci z Polska, 

Haliče a Bukoviny. Na Ostravsku nebyly vítány – bezprostředně po válce panovala 

všeobecná krize a nejen místní obyvatele, ale i ostravský tisk znepokojovalo, že „zabíraly“ 

bytové jednotky a pracovní místa rodinám státních příslušníků. Podle některých indicií se 

tyto rodiny účastnily i nekalých obchodů a „keťasů“. Ministerstvo vnitra a moravské 

místodržitelství požadovalo urychlenou repatriaci těchto válečných uprchlíků zpět do jejich 

vlasti. Ti se snažili dělat vše proto, aby mohli v Československu zůstat - předkládali 

lékařská vysvědčení, jež měla potvrzovat jejich zdravotní indispozice znemožňující opustit 

republiku, vymlouvali se na zařízené továrny, obchody a zakoupené domy, na dluhy v 

bankách apod. Ani tyto snahy jim nepomohly, neboť v březnu 1921 již okresní úředníci 

konstatovali, že z původního počtu 125 rodin jich v okrese zůstalo jen osm.252  

                                                 
250 AMO, OÚMO, 1921, sign. L, kart. 78. Nejvyšší počty registrujeme v Přívozu, kde 45 z celkového počtu 
130 osob nemuselo prokázat  desetiletý vydržovací nárok.  
251 Gawrecki, D.: Politické a národnostní,  s. 36 – 37. 
252 AMO, OÚMO, kart. 20. 
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Moravskoostravská politická správa však neměla zájem vypovídat cizince v nějakém 

větším měřítku, rozhodně ne ty, kteří na Ostravsku žili a pracovali desítky let. 

V souvislosti s případem 125 židovských uprchlických rodin vyšší správní úřady 

zamýšlely vydat obecnou vyhlášku o repatriaci, která by se týkala všech cizinců v okrese 

bez rozdílu národnosti a vyznání. Proti těmto snahám ostře vystoupil moravskoostravský 

okresní hejtman Žilka. Ve zprávě z počátku roku 1920 adresované zemským úředníkům 

zdůraznil, že dělnictvo z Haliče pracuje a pobývá na Ostravsku již celá desetiletí, je 

„většinou aklimatizováno a počeštěno. Do revíru byl před válkou i během války příliv 

dělnictva, hlavně hornictva a dělníků železárenských.“ Haličští dělníci přicházející za 

války do okresu nebyli válečnými uprchlíky, nýbrž přijížděli „za chlebem, jak to před 

válkou bylo obvyklým. Není bez ohrožení produkce možným tyto za války přišlé dělníky 

vyháněti zpět domů, není to též radno z důvodu politických“. Varoval, že mnoho dělníků 

pochází také z Těšínska, kde se připravuje plebiscit, proto by „boj proti polským dělníkům“ 

mohl českým zájmům podstatně uškodit. Závěr své zprávy uzavírá odhodlaně: „vyhlášky té 

tudíž nevydám, nedojde – li mi opačný pokyn“. Ministerstvo vnitra v Praze jeho výhrady 

přijalo a od snah vydat obecnou repatriační vyhlášky upustilo.253  

Policejní komisařství zaujalo v časech bezprostředně poválečných vůči cizincům 

vyhraněnější postoj než okresní hejtmanství, přesto ani ono nepožadovalo nějaká 

vysloveně rigoróznější opatření vůči nim. Naopak v průběhu trvání První republiky 

sledujeme spíše tendence vystupovat ve prospěch moravskoostravských cizozemců, hlavně 

ve sporech s centrálními politickými orgány ohledně dalšího zaměstnání obyvatel bez čsl. 

státní příslušnosti na čsl. území. Po válce tomu však ještě, mj. vlivem ostrého těšínského 

konfliktu, nebylo, neboť v oběžníku z 15. října 1919 chtělo vyjít vstříc domácím 

nezaměstnaným a po regionálních zaměstnavatelích požadovalo, aby nepřijímali do práce 

cizince.254 Tento krok se však prakticky minul účinkem, poněvadž, jak dále udivíme, 

obyvatelé bez čsl. občanství pracovali nadále na Ostravsku v houfném počtu. 

Policejní komisařství si vytklo za cíl zejména zastavit příliv dalších přistěhovalců 

z Polska. Ve zprávě o bezpečnostních poměrech v obvodu komisařství za rok 1921 uvádí: 

„Příliv cizinců z Polska je stále značný a vysvětlitelný blízkostí hranic. Kontrola těchto 

cizinců a zjištění kdo z nich se stal našemu státu obtížným dělá bezpečnostním orgánům 

velké potíže“. Úředníci si dále postěžovali, že vlivem tohoto stavu bezpečnostní poměry ve 

východní části obvodu (Karvinska a Orlovska) jsou horší než v západní (Moravská Ostrava 
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a okolí).255 V jiné zprávě z roku 1921 si však pochvalovali klesající počet polských 

přistěhovalců do ČSR, mj. vlivem přísných pasových předpisů, neboť na Ostravsku se 

začal usazovat „domácí živel najmě z Moravy a Slovenska“. Tuto tendenci potvrzuje i 

informace policejního ředitelství z poloviny 30. let, v níž se uvádí, že přistěhovalectví 

z Haliče po válce již prakticky skončilo.256 

Stabilizace poválečné situace přesto mnohé cizince neuklidnila, mohli sice využívat 

poměrně širokou paletu menšinových práv, po celou dobu trvání meziválečného 

Československa se však museli potýkat s některými většími či menšími každodenními 

obtížemi. Definitivní východisko představovalo získání čsl. státní příslušnosti, přesto i 

naprostá většina neúspěšných žadatelů na Ostravsku nadále zůstávala. Svým způsobem je 

to i logické, neboť život bez čsl. pasu pro ně mnohdy představoval lepší vyhlídky 

budoucna, než návrat do chudé, zaostalé Haliče, kde již často neměli žádné příbuzné, 

známé a vůbec nějaké zázemí. 

Jednoznačně hlavní motivací pro získání československé příslušnosti byla obava ze 

ztráty zaměstnání. Někteří cizinci, zvláště v době hospodářské krize první poloviny 20. let, 

ve svých státoobčanských žádostech poukazovali na nevýhody absence čsl. státního 

občanství, neboť pro ně znamenala buď ukončení pracovního poměru, nebo jim tento akt 

hrozil. Nejohroženější skupinou se zdají být státní zaměstnanci, na nichž mohly případné 

restrikce dolehnout nejvíce.257 I Blanka Pitronová upozorňuje, že haličští migranti se 

dostali do mnoha problémů v souvislosti s hospodářskou krizi, byli nejen propouštěni 

z práce, ale i různě šikanováni.258 Opodstatněnost těchto informací umocňuje již výše 

zmíněný výnos policejního komisařství, jenž nabádal k propuštění ostravských cizinců. 

Ovšem alespoň československé zákony zaručovaly cizozemcům dlouhá léta na území ČSR 

pobývajícím poměrně silnou ochranu. Podle výnosu ministerstva vnitra č. 33466/1923 

osoby bydlící na území ČSR před 9. květnem 1923 nepotřebovaly při nástupu do práce 

souhlas zemského úřadu práce,259 což v podstatě znamenalo, že jak tito obyvatelé, tak 

občané státní si byli v možnostech nalézt pracovní uplatnění v podstatě rovni. Ani na 

pracovišti či v době propouštění nemělo docházet ke zvýhodňování či naopak diskriminaci 

                                                 
255  ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 217, sign. 617. 
256 Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry, s. 271. 
257 Úředníci okresní správy například ve věci Ludvíka Mohyla konstatovali: „Žadatel byl zaměstnám u 
odboru pro udržování dráhy Moravská Ostrava – Přívoz, byl však co cizí státní příslušník propuštěn. 
Přítomně se živí roznášením novin. Má však přislíbeno, že po dosažení státní příslušnosti čsl. bude opět do 
státní služby přijat, poněvadž je znám jako obzvláště tichý, pracovitý a řádný dělník“. Viz AMO, OÚMO, 
1923, sign. L, kart. 84. 
258 Pitronová, B.: Haličské migrace, s. 128. 
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jedné skupiny před druhou. Situace se nezměnila ani s příchodem zákona č. 39/1928 Sb. o 

ochraně pracovního trhu práce, neboť i podle něj až na vybavení formálního osvědčení 

nepotřebovaly osoby zdržující se v Československu od 1. května 1923 jakékoli další 

povolení.260 

Do jaké míry mělo zaměstnávání cizinců vliv na celkovou nezaměstnanost 

v politickém okrese lze posoudit jen těžce, faktem však zůstává, že počet podniků, v nichž 

pracovali občané bez čsl. státní příslušnosti, byl skutečně veliký. V roce 1923 požadoval 

Zemský úřad práce v Brně po policejním ředitelství seznam všech cizinců pracujících 

v průmyslových závodech v obvodě úřadu (vyjma Vítkovických železáren, koksoven a 

dolů). Celkem jich napočítáme 1 143, z toho 566 v západní části a 577 ve východní části 

ostravsko – karvinské průmyslové pánve. Naprostou většinu tvořili Poláci. Počet všech 

průmyslových závodů v moravské části policejního ředitelství, které zaměstnávaly alespoň 

jednoho cizince, se vyšplhal k číslu 53. Více než 20 cizích státních příslušníků hlásily tyto 

závody: Ostrak, závod pro zařizování ústředního topení v Moravské Ostravě (17 Poláků, 2 

Němci, 1 Rakušan, 1 Ital); August Luttnar - Továrna na dehtové výrobky, asfalt a lepenku 

(20 Poláků, 1 Němec, 1 Ukrajinec); Městská plynárna v Moravské Ostravě (19 Poláků, 1 

Jugoslávec); Válcovny a zinkovny v Přívoze (20 Poláků); Štrambersko-vítkovické 

cementárny (19 Poláků, 3 Rakušané, 1 Dán); Glassner – Továrna na stroje a slévárna kovů 

v Moravské Ostravě (24 Poláků, 5 Rakušanů, 1 Rus, 1 Američan, 1 Maďar, 1 Ital a 1 

Němec). Největší počet cizinců však z uvedeného seznamu vykazovala známá firma Julia 

Rütgerse ze Zábřehu nad Odrou (28 Poláků, 6 Němců, 1 Rus) a Výtopny čsl. státních drah 

v Přívoze (41 Poláků, 1 Rakušan, 1 Jugoslávec). Ani tato cifra se ovšem nevyrovnala 

továrně na chemický průmysl v Hrušově, která se svými 72 cizinci představovala největší 

podnik toho druhu ve východní části pánve.261 Ještě v roce 1937 bylo policejními orgány 

šetřeno 24 podniků z politického okresu Moravská Ostrava ve větším množství 

zaměstnávající cizí státní příslušníky, přičemž si je třeba uvědomit, že například Báňská a 

hutní společnost či Vítkovické horní a hutní těžířstvo vlastnily v regionu hned několik dolů 

a podniků.262 Pochopitelně zde nejsou zahrnuty desítky drobných či středních živností a 

obchodů, jež by počty ještě podstatně navýšily.  

V roce 1923 byl pořízen i zvláštní seznam pro Vítkovické železárny. Ústřední 

ředitelství vítkovického horního a hutního těžířstva 8. května informovalo o 1 662 
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Polácích, 36 říšských Němcích, 82 Rakušanech, 10 Maďarech, 9 Rumunech, 4 Italech a 1 

Angličanu. Celkově tedy vítkovické závody zaměstnávaly 1 804 obyvatel bez 

československé státní příslušnosti. Podle zprávy měla většina Poláků a Němců „buď státní 

příslušnost nebo domovské právo již zaručeno či přislíbeno“,263 přesto počet cizinců ve 

Vítkovických železárnách příliš rychle neklesal, neboť ještě v září 1926 hlásily téměř  

1 400 cizozemců.264 Počet německých státních příslušníků oproti předválečnému období 

upadl, neboť v roce 1914 pracovalo v závodech 79, podle jiných zdrojů až 99 osob 

s německým pasem.265 Obecně lze říci, že Vítkovické železárny byly skutečným gigantem  

moravskoostravského okresu, neboť v nich pracovalo mnohem více cizinců, než kolik 

dohromady zaměstnávaly všechny ostatní průmyslové podniky politického okresu ve výše 

uvedeném seznamu.  

Posledním velkým regionálním zaměstnavatelem byl ostravsko – karvinský uhelný 

revír. Z něho se nám soupisy cizinců dochovaly až z počátku 30. let, poté, co 

v předchozích letech již státní občanství úřady přiznaly resp. udělily stovkám osob. Přesto 

ještě v lednu 1932, v době probíhající hospodářské krize, policejní ředitelství píše o 1 511 

cizozemcích (1 438 Poláků, 19 Němců, 16 Rusů, 13 Jugoslávců, 12 Rakušanů, 12 Italů a 1 

Rumun). Na vedoucích místech měli být 2 Rakušané, 1 Polák a 3 ruští emigranti. 

V technicko – administrativních funkcích 6 Poláků, 1 Rakušan a 1 Němec. Všichni měli 

mít příslušná osvědčení a naprostá většina z nich v dolech pracovala již řadu let.266 O pár 

měsíců rychleji (27. října 1931) časopis Reforma uváděl, že množství občanů bez čsl. státní 

příslušnosti v OKR dosahuje cifry 1 614 (téměř 4% všech zaměstnanců), z toho 1 533 

patřilo mezi Poláky. Ostravsko – karvinský revír se tímto velikým počtem cizozemců 

v rámci hornictví naprosto vymykal, neboť až hluboko za ním následovala Severočeská 

hnědouhelná pánev s 347 cizinci, dále pak pánev Falknovsko – loketská (55 cizinců) a 

Žacléřsko – svatoňovická  (52 cizinců). V ostravsko – karvinském uhelném revíru nebyly 

však tak silně zastoupeny kategorie lépe honorované, protože například v pánvi 

Falknovsko – loketské mezi technickými úředníky měli podíl více než 10% Němci a 

Rakušané, v administrativě dosahovali 7,4%. Vysoký počet cizích administrativních 

pracovníků vykazovala i pánev Žacléřsko – svatoňovická (5,5%) a jen pro zajímavost, 

v dolech na železnou rudu na Slovensku dokonce 13,7% administrativních úředníků patřilo 

mezi cizince. Seznam lidí bez čsl. pasu zaměstnaných na úřednických místech v hornictví 
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 92

v zemi moravskoslezské z roku 1933 však ukazuje, že počet výše postavených osob 

pracujících v důlním průmyslu na území širšího Ostravska byl větší než uvádějí cifry z let 

1931. Dosahoval hodnoty téměř 40, přičemž v moravské části byla největším 

zaměstnavatelem Severní dráha Ferdinandova (6 Rakušanů, 1 Němec) a Vítkovické 

kamenouhelné doly v Moravské Ostravě (3 Poláci, 2 Rakušané, 1 Němec a 1 Jugoslávec). 

Vyjma Báňské a Hutní společnosti zbývající čísla náležela vesměs slezské části ostravsko-

karvinské průmyslové pánve – Dolům Jana Wilczka ve Slezské Ostravě, kamenouhelným 

dolům Larische – Mönicha v Karviné, dolům v Orlové – Lazech, apod.267 Časopis Reforma 

srovnával i počty cizinců podle druhu výroby a došel k závěru, že v rámci Československé 

republiky nejvíce cizích státních příslušníků, 1 704, zaměstnávaly kamenouhelné pánve, 

hnědouhelné 424, doly na železnou rudu 219 a v ostatních dolech těžících různé nerosty 

pracovalo 87 cizinců. Součet dosahoval cifry 2 434 lidí, tedy 2,1% z celkového počtu 

114 481 zaměstnanců všech hornických podniků v ČSR v roce 1930 byli cizinci.268 Z výše 

uvedených čísel je patrné, jak dominantní roli v rámci celého Československa sehrával 

OKR. 

Proti zaměstnávání cizinců, zvláště v dobách hospodářských krizí, vystupovaly občas 

české zájmové organizace, některé české politické strany či menší svazy zaměstnavatelů. 

Nejvíce však český ostravský a celostátní tisk, zvláště významné ostravské noviny 

Moravsko – slezský deník, které byly na Ostravsku tiskovým orgánem strany Národně 

demokratické, tudíž výrazně hájily „české pozice“.269 Moravsko – slezský deník nesl 

s nelibostí zaměstnávání cizinců v regionu, hlavně říšští Němci a Poláci byli podle něho 

preferováni na úkor domácího dělnictva a úřednictva, ti navíc museli snášet různá příkoří 

od vedení závodů vlastněných cizinci či od spolupracovníků - cizinců. V první polovině 

20. let se v novinách dočítáme také o firmách zaměstnávajících obyvatele bez čsl. státní 

příslušnosti, nebo o firmách, které byly cizinci ovládány.270 Noviny se dále hlasitě 

ohrazovaly proti cizozemcům přicházejícím do země za prací až po válce a nacházející 

pracovní uplatnění u cizinců domácích, tedy žijících na Ostravsku. V srpnu 1923 

Moravsko – slezský deník přetiskl článek celostátních novin Národní politika, v němž se 

upozorňovalo na nebezpečí záplavy naší republiky říšskými Němci, protože zdejší Němci – 

fabrikanti přijímají nikoli jen německé dělnictvo, ale i vyšší technickou inteligenci a 
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úřednictvo. Tito usedlí Němci pracují za zády pro naší škodu, poněvadž propouštějí české 

dělnictvo a přijímají Němce z Reichu. Národní politika se obávala, že další příval Němců 

by značně poškodil český lid v územích národnostně smíšených a požadovala zavést 

stejnou praxi, jakou vůči cizincům nastolilo Německo, zároveň však vyjádřila obavu, že 

k tomu chybí pevná ruka a odhodlaná vůle.271 Německé noviny zaujaly pochopitelně 

stanovisko zcela opačné. Ostrauer Zeitung, jež se cíleně zaměřovala na ostravskou 

německou menšinu,272 zase přetiskovala články z celostátních českých deníků, ve kterých 

bylo z české strany apelováno na propouštění cizích státních příslušníků zabírajících 

pracovní místa domácím nezaměstnaným. V jednom takovém článku České slovo 

varovalo, psala Ostrauer Zeitung, před nedůsledností v této oblasti a vyjádřilo obavy, aby 

případný postup proti cizincům neskončil blamáží. Požadovalo jejich vyhození, zákrok 

proti nim. Těmito osobami byli v novinové zprávě myšleni polští Židé, Rusové, Maďaři a 

Vídeňané, kterých bylo v ČSR 10 000, a nikdo z nich neměl mít povolení k trvalému 

pobytu.273 Propouštění a vůbec vyhošťování cizích státních příslušníků z Moravské 

Ostravy a okolí, zvláště Poláků a Němců, odmítal moravskoostravský komunistický 

Dělnický deník. Nabízel takto postiženým osobám pomoc, především v dalších krocích 

ohledně vyřizování čsl. státního občanství, které bylo zárukou bezpečného pobytu na čsl. 

území. 

Nedostatek pracovních příležitostí vyvolával napětí mezi domácími nezaměstnanými 

dělníky a terčem nespokojenosti bývali i cizinci. V  dubnu 1923 si přívozští nezaměstnaní 

stěžovali u policejního ředitelství na správu koksovny jámy František, jež měla přijímat 

dělníky, kteří jsou „protekčními dětmi, bydlí mimo Ostravu a naposled cizozemci“. 

Dělnictvo pocházející z Přívozu mělo být opomíjeno, proto jejich zástupci požadovali, aby 

již nebyli do práce přijímaní dělníci, které někteří „vůdčí činitelé vodí do práce zadními 

dvířky“, zatímco před branou závodu čekají houfy nezaměstnaných „odkázaných na milost 

a nemilost, bez jakékoliv protekce“. Policejní ředitelství nahlášenou stížnost prošetřilo, 

vedení Františkovy jámy však v této souvislosti nahlásilo, že v poslední době přijímalo 

vesměs jen lidi z Přívozu, mezi kterými nejsou žádní cizinci.274 Seznam však obsahoval 

pouze osoby přijaté do podniku v několika posledních dnech. 
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O zaměstnávání cizinců se diskutovalo i v průběhu hospodářské krize let třicátých. 

Názory na tehdejší situaci  vystihuje článek Ing. A. Šolce v časopise Reforma. Poukazoval 

na velkou nezaměstnanost v Československu (k říjnu 1931 220 000 osob), přesto je podle 

něj otázka zaměstnávání cizinců u nás posuzována vcelku liberálně. Obyvatelé bez čsl. 

pasu zaujímají nejen profese dělnické, ale i místa vedoucí, skvěle placená. K tomuto jevu 

dochází hlavně v pohraničních němčených okresech, kde průmyslové závody dávají 

zejména z důvodu národnostních přednost cizincům. V praxi to znamená, že desetitisíce 

pracovních míst v republice je obsazeno cizími státními příslušníky. Přitom zákon o 

ochraně domácího trhu z 13. března 1928, č. 39 Sb. uváděl, že povolení k přijetí do práce 

cizince (dělníka, zřízence, zaměstnance vyšších služeb) může být uděleno jen na určitou 

dobu a to tehdy, jedná – li se o pracovní místa, pro která není možné zajistit dostatek 

domácích pracovníků. Ing. Šolcovi se dále nelíbí, že domácí dělnictvo je nuceno brát 

podpory v nezaměstnanosti, marně hledá práci a přitom se nabízí veliké množství 

pracovních míst obsazených cizinci. Podle něj nelze zcela zamezit zaměstnávání cizích 

pracovníků, neboť by to ani nebylo žádoucí, přesto by se takto mělo postupovat jen 

v případech nejnutnějších. I situace jinde v Evropě se podle Ing. Šolce vyvíjí směrem k 

uvolňování pracovních míst domácímu dělnictvu.275  

Z hlediska zaměstnávání cizích státních příslušníků byly jednoznačně nejsledovanějším 

podnikem celého okresu Vítkovické železárny. Rovněž ostravský tisk tuto záležitost 

reflektoval daleko nejčastěji. Již v roce 1919 požadovalo PKMO po železárnách seznam 

všech polských státních příslušníků přišlých do závodu mezi léty 1914 až 1919, které měly 

železárny rozdělit na potřebné a nepotřebné. Nepotřební měli být vypovězeni z území ČSR 

a z potřebných mělo vojenské velitelství a „důvěrníci“ úřadu vybrat další osoby určené 

k vyhoštění. O rozuzlení akce již archivní prameny neinformují, pravděpodobně však příliš 

úspěšná nebyla, neboť z několika stovek Poláků bylo za postradatelné označeno jen 

několik desítek osob.276 Ani u nich se nedá předpokládat nějaký větší zákrok, což ostatně 

potvrzují i výše uvedená čísla o počtech zaměstnanců cizí státní příslušnosti ve 

Vítkovických železárnách z roku 1923. V květnu 1923 si na policejní ředitelství postěžoval 

živnostenský inspektorát v Moravské Ostravě, neboť podle něj měly docházet neustále 

stížnosti na vedení Vítkovických železáren, které při přijímaní nových pracovníků nemělo 

brát dostatečný ohled na osoby české národnosti, poněvadž nabíralo dělníky „německé a 

                                                 
275 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 328, sign. 3271. 
276 Například z koksovny Vítkovických železáren z celkového počtu 44 polských státních příslušníků bylo 
nepotřebných jen 6. 
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k tomu ještě cizozemce“. Inspektorát tyto informace velice znepokojily, protože dosud tato 

záležitost nebyla dořešena a požadoval urychlené vysvětlení. V červnu se OSP v Moravské 

Ostravě obrátila na moravskoostravské policejní ředitelství s tvrzením, že z „důvěryhodné 

strany“ bylo zjištěno, že Vítkovické závody vyslaly do okresů obývaných obyvateli 

německé národnosti (Frývaldov, Bruntál, Krnov, Šumperk) dva agenty, kteří dostali 

čtyřměsíční dovolenou, aby pro železárny najímali pracovníky německé národnosti „z 

cizích okresů“. Okresní úředníci požadovali jména dvou zmíněných agentů a vyjádření, 

zda ze statistiky přihlašování cizinců skutečně vyvstává nějaké podezření na jejich nekalou 

činnost. PŘMO tyto informace potvrdilo, protože podnik dvě osoby za tímto účelem do 

zmíněných okresů (včetně okresu Moravská Třebová) skutečně vyslal. Závěr zprávy 

vyzněl neurčitě, neboť se sice ukázalo, že Vítkovické železárny v poslední době 

zaměstnaly 20 dělníků cizí státní příslušnosti, ti však byli specialisty, a tudíž pro závody 

nepostradatelnými. Tím celé šetření skončilo. Vítkovické železárny přes určitou nelibost 

čsl. orgánů cizozemce nejen nadále přijímaly, ale zároveň neměly ani zájem propouštět, 

což ostatně potvrzují také informace Dělnického deníku z doby hospodářské krize na 

počátku 20. let. V roce 1922 vyjednávali zástupci organizace kovodělníků s generálním 

ředitelstvím Vítkovických železáren a po vedení závodu požadovali upuštění od 

plánovaného propouštění tisíce dělníků. Pokud by ale k něčemu takovému skutečně došlo, 

akcentovali, aby tento akt zasáhl v prvé řadě dělníky bez čsl. státní příslušnosti, tedy 

 Poláky a Němce. Ředitelství takovou možnost vyloučilo a argumentovalo tím, že počet 

zaměstnaných Němců v podniku je malý a navíc vykonávají speciální pracovní pozice. V 

případě Poláků navrhované řešení rovněž odmítlo, neboť samo údajně nemělo přehled o 

tom, kdo je či není cizím státním příslušníkem, celá řada Poláků si taktéž  požádala o čsl. 

státní občanství a jejich žádosti nebyly dosud vyřízeny. Vedení závodu upozornilo, že 

případné propouštění cizinců by mělo za následek odvetná opatření v Německu a Polsku, 

což by těžce dolehlo na české dělnictvo zaměstnané v cizině. Namísto ukončení 

pracovního poměru s cizinci se tak ředitelství rozhodlo propustit svobodné dělníky 

pracující v železárnách méně než tři roky.277 Moravsko – slezskému deníku se pozice 

vítkovických závodů protivila, v několika článcích informoval o neuspokojivé národnostní 

situaci v průmyslových podnicích Ostravska, především ale v  Horním a hutním těžířstvu. 

V jednom takovém, pojednávajícím o germanizaci na vítkovických dolech, sděloval, že 
                                                 
277 Hromadné propuštění z vítkovických závodů. Dělnický deník [ze dne 20. srpna 1922], V, 1922, 214, s. 1. 
Tento postup ředitelství skutečně i dodrželo, potvrzuje to i jistý František Drasikovský, jenž ve své žádosti o 
udělení čsl. státního občanství uváděl, že je nyní bez práce, neboť vítkovické závody přistoupily 
k propouštění svobodných dělníků. Viz AMO, OÚMO, 1925, sign. Lb5, kart. 31. 
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jest všeobecně známo, že ti úředníci průmyslových závodů, kteří se hrubě provinili na 

spoluúřednících české národnosti v období světové války, nebyli dosud pohnáni 

k zodpovědnosti. Všichni, z nichž mnozí jsou cizozemci, nadále vykonávají svou práci, 

zatímco absolventi našich vysokých škol na tato místa nedosáhnou.278 Proti zaměstnávání 

sovětských státních příslušníků ve Vítkovických železárnách však čsl. úřady nic zásadního 

neměly. V roce 1927 mělo PŘMO podat zprávu o státně – bezpečnostním chování dvou 

ruských občanů a uvedlo, že v obvodu policejního ředitelství sice nejsou známí, poněvadž 

se ještě z Prahy do práce nedostavili, přesto „z hlediska státní bezpečnosti proti jejich 

zaměstnání v železárnách nic nestává“.279 

Je příznačné, že proti pobytu cizinců na Ostravsku vystupovaly pouze malé 

zaměstnanecké svazy. V listopadu 1923 si Unie barmistrů v Československé republice a 

Organizace pomocnictva československého stěžovala na zaměstnávání cizinců na čsl. 

území. Konkrétně v Ostravě se mělo jednat o jednu osobu příslušející do Rakouska, 

požadovala její vyhoštění, neboť podle Unie barmistrů mělo v Rakousku a Německu 

k vypovídaní českých barmistrů již docházet.280 Podobná stížnost byla adresována 

policejnímu ředitelství i ve věci zaměstnávání cizích státních příslušníků – hudebníků 

v Moravské Ostravě.281 

Přes určitý tlak však v politickém okrese Moravská Ostrava žily a pracovaly tisíce 

cizinců a zdá se, že ani v souvislosti s hospodářskými krizemi nedocházelo k masivnější 

restrikci těchto zaměstnanců. Zvláště v horním, hutním a strojírenském průmyslu 

představovali nepostradatelný a již etablovaný zdroj pracovních sil. V říjnu 1931 čelilo 

policejní ředitelství kritice především polského tisku za hranicemi, který pravidelně 

poukazoval na údajné časté vypovídání cizinců ze zaměstnání v ČSR touto zprávou: 

„Následkem stále se zhoršující krise byly zdejší uhelné závody vítkovických 

kamenouhelných dolů a Báňské a hutní společnosti nuceny přikročiti opětně k propouštění 

dělnictva, jež bylo provedeno dle směrnic usnesených v srpnu t.r. na konferenci ředitelů 

uhelných závodů a zástupců hornických organizací u revisního báňského úřadu 

v Moravské Ostravě. V těchto směrnicích byly stanoveny jako směrodatné sociální, 

majetkové a rodinné poměry zaměstnanců, k nimž jedině bylo také při propouštění 

přihlíženo. Ze strany úřadů ani hornických odborových organizací nebo členů závodních 

                                                 
278 Germanizace na vítkovických dolech. Moravsko – slezský deník [ ze dne 1. dubna 1923], XX – VI, 1923, 
89, s. 3. 
279 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 266, sign. 996. 
280 Tamtéž, kart. 229, sign. 59. 
281 Tamtéž, kart. 307, sign. 273. 
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rad nebylo nikde na podnikatele působeno, aby při restrikci byli v prvé řadě propouštěni 

polští příslušníci“. Ve zprávě se dále píše, že u společnosti vítkovických kamenouhelných 

dolů bylo v době od 1. ledna 1931 do 23. července 1931 z celkového počtu 1 236 

propuštěných dělníků celkem 59 polských státních příslušníků. Na dolech Báňské a hutní 

společnosti v časovém horizontu od 1. ledna 1931 do 5. října 1931 ukončili pracovní 

poměr s 739 dělníky, z toho 58 příslušelo do Polska. Tento stav je podle policejního 

ředitelství důsledkem poměrného propouštění, neboť „pokud byli propuštěním postiženi 

také polští státní příslušníci, nerozhodovaly při jejich propuštění žádné motivy politické ani 

národnostní a také nebyly v tom směru předneseny žádné odůvodněné stížnosti“.282   

V dobách bezprostředního ohrožení Československé republiky na přelomu let 

1937/1938 regionální orgány také nevystupovaly nijak ostře proti zaměstnávání cizinců. 

Podle ustanovení zákona na obranu státu měly být propuštěny z  podniků důležitých na 

obranu státu všechny osoby, které neobdržely souhlas vojenské správy. V celém obvodu 

policejního ředitelství pozitivně obeslali 427 polských státních příslušníků a jen 6 odešlo 

s nepořízenou.283 Nepochybně řada osob pracujících v těchto „rizikových“ podnicích dříve 

s žádostí o přiznání a udělení čsl. státního občanství neuspěla, přesto čsl. úřadům nedělalo 

problém je nadále zaměstnávat.  

Pokud cizinci na území ČSR žili spořádaným životem a nepřicházeli do konfliktu s čsl. 

trestním právem, nehrozilo jim ani vyhoštění z republiky. Alespoň čsl. orgány v regionu  o 

tom byly přesvědčeny. Počet těchto cizinců se neustále snižoval. V roce 1920 se jednalo o 

375 osob trvale v obvodu policejního komisařství žijících, o rok později se počet blížil 

k cifře 300.284 V následujícím období zaznamenáváme prudký pokles, neboť mezi léty 

1923 až 1924 došlo k vyhoštění pouze třech osob, z toho jedna byla odsouzena pro loupež, 

druhá přežívala „bez přístřeší a bez prostředků“ a poslední vešla do konfliktu se zákonem, 

poněvadž byla několikrát trestána. Policejní ředitelství konstatovalo, že zmíněná praxe je 

mírná, neboť v obvodu bydlí na 16 000 polských příslušníků,285 přitom vyhoštěny jsou jen 

osoby „na základě soudních rozsudků“.286  Počet vyhoštěných lidí z obvodu  PŘMO 

v letech 1926 až 1927 dosahoval cifry 12 (prostitutky, žebráci, zloději, obtížní cizinci 

apod.), ani v následujícím období se statistika nějak zásadně neměnila.287 Kromě cizinců 

                                                 
282 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 314, sign.  1-17. 
283 Je zajímavostí, že dvě osoby z těchto šesti rovněž v dřívějších dobách neobdržely čsl. státní občanství, 
Anna Neugeborenová v roce 1924 a Jan Böhm v roce 1927. 
284 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 210, sign. 18/112. 
285 Bez manželek a dětí. 
286 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 266, sign. 703. 
287 Gawrecki, D. Politické a národnostní poměry, s. 134. 
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na Ostravsku trvale bydlících byli za hranice státu vystěhováváni i cizinci, kteří v 

Československu pobývali jen krátkou dobu. V letech 1918 až 1921 se jednalo o stovky lidí, 

většina z nich neměla v pořádku pasy.288 Ve 30. letech těmito postiženými lidmi bývali 

vesměs Židé přicházející ze zahraničí (viz níže). Po razantnějším postupu vůči cizincům 

nadále marně volal Moravsko – slezský deník, nespokojený s tím, že v otázce vypovídání 

cizích státních příslušníků v revíru ostravsko – karvinském se zapomíná na cizince ve 

vedoucích místech, v závodních výborech, organizacích atd., kteří se chápou každé 

příležitosti, aby mohli ohrožovat veřejný pořádek a klid v revíru. Přitom častokrát mezi 

nimi nalezl i příznivce komunistické strany. Údajně nemají právo k trvalému pobytu 

v zemi, neboť jim byly žádosti o čsl. státní občanství zamítnuty.289 Velikou pozornost 

tehdejší tisk věnoval kauze sedmi vyhoštěných německých státních příslušníků usedlých na 

Ostravsku, která se stala předmětem mezistátního jednání mezi oběma státy. Mělo se 

jednat o odvetu za podobný čin z německé strany, ale nakonec vše vyústilo ve vzájemnou 

dohodu.290 K vypovídání československých státních příslušníku ve sledovaném období 

docházelo i v Polsku, obě země se navzájem obviňovaly, že tak činí v reakci na postup 

úřadů sousední země. Čsl. úřady v regionu to však odmítly, neboť podle některých z nich 

nebyl zaznamenán jediný případ „libovolně“ vyhoštěného polského státního příslušníka.291 

V souvislosti se zhoršující se politickou situaci v sousedních zemích vyjádřilo 

moravskoostravské policejní ředitelství obavu z přílivu dalších cizinců, pokud by došlo ke 

zrušení vízové povinnosti s Polskem. Hospodářská situace a protižidovská politika polské 

vlády vyústila v emigraci mnoha polských Židů i do československého pohraničí, včetně 

politického okresu Moravská Ostrava. Podle policejních úředníků to bylo zcela nežádoucí, 

neboť se jednalo o „element kosmopolitní bez citových vztahů k čsl. republice“, konkurující 

místnímu živnostnictvu a obchodnictvu, který přirozeně posiluje německou menšinu a 

často sympatizuje s komunistickými myšlenkami. Zrušení vízové povinnosti by znamenalo 

„úplnou záplavu zdejšího kraje polskými Židy“ a „zničení všech drobných obchodů a 

živností“. Znepokojení vyvolal i postup Hitlera v Německu, neboť dle informací PŘMO se 

začínaly hůře situované židovské vrstvy usídlovat v ČSR, zatímco „zámožnější a 

vzdělanější“ osoby odcházely do Francie, Švýcarska a Itálie.292  

                                                 
288 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 210, sign. 18/112. 
289 Cizí státní příslušníci v našem revíru. Moravsko – slezský deník, [ze dne 14. dubna 1923], XX – VI, 1923, 
s. 3. 
290 Moravsko – slezský deník, [ze dne 10. až 12. dubna 1923],  XX – VI, 1923,  97 – 99. 
291 Více k  problematice vyhošťování cizinců z obvodu PŘMO viz Gawrecki, s. 81-82. 
292 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 340, sign. 1361. 
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Policejní ředitelství se ve druhé polovině 30. letech benevolentněji stavělo k těm 

osobám, jež byly bez čsl. státního občanství, na území ČSR žily dlouhá léta, ale dopustily 

se nějakého prohřešku. V roce 1936, v souvislosti s prováděním zákona č. 52/1935 Sb., 

podle něhož museli cizinci žádat o povolení dalšího pobytu na území ČSR, ostravské 

policejní ředitelství informovalo zemský úřad v Brně, že někteří ještě potřebný souhlas 

nedostali, neboť neplatili daně. Část těchto osob již byla vyhoštěna, nebo jim bylo 

odepřeno udělení víza. Přesto tento trend nepokládal ostravský policejní úřad za vhodný: 

„Jde vesměs o osoby, které se na území ČSR zdržují až 40 let nebo od svého narození a 

jednak proto, že tyto osoby jsou úplně nemajetné a jejich zadlužení jest přičítati 

hospodářské krizi. Kdyby byly tyto osoby vyhoštěny, znamenalo by to pro ně ztrátu 

existenční možnosti a úplné jejich hospodářské zhroucení, neboť jsou to vesměs osoby 

starší, které ve svém domovském státě nemají ani známých neb příbuzných a ve svém stáří 

nemají už tolik energie, aby mohly v případě jich vyhoštění v novém jim cizím prostředí 

uhájiti svou existenci, kterou stěží dovedou uhájiti na území, s nímž srostly a k němuž je 

váží vztahy příbuzenské. Dokonce děti některých těchto osob jsou čsl. státními 

příslušníky.“293 PŘMO si rovněž stěžovalo na praxi některých okresních úřadů v obvodu, 

které vyhošťují polské státní příslušníky ve zdejším kraji narozené, hlásící se k české 

národnosti a neovládající polský jazyk, a to jen z toho důvodu, že mají nesrovnanosti 

v cestovních pasech či nepožádaly o vízum. Polská strana to pak využívala k propagandě o 

údajném pronásledování Poláků v ČSR.294  

Obavy ze ztráty zaměstnání a existující, přesto v praxi ne příliš se uplatňující 

hrozba vyhoštění, nebyly jedinými nepříjemnostmi, kterým osoby bez čsl. státní 

příslušnosti v politickém okrese Moravská Ostrava čelily. Ostravským cizozemcům 

přináležejícím do Polska hrozila vojenská služba v domovském státě, přičemž těm, kteří se 

jí vyhýbali, mohlo být odňato polské občanství. Česká strana nabízela v této souvislosti 

Polákům pomoc, kdy několik měsíců před samotným odejmutím polského občanství by 

dotyčného vypověděla za hranice.295 Cizinci uváděli i další nesnáze v praktickém životě, 

které jim zavdaly podnět k  požádání o čsl. státní příslušnost, např. neměli nárok na 

penzijní zabezpečení; nemohli zapisovat děti na vyšší průmyslové školy; využít bezplatné 

ošetření v některé nemocnici; jejich druh (družka) se za ně nechtěl provdat, neboť neměli 

čsl. státní občanství apod. Zvláště na osoby pracující ve státní správě dolehla skutečnost, že 

                                                 
293 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 400, sign. 3231. 
294 Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry, s. 330. 
295 ZAO, PŘMO, prez. spisy, kart. 277, sign. 318.  
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si jako cizinci nemohli požádat o vyživovací, resp. drahotní příspěvky pro děti, které 

rozhodně nedosahovaly marginálních částek. V květnu 1923 ředitelství státních drah 

v Olomouci vybídlo zemské úředníky k rychlejšímu vyřizování státoobčanských žádostí, 

neboť 14 zaměstnanců přichází každý měsíc od 1. ledna 1923 o drahotní požitky právě 

z toho důvodu, že postrádají čsl. státní příslušnost. Uvedené částky se pohybovaly 

v rozmezí od 120 po 571 Kč měsíčně.296 V této souvislosti se nabízí stručně představit 

státoobčanský arch Roberta Grzimka.297 ZSP v Brně mu žádost o udělení čsl. státního 

občanství zamítla. Grzimek však občanství nutně potřeboval, jako železniční zřízenec 

ztratil od roku 1924 nárok na drahotní přídavky pro děti, které měl s Annou Muthivillovou. 

Navíc musel platit vysoké alimenty své bývalé ženě, s níž byl soudně rozveden. Ocitl se 

v tísnivé finanční situaci, bez státoobčanského dekretu nemohl uzavřít řádný sňatek. Proto 

ministerstvo vnitra, ke kterému se odvolal, oslovil nejen otec žadatele, ale i současná 

družka Anna Muthivillová, jež zoufala, že „děti mají hlad, není jim co řádného dát, neboť 

není z ničeho. Dluhů máme plno…zima se blíží, máme tenké zdivo, děti nemají žádné 

oblečení…“. Dříve než pražští úředníci rozhodli, obrátila se rovněž na kancelář prezidenta 

republiky Tomáše G. Masaryka: „Prosím Vás proto pane Prezidente, učiňte v této věci 

pořádek, neboť jsem nucená z bídy sebe a děti zavraždit, bych se nemusela přihlížeti, jak 

děti mají hlad a nemám pro ně ani suchého chleba…“. Negativní rozhodnutí však 

neodvrátila. Nelze posoudit, zda tímto svým jednáním chtěla dotyčná na úřady vytvořit 

pouze určitý tlak či v nich vzbudit lítost, nebo se jednalo o skutečně tíživou životní situaci, 

přesto i s takovými případy se čas od času setkáváme, byť zoufalost aktérů Grzimkova 

případu byla v tomto směru skutečně ojedinělá. Psaní až k prezidentu republiky se však 

občas objevovala a obvykle v nich autoři vyjadřovali obavu o svou další existenci. 

 
 

 

 

                                                 
296 AMO, OÚMO, 1923, sign. Lb5, kart. 87. 
297 Tamtéž, 1925, sign. L, kart. 104. 
 



 101

4. Statistické zhodnocení státoobčanských archů z politického 
okresu Moravská Ostrava  

4.1. Sociální struktura uchazečů o čsl. státní občanství a jejich rozvrstvení 

podle rodinného stavu 

Výzkum státoobčanských archů nám umožňuje naznačit i sociální strukturu 

uchazečů o čsl. státní občanství. Naznačit píšeme záměrně, neboť při jejím určování jsme 

limitováni hned několika faktory. Nemůžeme mluvit o sociální struktuře v pravém slova 

smyslu, ale spíše skladbě uchazečů o čsl. státního občanství z politického okresu Moravská 

Ostrava podle postavení v povolání. Vzhledem k tomu, že archivní materiál po roce 1928 

neobsahuje ve většině případů státoobčanskou žádost a posudek policejního ředitelství, 

nejsme v tomto časovém horizontu schopni provést spolehlivou analýzu. Materiál 

v Zemském archivu v Opavě je totiž tak složitě strukturován, že dohledat alespoň určitý, 

přesně stanovený vzorek uchazečů z moravskoostravského politického okresu je 

nemožné.298  Proto jsme se zaměřili pouze na osoby žádající o čsl. státní občanství v letech 

1918 – 1928. Určité problémy se vyskytly i při stanovení základních kategorií, do nichž 

budeme jednotlivé žadatele zařazovat. Nebylo možné vycházet z tradičních šablon, ale 

konstrukci jsme museli přizpůsobit povaze archivního materiálu. Čtyři základní kategorie - 

dělníci, samostatní a nájemci, úředníci a technická inteligence a ostatní žadatelé přesto 

nejlépe pokrývají daný vzorek. Z některých kompletních státoobčanských archů ovšem 

informaci o povolání nevyčteme, neboť jej uchazeč ve své žádosti neuvedl a posudek 

četnické stanice buď v archu chybí, nebo název zaměstnání  policisté opomněli do oficiální 

dokumentace zanést. Občas jsme také na rozpacích, do které kategorie dotyčného 

zařadit.299 Některé státoobčanské archy v tomto sledovaném úseku rovněž postrádáme (viz 

dále). Přes všechny tyto uvedené skutečnosti archivní materiál přináší alespoň jakýsi 

základní obrázek o postavení žadatelů v povolání, můžeme poodhalit, které kategorie 

bývaly u centrálních úředníků úspěšnější, a které naopak mívaly větší problémy 

s proniknutím do čsl. státního svazku.  

                                                 
298 Posudky policejního ředitelství v Moravské Ostravě na žadatele o čsl. státní občanství ze všech okresů 
obvodu jsou nahodile roztroušeny v desítkách kartonů fondu Policejního ředitelství 1918 – 1938, nikoli 
v několika málo kartonech, kde by se s nimi dalo jednoduše a přehledně manipulovat. 
299 Zejména u dělnictva a kategorie samostatných a nájemců někdy vyvstávají problémy, poněvadž někteří 
cizinci udají zaměstnání jako kolář, kovář, kotlář, vedoucí, majitel domu, pianista atd., bez jakéhokoli 
bližšího upřesnění.  
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Mezi dělníky počítáme celou škálu nejrůznějších dělnických, zejména 

strojírenských profesí, dále horníky, hutníky, služky, železniční zřízence apod. 

K samostatným a nájemcům patří obchodníci a hostinští, majitelé řemeslných dílen a 

malých provozoven, ale i svobodná povolání, majitelé podniků, hotelů a obchodních domů, 

byť poslední čtyři jmenované skupiny ve státoobčanských žádostech objevíme jen 

sporadicky. Kategorie úředníků a technické inteligence zahrnuje v naprosté většině 

úředníky soukromé a státní, technicko - inženýrské kádry, občas i učitele a obchodní 

zástupce. Konečně ostatní osoby zastupují zejména vdovy a manželky,300 dále 

nezaměstnaní, studující, penzisti, vojáci a ženy v domácnosti, tedy vesměs lidé, kteří 

v době podání státoobčanské žádosti nevykonávali aktivní pracovní činnost.  

Bereme–li v potaz všechny kompletní státoobčanské archy, z nichž můžeme 

informace o povolání dotyčného vyčíst, zjistíme tyto údaje (viz tab. č. 5): více než dvě 

třetiny (71,4 %) všech žadatelů o čsl. státní občanství v letech 1918 – 1928 pracovalo 

v dělnických profesích, vyšší a střední třídy skončily s 22 % až hluboko za nimi. Statistiku 

uzavírají ostatní osoby se svými 6,6 %. Pokud jde o ty uchazeče, jímž byla státoobčanská 

žádost odsouhlasena, naprostou většinu zde tvoří dělníci (téměř 80 %), naopak úředníci a 

technická inteligence následují s velikým odstupem až hluboko za nimi (8,9 %), dále 

registrujeme samostatné a nájemce (6,3 %) a ostatní osoby s 5%. Podstatně odlišné 

výsledky zaznamenáme u negativně vyřízených žádostí. Dělníci sice i nadále převažují 

(téměř 58 %), ale již ani zdaleka tak výrazně jako v předchozí kategorii. Naopak podíl 

středních a vyšších vrstev výrazně stoupá, neboť nyní zaujímají dohromady 33,2 %, což je 

podstatně více, než kolik uvedené kategorie představují mezi úspěšnými (15,2 %).  

Vysvětlení těchto cifer je nutno klást do souvislosti zejména s nutností prokázat loajalitu 

těchto žadatelů o čsl. státní občanství. Zejména haličští Židé, kteří ve velké míře převažují 

v kategorii samostatných a nájemníků, měli s vykazováním loajality k čsl. státu obecně 

největší problémy. Mezi úředníky a technickou inteligencí převažují osoby příslušící do 

německy mluvících zemí. Zejména ti ve Vítkovických železárnách a jiných větších 

závodech regionu představují největší skupinu neúspěšných žadatelů. Naopak úředníci 

pracující především v menších státních úřadech či v báňských podnicích, kde se častěji 

objevují také Poláci, bývali podstatně úspěšnější. Polští dělníci z Haliče naopak opanovali 

kategorii žadatelů, jímž byla státoobčanská žádost vyřízena pozitivně. Z ostatních osob 

                                                 
300 V archu v kolonce povolání občas objevíme i takové názvy jako vdova, manželka obchodníka, apod., aniž 
je specifikováno, zda-li tyto osoby  pobírají nějaký důchod, pracují, nepracují nebo jsou v domácnosti.  
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mezi těmi, které se svým archem uspěly, převažují vdovy, naopak k neúspěšným patří 

zejména nezaměstnaní, židovští studenti a ženy v domácnosti. 

Ze státoobčanských archů vysledujeme i rozvrstvení žadatelů o čsl. státní občanství 

podle rodinného stavu (viz tab. č. 6). Nuance se týkají nejen pohlaví, ale můžeme sledovat 

i určité rozdílné tendence mezi žádostmi, které lidé podávali samostatně – tedy samostatní 

muži a samostatné ženy a žádostmi, které zahrnovaly další rodinné příslušníky (žena a dítě; 

muž a dítě; muž, žena a dítě). Ze zkoumaného archivního materiálu vysvítá, že samostatně 

žádající osoby tvořily dohromady 31,8 % všech žadatelů o čsl. státní občanství mezi léty 

1918 až 1935, naopak 68,2 % lidí usilovalo o čsl. příslušnost nejen pro sebe, ale i pro 

ostatní rodinné příslušníky. Ve statistice nejsou zahrnuty nezletilé děti postrádající čsl. 

občanství, a nemající rodiče, neboť zákonní zástupci, kteří za ně obvykle podávali žádost, 

bývaly vesměs osoby s čsl. pasem, někdy je dokonce zastupovala samotná obec či jiná 

státní instituce. Proto jsou tyto žádosti vyčleněné zvlášť a dohromady by nepřekročily 2 % 

všech osob žádajících o čsl. státní příslušnost. 

Velice početnou kategorii tvoří svobodní muži s 22,3 %. Bývali mladšího věku do 

35 let, na Ostravsko přicházeli většinou po roce 1880. Haličané polského původu pracující 

v dolech, ale také ve strojírenských podnicích, převažují. Spíše jen zřídka se setkáme 

s nějakými drobnými živnostníky, častěji s úředníky, vesměs však dominují povolání jako 

horník, dělník a hutník. Poměrně konstantní skupinu tvoří mladí studenti židovského a 

německého původu. Rozvedených zaznamenáme poskrovnu. 

Mezi samostatně žádajícími uchazeči podstatně menší pozici než muži zaujímají 

ženy (9,5 %), přestože podle sčítání lidu v roce 1921 byl v Moravské Ostravě a okolí co 

se pohlaví všech přítomných cizinců týče poměr mezi muži a ženami prakticky 

vyrovnaný.301 Pravděpodobně i mezi žadateli o čsl. státní občanství bychom k výrazně 

odlišnějším výsledkům nedospěli, neboť je zde zkreslován dvěma momenty. Mnoho žen 

žádalo o státní příslušnost společně s vlastními nezletilými dětmi. Nezanedbatelné 

množství žen si žádost vůbec nepodávalo zejména z toho důvodu, že se brzy po převratu 

provdaly, nebo tento akt plánovaly. Mezi svobodnými ženami jednoznačně dominovaly 

služky, posluhovačky, kontoristky, ale i soukromnice. 

Co se neúplných rodin týče, počítáme zde ženy s jedním, popř. několika nezletilými 

dětmi (5,7 %); takto fungující muži tvoří marginální počet (0,9 %). Většina těchto žen byla 

vdovami následkem ztráty manžela v důsledku těžkého úrazu v dolech nebo zranění z 

                                                 
301 Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. 48. 
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první světové války. Jen mizivé zastoupení  vykazují rozvedené ženy s dítětem, jímž soud 

přiřkl opatrovnictví.  

Téměř 15 % zastoupení měly bezdětné manželské páry (14,6 %). Přestože podle 

zákonných norem se žádost manželova vztahovala i na manželku, někdy je ve 

státoobčanských arších objevíme odděleně, tzn. manžel a manželka zkoušeli uspět každý 

samostatně.  Mohli tak činit z ryzího pragmatismu. Pokud totiž úřady odepřely státní 

občanství manželovi, automaticky neuspěli i ostatní rodinní příslušníci. Těmito 

oddělenými žádostmi manželky mohly zvýšit své šance na potenciální zisk čsl. státního 

občanství, neboť každý z manželského páru byl posuzován zvlášť. Ovšem úředníci měli 

výborný přehled o všech žadatelích z jedné rodiny. Častokrát se první instance tázala 

policejních úřadů a obcí, zda-li z rodinného okruhu dotyčného již někdo státoobčanskou 

žádost podával a s jakým výsledkem. Obvykle pak k tomuto šetření i přihlíželi.302 Někdy 

naopak jeden státoobčanský arch obsahuje samostatné žádosti všech dospělých rodinných 

příslušníků. Ty jsou ovšem obvykle uložené až na samé spodní části archu. To může 

v problematice neznalého badatele vést k mylné domněnce, že arch se vztahuje pouze na 

svobodného muže, jehož jménem je uvozený. 

Téměř polovinu všech žadatelů o čsl. státní občanství představovaly úplné rodiny, 

které tvořili muž, manželka a nezletilé dítě (děti). Platí zde podobná sociální stratifikace 

jako u svobodných mužů a žen, přesto mezi úplnými rodinami nalezneme mnohem více 

osob příslušných do německy mluvících zemí a haličských Židů. Tento stav se dá vysvětlit 

především tím, že vyšší a střední vrstvy byly po finanční a materiální stránce zajištěny 

lépe, než tomu bylo v případě nemajetných haličských dělníků. Ti často se sňatkem 

vyčkávali až do doby, než si zajistí dostatečnou obživu pro sebe a případně další rodinné 

příslušníky. Průměrně na jeden manželský pár připadalo 2,4 dítěte, přičemž platilo 

pravidlo, že dělníci z Haliče mívali dětí více, naopak počet dětí v rodinách příslušných do 

Rakouska a Německa obvykle jen výjimečně překročil dvě. Ze studia úplných či 

neúplných rodin můžeme také vyvodit závěr, že na jednu státoobčanskou žádost připadalo 

3, 83 osob, tedy potenciálních uchazečů o čsl. státní občanství. 

 

                                                 
302 Uveďme příklad ve státoobčanských arších často reflektované rodiny Neugeborenů, která čítala šest 
dospělých členů, každý se snažil proniknout do státního svazku samostatně, ale nikdo nepochodil, neboť otec 
rodiny byl německý smýšlející Žid a tudíž i ostatní rodinní příslušníci podle toho také tak byli hodnoceni. Po 
celé sledované období naopak platí, že pokud čsl. orgány například otci dospělého uchazeče o čsl. státní 
občanství žádost dříve odsouhlasili, někdy propustili do státního svazku i dospělého potomka, přestože 
odhalily nějaký nedostatek.  



 105

4. 2. Poměr mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli 

Tato kapitola má statisticky zhodnotit archivní materiál uložený v Archivu města 

Ostravy. Jedná se o úkol poměrně nesnadný, neboť je ztěžován řadou aspektů, na něž 

budeme muset brát při výzkumu ohled.  

Nejdříve vyložíme metodu, se kterou při statistickém zpracování pracujeme. 

Státoobčanský arch byl ve většině případu uložen v tom roce, ve kterém se s ním 

naposledy manipulovalo. Jestliže dotyčný podal žádost o udělení čsl. státního občanství 

například v roce 1924, v roce 1926 mu byla zamítnuta, ale v roce 1933 podal žádost novou, 

která byla o rok později vyřízená pozitivně či negativně, byl takový spis uložen v roce 

1934. Každá osoba je do souboru počítána jen jednou, počet žádostí nerozhoduje. Situace 

se však komplikuje tehdy, objevuje–li se jméno dotyčného v archiváliích hned dvakrát. 

Jeho státoobčanský arch byl tak říkajíc „roztrhnut“, tzn. zamítnutá žádost z roku 1926 je 

založena v kartonu z roku 1926, přičemž tu opětovnou z roku 1933 nalezneme v kartonech 

z let 1934. Výjimečně můžeme na dvě samostatné státoobčanské žádosti téhož cizince z 

různých let narazit i ve 20. letech.303 Archiv města Ostravy si vede již dříve avizovaný 

jmenný seznam všech žadatelů o čsl. státní občanství let 1918 - 1928, z něhož lze také 

vysledovat, zda-li se některé jméno neobjevuje v archiváliích dvakrát. Přesto se další 

podobné případy v souboru bezpochyby vyskytují, rozhodujícím momentem se přitom zdá 

rok 1928. Od tohoto data se občas stává, že pokud úředníci opětovně posuzují 

z předchozího období již jednou či vícekrát negativně vyřízený státoobčanský arch, využijí 

zcela nové složky, do níž vloží aktuální dokumentaci, materiály ze staršího pojednání 

přitom opomenou. Přestože tyto případy do konečné statistiky zaneseme jen jednou, 

odhadem ze 1 538 zamítnutých žádosti z let 1918 – 1935 (viz níže) může být dalších 10 až 

20 % žádosti zahrnuto do souboru podruhé. Mnohá příjmení totiž v průběhu doby měnila 

svůj tvar. Moravskoostravští úředníci (ale často i sami žadatelé) je měli tendenci výrazně 

počešťovat, čímž se stěžuje další dohledávání osob. V následujících řádcích však zjistíme, 

že minimálně desítky zamítnutých státoobčanských žádostí z období 1918 – 1935 

v ostravském archivním fondu naopak postrádáme, čímž se do určité míry anuluje význam 

těch archů, které se mohou opakovat. 

Počet státoobčanských archů o přiznání a udělení občanství z let 1918 až 1935, jež 

se dochovaly kompletní, dosahuje cifry 4 900. Při přepočtu na jednotlivé osoby, tedy 

včetně manželek a dětí, se jedná o 14 351 lidí. Z toho uspělo 3 362 žádostí, tj. 9 848 osob, 

                                                 
303 Např. dotyčný neuspěl v roce 1922, podruhé v roce 1924, přičemž obě žádosti jsou založené zvlášť. 
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naopak neuspělo 1 538 žádostí, tj. 4 503 osob. Procentuální poměr mezi úspěšnými a 

neúspěšnými žadateli činí 68,6 : 31,4. 

K zajímavým výsledkům dospějeme, srovnáme–li zvlášť 20. a 30. léta. Zjistíme 

podstatně odlišný obraz v poměru mezi úspěšnými a neúspěšnými uchazeči. Zatímco 

v prvém případě (tj. 1918 – 1930)  uspělo 2 203 žádostí, tedy 6 453 osob (57,7 %) a 

neuspělo 1 617 žádostí, 4 738 osob (42,3 %), v  první polovině třetí dekády uspělo 1 159 

žádostí, 3 395 osob (82,4 %) a neuspělo jen 148 žádostí, 726 osob (17,6 %). Tentokrát jsou 

v číslech z 20. let zvlášť započítaní neúspěšní uchazeči, kteří opětovně žádali ve 30. letech, 

i zde jsou zařazeni samostatně. Tyto cifry byly představeny záměrně, aby lépe vynikl 

kontrast mezi oběma dekádami, kdy od roku 1930 prudce narůstá počet úspěšné 

vyřízených žádostí v poměru k neúspěšným.  

Pro období let 1929 - 1935 se dochoval úřední seznam státoobčanských archů 

z politického okresu Moravská Ostrava, které byly ve sledovaném časovém úseku vyřízeny 

příznivě.304 Kromě jmen úspěšných žadatelů, popř. rodinných příslušníků řazených za 

sebou podle jednotlivých roků však z něj nevyčteme žádné další informace, tedy pro koho 

byl pořizován a za jakým účelem. Hodnoty úředního soupisu se však odlišují od cifer 

zjištěných výzkumem státoobčanského materiálu z ostravského archivu.305 Z tabulky je 

patrné, že podle úředního seznamu v letech 1929 a 1931-1934 získalo občanství více lidí, 

než kolik případů napočítáme zkoumáním státoobčanských žádostí, naopak v letech 1930 a 

1934 je poměr opačný. Celkem úřední seznam obsahuje o 84 žádostí navíc. Přestože 

postrádáme totožný soupis pro období 1918 -1928, a tudíž nelze ověřit, k jakým číselným 

údajům by úředníci došli v tomto časovém horizontu, je přesto možné již s předstihem říci, 

že mezi léty 1918 až 1935 byl celkový počet všech žádostí (nejen pozitivně, ale i negativně 

vyřízených) skutečně vyšší. Rozdíly v jednotlivých letech jsou vyvolány mj. tím, že 

některé státoobčanské archy úředníci později využívali pro jiné účely a posléze je 

nezaložili zpět na své původní místo. Posílali je mj. polskému konzulátu v Ostravě, který je 
                                                 
304 AMO, OÚMO, kart. 25. 
305 Počet úspěšně vyřízených státoobčanských archů mezi léty 1929 – 1935: 

Rok 

Počet 
zjištěný 

zkoumáním 
archiválií 

Počet 
dle 

úředního 
seznamu 

1929 104 105 
1930 210 173 
1931 278 329 
1932 310 341 
1933 275 267 
1934 166 216 
1935 130 126 
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potřeboval pro evidenci bývalých polských státních příslušníků, kteří nabyli čsl. státní 

občanství. Stávalo se, že úředníci okresní správy vypůjčenou žádost prostě založili do 

kartonů s aktuálně zkoumanými státoobčanskými žádostmi, nikoli na původní místo, někdy 

však i do úplně jiného fondu. Zejména počet negativních verdiktů neodráží skutečnou 

realitu. Vyřizování některých zamítnutých státoobčanských archů z let 1918 až 1935, 

jejichž množství je možno odhadovat minimálně na několik desítek, pokračovalo také 

v následujícím období a často i po roce 1938 nebyly tyto záležitosti dořešeny. V období 

protektorátu navíc někteří lidé z Ostravska žádali o říšské občanství (tzv. „Fragebogen“) a 

při této proceduře mohly být vytahovány státoobčanské archy z doby První republiky. Ty 

budou  uloženy možná i ve fondech poválečných zemských národních výborů a krajských 

národních výborů, na které opět připadly nedořešené případy z meziválečného období. 

V souvislosti s poválečným odsunem Němců se rovněž mohly využívat předmnichovské 

státoobčanské archy, zejména pro zjišťování státní příslušnosti potenciálních osob 

určených k opuštění Československa. 

Množství osob, které v letech 1921 až 1930 obdrželo čsl. státní občanství, 

nekoresponduje ani s oficiálními československými sčítáními lidu. Podle nich na počátku 

roku 1921 žilo v politickém okrese Moravská – Ostrava 13 422 obyvatel bez čsl. státní 

příslušnosti. Do roku 1930 se jejich počet snížil o 4757, neboť ve druhém sčítání lidu 

úřady došly k cifře 8665. Ovšem výzkum státoobčanských archů ukazuje, že mezi léty 

1921 až 1930 nabylo čsl. státní příslušnost minimálně 6188 osob (viz níže). Vysvětlení 

těchto nesrovnalostí existuje hned několik. V době prvního československého sčítání lidu 

panoval ve státoobčanských zákonech značný chaos, což přiznávala i samotná 

Československá statistika: „…zjistiti přesně, u jaké části obyvatelstva nastala změna státní 

příslušnosti v důsledku mírových smluv, není možno vzhledem k neúplnosti statistického 

materiálu ze sčítání předchozího“.306 Zmatky dokládá i fakt, že žádosti podávali lidé, kteří 

čsl. státní občanství získali automaticky. Jindy zase žádali ti, kteří na opci či přiznání čsl. 

státního občanství vůbec neměli nárok, některé opční žádosti byly dokonce i zamítnuty.307 

Mezi státní občany se často počítaly i osoby, které spadaly pod § 9 zákona č. 236/1920 Sb., 

tzn. že domovské právo na území pozdějšího Československa nabyly po roce 1910, přitom 

                                                 
306 Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, s. 53. 
307 Žadatelé podávající opci leckdy procházeli stejnou procedurou jako ti, kteří žádali o udělení a přiznání čsl. 
státního občanství, což by však odporovalo zásadám zakotveným v poválečných mezinárodních a mírových 
smlouvách, poněvadž opce splňující všechny zákonné podmínky měla být příslušným státem automaticky 
odsouhlasena bez jakékoli další procedury. K přesnějšímu posouzení této praxe bychom museli prozkoumat 
větší vzorek optantů (například z Těšínska nebo z pohraničních okresů obývaných německými a rakouskými 
státními příslušníky). 
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již víme, že čsl. státní občanství jim bylo „přiznáno“ jen tehdy, souhlasil-li s tím čsl. stát. 

Tuto informaci častokrát uváděly i ve státoobčanských žádostech po  roce 1922, kdy si 

žádaly o udělení státního občanství, protože opomněly podat do 31. prosince 1921 žádost 

za přiznání čsl. občanství, neboť byly přesvědčeny, že jsou československými státními 

příslušníky.308 Dokonce i někteří lidé, jež nikdy na území ČSR domovské právo nenabyli, 

si dlouho mysleli, že se stali s převratem automaticky čsl. občany a vůbec se o podání 

státoobčanské žádosti nestarali. Zvláště tak uvažovali ti, kteří na Ostravsku žili dlouhá 

desetiletí či se zde narodili. Přesvědčivý důkaz vyššího počtu cizinců na Ostravsku a 

zároveň poměrně velikého chaosu v oblasti zjišťování státní příslušnosti v prvém 

meziválečném sčítání lidu podává studium sčítacích operátů obce Moravská Ostrava.309 

Pro náš výzkum přinášejí dvě důležité kolonky. První – „Rodiště“ – obsahuje název rodné 

obce, soudní okres a zemi, ve které se dotyčný narodil. Mnohem důležitější je však sloupec 

následující, tedy „Domovská (státní) příslušnost“. Osoba zde vyplňovala jméno domovské 

obce, soudního okresu a země, v níž se domovská obec nacházela, popř. i název státu. 

Největší problém zde shledáváme právě v tom, že v  sloupci „Domovská (státní) 

příslušnost“ v naprosté většině případů zaregistrujeme jen zemi, kam dotyčný přísluší 

(Čechy, Morava, Slezsko, Halič apod.) a nikoli jméno státu (tedy Československo, Polsko, 

Německo apod.). Jak ti, kteří domovské právo na území ČSR nabyli před 1. lednem 1910, 

tak ti, jež učinili až po tomto datu, většinou uvádějí tyto údaje: domovskou obec 

Moravskou Ostravu, soudní okres Moravskou Ostravu a zemi Moravu. Označení státní 

příslušnosti chybí. Obě skupiny tudíž splývají v jednu a jsou považovány za státní občany 

Československé republiky. Údaje ve sloupci „Domovská (státní) příslušnost“ objevíme 

někdy i přeškrtávané, různě přepisované, často k chybným údajům. Někteří cizinci 

dokonce do této kolonky rovnou zaznačí státní příslušnost československou. Uveďme jen 

několik typických příkladů, které dokládají tyto značné nepřesnosti. Salomon Traubner byl 

mnohokráte odmítnutý žadatel o čsl. státní občanství, poprvé neuspěl v roce 1924. Ve 

sčítání lidu v roce 1921 je však považován za čsl. státní příslušníka, neboť i s rodinou 

uvedl domovskou obec Moravskou Ostravu, kde dříve získal domovské právo a jako zemi 

označil Moravu. Státní příslušnost vůbec neuvedl.310 Jan Pilch nejprve ve sčítacím archu 

správně zaznačil státní příslušnost polskou, pak ovšem tyto údaje nejen u sebe, ale i u 

                                                 
308 Počet osob, které nabyly domovské právo v politickém okrese Moravská Ostrava po roce 1910 a podávaly 
státoobčanskou žádost dosahoval hodnoty minimálně dvou - tři tisíců, zvláště v žádostech za přiznání, ale 
mnohdy i udělení čsl. státního občanství do roku 1924, převažovaly. 
309 AMO, Sčítací operáty obce Moravská Ostrava z roku 1921, k. 120, i. č. 136. 
310 AMO, OÚMO, 1924, sign. L, kart. 95. 
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zbývajících rodinných příslušníků, přeškrtl, domovskou obec zapsal Moravskou Ostravu a 

zemi Moravu. Státoobčanskou žádost mu úřady zamítly také v roce 1924.311 Joachim 

Neiger s manželkou Hanni a dcerami Rosou, Erikou, Hildou, Hermínou a Elsou ve sčítání 

lidu v roce 1921 udali dokonce rovnou československou státní příslušnost. Již dospělé 

Hilda a Erika přitom nebyly vpuštěny do státního svazku v roce 1923,312 Rosa o rok 

později313 Jen otec rodiny Joachim Neiger s žádostí o čsl. státní občanství uspěl, byť až 

v roce 1932.314 Podobné případy najdeme ve sčítacích operátech Vítkovic, Mariánských 

Hor, Přívozu atd.. Dá se předpokládat, že i jinde v českých zemích se tyto „anomálie“ 

mohly vyskytovat. To ovšem znamená, že skutečný počet všech čsl. státních příslušníků 

v rámci Čech, Moravy a Slezska v roce 1921 byl nižší, naopak počet cizinců vyšší, a to 

v řádech  tisíců, ale až desetitisíců osob.  

Chceme-li alespoň v základních obrysech zjistit skutečný počet cizinců v okrese 

Moravská Ostrava v roce 1921, musíme přičíst k 8 665 cizincům, kteří se v okrese 

nacházeli v roce 1930 cifru 6 188 (počet úspěšných žadatelů mezi léty 1921 až 1930). 

Dostaneme celkový součet 14 853 osob. Podíl obyvatel bez čsl. státní příslušnosti v roce 

1921 však byl ještě vyšší, než uváděných téměř 15 000. Vždyť několik stovek osob mezi 

léty 1921-1930 Ostravsko dobrovolně opustilo,315 jiné byly vyhoštěny, další se do 

státoobčanské procedury nikdy ani nezapojily, byť na Ostravsku nadále pobývaly. Navíc 

jak již bylo výše nastíněno, některé pozitivně odsouhlasené státoobčanské žádosti zde 

nemusíme ani nalézt, poněvadž bývaly později využité pro jiné účely. V okrese Moravská 

Ostrava žilo podle sčítání lidu v roce 1910 více než 23 000 osob jen s domovským právem 

v Haliči (viz kapitola „Domovský původ žadatelů o čsl. státní občanství“). Tito lidé již 

Ostravsko s vysokou mírou pravděpodobnosti ve velkém neopouštěli, naopak další 

migranti z Polska až do vzniku Československa na území českých zemí nadále přicházeli. 

Přes přirozenou měnu, stěhování a určitý počet osob, který i po roce 1920 mohl z Polska na 

                                                 
311 AMO, OÚMO, 1924, sign. L, kart. 92. 
312 Tamtéž, 1923, sign. L, kart. 87. a 90. 
313 Tamtéž, 1924, sign. L, kart. 101. 
314 Tamtéž, 1932, sign. II/1, kart. 17. 
315 I regionální historici (Pitronová, Matějček, apod.) se shodují, že haličské migrace rokem 1918 v podstatě 
skončily a naopak v meziválečném období docházelo spíše k reemigraci polských migrantů zpět do své 
domovské vlasti, což ostatně potvrzují i četné relace moravskoostravského policejního ředitelství v Zemském 
archivu v Opavě. Hlavní migrační proudy v meziválečném období do politického okresu Moravská Ostrava 
směřovaly z okresů Místek, Bílovec a Frýdek, tedy z okresů nejbližších. Viz Matějček, J.: K populačnímu 
vývoji severní Moravy a Slezska. In: Slezský  Sborník, 76, 1978, 1, s. 48. 
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Ostravsko přijít,316 uváděná cifra 13 422 je podhodnocená a rozhodně neodpovídá 

tehdejšímu skutečnému stavu.  

Nyní předestřeme, jak se počty úspěšných a neúspěšných uchazečů o čsl. státní 

občanství z let 1918-1935 rozložily v čase. Z tabulky č. 7 je patrné, že ve větším měřítku 

začali uchazeči své žádosti podávat až v roce 1920, přičemž největší počet konečných 

verdiktů (kladných či záporných) spadá do období let 1923 a 1924. Tato skutečnost je 

vysvětlitelná hned několika okolnostmi. Až na počátku 20. let, po nabytí platnosti zákona 

č. 236/1920 Sb., si mnozí lidé teprve uvědomili skutečnost, že se stali v Československu 

cizinci a snažili se tuto situaci urychleně řešit podáním státoobčanské žádosti. Do roku 

1921 podávaly také žádost za přiznání čsl. státního občanství stovky žadatelů, kteří tak 

museli učinit ve lhůtě do 31. prosince 1921. Jiní rovněž usilovali o státní občanství z obavy 

ze ztráty zaměstnání spojenou s nastupující hospodářskou krizí. Zdlouhavé projednávání 

státoobčanských žádostí zaviněné liknavostí úředníka, který na PKMO nechal ležet bez 

povšimnutí několik měsíců stovky archů (viz kapitola „Procedura vyřizování 

státoobčanských žádostí“), způsobilo, že takto podané žádosti byly vyřizovány prakticky 

najednou,317 a v konečném důsledku se jich nakumuloval v uvedených letech tak veliký 

počet. Posléze počet definitivně vyřízených státoobčanských archů neustále klesá (vyjma 

roku 1927). Až na počátku 30. let opět zaznamenáváme určitý nárůst, který však 

nedosahuje rozměru první poloviny předchozí dekády. Nutno však podotknout, že celá tato 

statistika je zkreslená do té míry, že počet podaných žádostí na počátku 20. let je ve 

skutečnosti podstatně větší. Mnoho tehdejších neúspěšných žadatelů totiž podávalo žádosti 

znovu, a tudíž jejich archy jsou založené v kartonech v následujících letech.  

Podobnou tendenci registrujeme i v případě těch státoobčanských archů, které byly 

čsl. orgány vyřízené pozitivně (tab. č. 8). Vrcholovými jsou opět léta 1923 až 1924, ale 

tentokrát mají zdatného sekundanta v roce 1932. Na počátku 30. let převažují úspěšné 

žádosti osob, jež se na Ostravsko přistěhovaly v průběhu války nebo ještě rok, dva po 

vzniku ČSR. Zachytíme zde i ty osoby, které se v předchozích desetiletích často stěhovaly 

a tudíž nesplňovaly podmínky nepřetržitého desetiletého pobytu na jednom místě. Někteří 

                                                 
316 Ten byl ale marginální, jak je již uvedeno v poznámce číslo 315. Zprávy PŘMO sice ukazují, že někteří 
Poláci na Ostravsko, ale zejména Těšínsko, přicházeli i po převratu, vesměs však do práce dojížděli ze své 
vlasti a navíc si museli opatřovat povolení příslušného zemského úřadu. Počty cizinců mohli zvýšit i Židé, ti 
se ale pokoušeli ve větší míře usadit v ČSR až během 30. let v souvislosti s politickou situací v Německu a 
Polsku.  
317 „…ihned celé neděle a svátky po 100 až 120 kusech…“  Viz  AMO, OÚMO, 1924, sign. Lb5, kart. 23. 
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s podáním žádosti z různých důvodů i vyčkávali.318 Část lidí zde podávala také opakované 

žádosti ze 20. let.  

Nejjednoznačnější kontury má tabulka č. 9 zachycující neúspěšné žadatele. Zvlášť 

kontrastní je rozdíl mezi roky 1923 a 1924 a zbývajícími léty, neboť je patrné, že hlavní 

nápor negativně vyřízených žádostí se koncentroval do první poloviny 20. let. Zde navíc 

pochopitelně nejsou zachycené později opětovně podávané žádosti, čímž by počet 

neúspěšných lidí v tomto časovém úseku narostl ještě o něco strměji. Budeme zde rovněž 

marně hledat ty zamítnuté žádosti, které se dále projednávaly po roce 1935. Od roku 1926 

se počet negativně vyřízených státoobčanských archů drží vždy pod cifrou 100, jen v roce 

1930 zachytíme přechodnou změnu stavu. 

Nakonec předkládáme tabulku č. 10, která souhrnně konfrontuje úspěšné žadatele 

s neúspěšnými. Je patrné, že počet pozitivně vyřízených archů ve sledovaném období 

prakticky neustále převažuje, zvlášť dominantní je tento podíl ve 30. letech. Pouze jednou 

zaregistrujeme celkově převažující počet neúspěšně vyřízených žádostí nad kladnými, a to 

v roce 1924.  

Následující řádky by měly zodpovědět otázku, proč nakonec něco málo přes dvě 

třetiny všech žadatelů o čsl. státní občanství uspělo a naopak téměř jedna třetina odešla 

s nepořízenou. Rozhodující roli sehrála především změna v národnostní orientaci 

imigrantů, kteří se během 20. a 30. let postupně odvraceli od německé a polské společnosti 

a naopak inklinovali k českému prostředí, neboť jim tento přístup v naprosté většině 

případů umožnil úspěšně zakončit jejich státoobčanské snažení. Někteří tak činili z 

vlastního přesvědčení, jiní z důvodu oportunismu. Přes přísně tajné a diskrétní vyřizování 

jednotlivých státoobčanských archů se cizincům někdy podařilo do svého spisu nahlédnout 

a přečíst si všechna často nelichotivá šetření na svou osobu. Někteří dokonce v odvolacích 

či opakovaných žádostech konkrétně citovali z posudků policejních orgánů nebo obcí a 

odmítali závěry v nich uvedené. Pro některé z nich mohly být a také byly impulsem 

k tomu, aby začali projevovat větší příchylnost k českému prostředí. Není vyloučeno, že 

někdy změna v národnostní orientaci žadatelů mohla nastat také na základě doporučení 

českých osob či orgánů.319 

                                                 
318 Zejména starší lidé dlouho zvažovali, jestli má význam žádost vůbec podávat; jiní plánovali zakotvit 
v zahraničí, ale nakonec se vrátili do ČSR; někteří mladíci dlouho otáleli s podáním státoobčanské žádosti 
kvůli hrozby vojny v čsl. vojsku apod. 
319 Byť se následující případ vztahuje k Těšínsku, můžeme jej zde demonstrovat, neboť se jedná o záležitost 
v rámci PŘMO. Okresní policejní komisařství v Karviné provádělo v roce 1928 šetření ve věci jistého Pavla 
Moryse: „…že jest uvědomělým Polákem, vysvítá z této skutečnosti: když byla v Horní Suché založena česká 
škola, byl Morys vyzván česky smýšlejícími druhy, aby dal své děti zapsati do této školy a vysloveně 
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Na velikém množství úspěšných žádostí od konce 20. let, ale zejména ve 30. letech, 

se podepsal benevolentnější postup Ministerstva vnitra v Praze, které častokrát změnilo 

záporný verdikt zemských úředníků a někdy vpustilo do státního svazku i osobu deklarující 

polskou či německou národnost. Nepochybně se zde promítla i skutečnost, že na rozdíl od 

předchozího desetiletí se úřad druhé instance již daleko častěji řídil doporučením úředníků 

první instance a přejímal tak mnohá jeho pozitivní doporučení. Zdá se, že v tomto období 

již také nebyli žadatelé odmítání tak říkajíc bezdůvodně, tudíž již neregistrujeme případy, 

že by s nepořízenou odešly naprosto loajální osoby hlásicí se k české národnosti a s 

českým vzděláním dětí. Co je však nutno zmínit zejména, na rozdíl od počátku 20. let, kdy 

si státoobčanskou žádost podával svým způsobem každý cizinec, od konce 20. a ve 30. 

letech měly centrální úřady situaci „ulehčenou“ do té míry, že i samotní žadatelé byli lépe 

pro vstup do čsl. státního svazku tak říkajíc připraveni. Ve většině případu jim nedělalo 

problém projevovat loajalitu (souvisí to do jisté míry právě také s onou změnou 

v národnostní orientaci uchazečů, kterou čsl. orgány uznaly za trvalou), vesměs byli 

dostatečně finančně zajištění, také v době hospodářské krize 30. let jejich nezaměstnanost 

nepředstavovala většinou překážku a mívali čisté trestní rejstříky. Také žadatelů – 

komunistů objevíme již poskrovnu, neboť mnozí bývalí přívrženci radikální levice usilující 

o čsl. státní občanství začali sympatizovat se sociální demokracií.  

Skutečnost, že zejména zvýšená loajalita k čsl. státu a k českému národu stála za 

celkově kladně vyřízenými žádostmi z let 1918 – 1935, potvrzuje i sčítání lidu z roku 1930 

(viz tab. č. 4). Počet cizinců poklesl z 13 422 v roce 1921 na 8 665, navíc ve srovnání 

s prvním československým censem, v němž jednoznačně u cizinců dominovala národnost 

polská a německá, již nejvíce, celá jedna třetina osob, uvedla národnost československou. 

V této souvislosti je třeba poukázat na to, že téměř všichni pozitivně obeslaní uchazeči, ale 

i celá řada negativně vyrozuměných osob z 20. let, sami ve svých žádostech deklarovali 

českou národnost. Ve sčítání lidu v roce 1921 tak učinila jen necelá pětina všech cizinců na 

Ostravsku žijících. „Českou pozici“ zde navíc zvýraznily manželky cizinců českého 

původu. 

Závěrem k této problematice je třeba říci, že novým poměrům po roce 1918 se 

těžce přizpůsobovaly bývalé ostravské střední a vyšší vrstvy, osoby převážně příslušné do 

německy mluvících zemí. U více než poloviny z nich pozorujeme jen malé či žádné snahy 

                                                                                                                                                    
upozorněn, že to bude míti příznivý vliv na vyřízení jeho eventuelní žádosti za udělení čsl. státního občanství. 
Morys prohlásil, že toho neučiní, poněvadž jest Polákem a ponechal své dítky v polské škole“. Viz ZAO, 
PŘMO, prez. spisy, kart. 341, s. 1501 – 2199. 
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splynout s československým státem, takže raději volily život bez čsl. státního občanství 

nebo opuštění čsl. státního území. Jen těžce totiž přijímaly nové pořádky a skutečnost, že 

„výměnou“ za přijetí do čsl. státního svazku by musely deklarovat novou národnostní 

orientaci.  

Podobně i haličští Židé a ta část Haličanů polského původu, která před válkou tíhla 

k němectví, měli velké problémy se získáváním čsl. státního občanství a jejich asimilace 

do české společnosti postupovala jen velice pozvolna. Židé na tom byli ze všech 

národnostních skupin vůbec nejhůře, v jejich případě můžeme mluvit o skutečně 

hromadném odepírání státoobčanských žádostí, přestože o čsl. občanství naopak usilovali 

snad nejvehementněji ze všech národnostních skupin. Židovská národnost ve sčítáních lidu 

během deseti let dokonce posílila jak v absolutních číslech, tak i svým podílem na 

celkovém úhrnu všech cizinců. Československé censy vypovídají také o již nastíněné 

problematické asimilaci cizinců německé národnosti. V absolutních číslech sice 

zaznamenali pokles, přesto podíl těchto osob zůstával i v roce 1930 poměrně velice silný, 

předčil při prvém sčítání lidu jasně dominující Poláky.  

Jednoznačně nejrychleji se integrovala ta část Haličanů polského původu, kterou 

před válkou germanizace příliš nezasáhla, vykazovala tedy vysokou adaptabilitu vůči 

novým podmínkám a ve velkém množství získávali čsl. státní příslušnost. Právě osoby 

deklarující polskou národnost také zaznamenaly během deseti let prudký pokles ve 

sčítáních lidu.  

4.3.  Poměr mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli podle místa bydliště 

Zajímavé  poznatky přináší srovnání úspěšných a neúspěšných žadatelů o čsl. státní 

občanství podle místa bydliště. Z tabulky č. 11 lze vysledovat, že kvantitativně nejvíce 

úspěšných žadatelů pocházelo ze samotné Moravské Ostravy (téměř 40 %). Ostatní velké 

obce okresu Přívoz (15,3 %), Vítkovice (14,3 %) a Mariánské Hory (13,6 %) se poměrně 

rovnoměrně seřaďují až hluboko za ní. Zajímavější data však přináší informace o 

neúspěšných žadatelích. Zde převaha Moravské Ostravy nabývá ještě větších rozměrů než 

v předchozím případě, její podíl se vyšplhá téměř k 50 %. Velice silné zastoupení mají 

tentokrát Vítkovice (přes 27 %), v jejichž případě zaznamenáme také vůbec největší rozdíl 

mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli a to ve prospěch druhé kategorie. Zaznamenání 

hodný je Přívoz s 11,8 %, zbytek obcí politického okresu tvoří v případě záporně 

vyřízených žádostí malé či marginální číslo.  
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 Další srovnání naznačuje, že Vítkovice představují obec s největším poměrem 

odmítnutých žádostí o čsl. státní občanství ke kladně vyřízeným žádostem: 0,87:1. 

Následuje Moravská Ostrava, 0,56:1, Přívoz, 0,35:1 a Zábřeh nad Odrou s 0,28:1. Udělené 

žádostí jednoznačně dominují v Mariánských Horách, 0,19:1, Hrabůvce 0,11:1 a ostatních 

obcích okresu 0,09:1.  

Během následujícího rozboru jednotlivých obcí politického okresu budeme údaje 

zjištěné ze státoobčanských archů konfrontovat s množstvím cizinců, tak jak je 

zaznamenala sčítání lidu v roce 1921 a 1930 (viz tab. č. 12).  

Moravská Ostrava byla již ve sčítání lidu v roce 1921 obcí s největším  

zastoupením cizinců, 5 138, což představovalo 12,3 % z celkového počtu 41 765 

přítomných obyvatel. Do roku 1930 množství cizinců pokleslo na 4 058 (8,8 % 

z celkového počtu 45 885 přítomných lidí). Údaje ze sčítání lidu tak ukazují, že počet 

cizinců mezi léty 1921 až 1930 poklesl o 1 080, ovšem tato čísla nebudou zdaleka přesná. 

V Moravské Ostravě se v roce 1921 nacházelo o několik stovek až tisíců obyvatel bez čsl. 

státní příslušnosti více, než kolik napočítali sčítací komisaři, neboť jen podle 

státoobčanských archů proniklo do čsl. státního svazku 2 358 osob. Za vysokým počtem 

cizinců ve 30. letech mohlo stát také přistěhovalectví, neboť i po roce 1921 zde nadále 

přicházeli cizinci, nikoli však ze zahraničí, ale zejména z okolních obcí politického okresu. 

Z dalšího srovnání je patrné, že až 38,3 % všech cizinců v politickém okresu v roce 1921 

napočítáme v Moravské Ostravě. Do roku 1930 však tento poměr stoupl téměř k 47 %, což 

znamenalo, že skoro polovina všech cizinců ve 30. letech žila v tomto obvodu. Moravská 

Ostrava jakožto přirozené průmyslové centrum koncentrovala veliké množství osob bez 

čsl. pasu, které se uplatnily v nejrůznějších pracovních pozicích. Jen v seznamu osob 

zaměstnaných v průmyslových závodech v Moravské Ostravě z roku 1923 nalezneme více 

než 30 průmyslových podniků, které dohromady zaměstnávaly na 300 cizinců. Ze 

státoobčanských archů vyčteme, že veliké množství osob bez čsl. státní příslušnosti 

s bydlištěm v Moravské Ostravě pracovalo v místním hornickém průmyslu (zvláště 

v dolech Šalamoun, Hlubina, Jiří, Jindřich a koksovně Karolina). Právě mezi dělnickými 

a zvláště hornickými profesemi se rekrutovala hlavní skupina úspěšných žadatelů, naopak 

mezi podnikateli, úředníky, ale zejména drobnými živnostníky a obchodníky  

zaznamenáme nejvíce záporně vyřízených žádostí.  

Druhou nejvyšší mírou koncentrace cizinců se vyznačovaly Vítkovice. Cifra 2 997 

znamenala, že 11 % lidí z 27 358 žijících v roce 1921 v této ostravské obci postrádala čsl. 

státní příslušnost. Do roku 1930 množství cizinců ve Vítkovicích úředně pokleslo na 1 776 
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(6,9 % z celkového počtu 25 820 přítomných lidí), což představuje 1 221 osob. Ovšem 

podle archivních materiálů ve sledovaném období čsl. úřady odsouhlasily státní občanství 

pouze 909 osobám. Je tudíž vysoce pravděpodobné, že z obce se mezi léty 1921 až 1930 

vystěhovalo větší množství cizinců.320 V rámci celého okresu  dosahovalo množství 

cizinců  hodnoty 22,3 %, o deset let zjistíme jen mírný pokles na 20,5 %. Ve Vítkovicích 

registrujeme veliký počet negativně vyřízených žádostí. Hlavním „viníkem“ tohoto stavu 

bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, v jeho rámci pak především Vítkovické železárny, 

které od 90. let 19. století prosluly svou zarytou germanizační politikou. Posíláním dětí do 

německých škol, přihlášením se k německé národnosti a členstvím v německých spolcích 

si mnozí z dělníků železáren získávali přízeň svých zaměstnavatelů, což pro ně bylo 

výhodné, neboť mohli využívat rozvinutý sociální systém podniku.321 Vyšší zaměstnanci 

Vítkovických železáren dokonce museli podepisovat revers o výhradním užívání němčiny 

na pracovišti, v němž se také zavazovali nesloužit „slovanské věci“.322 V předchozích 

kapitolách již bylo napsáno dostatek informací o negativním postoji, který k tomuto 

podniku chovaly Národní jednoty a ostravský český tisk. Zvláště na počátku 20. let byly 

žádosti cizinců z Vítkovic odepírány ve velikém množství. V této době dokonce 

kvantitativně předčily i neúspěšné cizince z jinak jednoznačně dominující Moravské 

Ostravy. Ještě v letech 1923 a 1924 převažovaly záporně vyřízené žádosti nad kladnými. 

Až od druhé poloviny 20. let a zvláště ve 30. letech dochází k opačnému trendu, přesto 

teprve s rokem 1928 poprvé zaznamenáme celkovou převahu pozitivních rozhodnutí nad 

negativními. Podobným vývojem se nevyznačovala žádná jiná obec v politickém okresu, 

protože jinde vždy hned od počátku 20. let více či méně, ale přesto převažovaly kladné 

verdikty čsl. úřadů nad zápornými. Není náhodou, že řada úspěšných žadatelů z této obce 

ve Vítkovických železárnách vůbec nepracovala, na druhou stranu čas od času je i některý 

vítkovický dělník obeslán kladně, opět to více platí pro třetí dekádu. 

                                                 
320 Pravděpodobnost této teze umocňuje i skutečnost, že obec Vítkovice obecně charakterizovalo 
vystěhovalectví, poněvadž v meziválečném období byla jedinou lokalitou politického okresu, která 
zaznamenala úbytek obyvatelstva, z 27 358 v roce 1921 na 25 820 o necelých deset let později. Viz 
Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku, s. 96 a 97 a Statistický lexikon v zemi Moravskoslezské, s. 
91 a 92. 
321 Matějček, J.–Vytiska, J.: Vítkovice. Železárny a strojírny Klementa Gottwalda. Praha 1978, s. 62-63. 
322 Příklad takového reversu: „Já, Johann rytíř von Merkl, inženýr Vítkovického horního a hutního těžířstva, 
prohlašuji při příležitosti mého nastávajícího jmenování přednostou oddělení mostárna a kotlárna, že budu 
ve styku s úředníky a mistry jmenovaného oddělení jakož i všemi dalšími odděleními těžířstva používat 
výlučně a bezpodmínečně němčinu, která je dorozumívacím jazykem tohoto podniku, dále že budu při 
politických a obecních volbách k dispozici mi nadřízenému ředitelství pro posilování německé věci, že se 
budu přinejmenším chovat neutrálně a ani osobně ani prostřednictvím přímých či nepřímých kontaktů 
nebudu působit proti intencím mého ředitelství či dokonce sloužit slovanské straně.“ Vítkovice, 28.2.1899. 
Viz Podnikový archiv Vítkovických železáren a.s., kart. 69. 



 116

Vysoký počet osob postrádající čsl. státní příslušnost zjistíme i v Přívozu, protože 

v roce 1921 z celkového počtu 17 351 přítomných obyvatel této obce 2 153 (12,4 %) byly 

cizinci. Podobně jako ve Vítkovicích i zde oba čsl. sčítací censy zachycují rychlejší pokles 

cizinců, jenž v roce 1930 dosahoval cifry 1 234 (5 % z celkového počtu 13 579 přítomných 

lidí), což bylo více, než kolika lidem bylo ve sledovaném období přiznáno, resp. uděleno 

čsl. státní občanství (1 021). I v Přívoze pravděpodobně existovalo určité vystěhovalectví 

cizinců, byť ne v takovém rozsahu jako ve Vítkovicích. Na celkovém objemu osob bez čsl. 

státního občanství v okresu se Přívoz podílel na počátku 20. let 16,1 %, v roce 1930 již 

pouze 10,6 %. Na rozdíl od předchozích lokalit již výrazněji převažují kladné verdikty 

centrálních úřadů nad zápornými. Přirozeným zaměstnavatelem mnoha přívozských 

cizinců byla Severní dráha císaře Ferdinanda, ale ještě více lidí se uplatnilo v hornictví 

(zejména důl František a místní koksovna). Osoby pracující u dráhy bývaly také častěji 

zamítány, jiný výsledek ani nemůžeme očekávat, neboť Severní dráha Ferdinandova se 

v předválečném období vyznačovala germanizačními tendencemi.323 Naopak největší 

množství úspěšných žadatelů pracovalo opět v hornictví.    

Poslední obcí politického okresu, ve které registrujeme více než 1 000 obyvatel bez 

čsl. státního občanství, jsou Mariánské Hory, kde v roce 1921 až 1 831 (14,6 %) 

přítomných lidí (12 513) uvedlo statut cizince. V poměru mezi domácím a cizím 

obyvatelstvem to bylo vůbec největší procentuální zastoupení ze všech obcí politického 

okresu ve prospěch cizozemců. Do roku 1930 počet cizinců poklesl o 970 (na 6,3 % 

z celkového počtu 13 579), přičemž státoobčanské archy zaznamenávají 854 úspěšných 

žadatelů. V roce 1921 zde žilo 13,6 % všech cizinců okresu, o deset let později cifra 

nepřekročila dvoucifernou hodnotu. V Mariánských Horách se ještě zřetelněji projevuje 

převaha úspěšně vyřízených státoobčanských žádostí nad neúspěšnými. Ve 30. letech 

dokonce počet pozitivně vyrozuměných uchazečů kvantitativně převyšuje úspěšné žadatele 

z Přívozu a téměř se vyrovná vítkovickým. Dělnické a hornické profese zaměstnané v dole 

Ignát sice dominují, přesto určité množství cizinců pracovalo i v místních menších 

průmyslových závodech. Zajímavostí je, že v této obci zejména ve 20. letech objevíme 

nepoměrně větší počet osob bez zaměstnání než v jiných lokalitách. 

Téměř k hranici 1 000 osob se vyšplhal počet cizinců v Zábřehu nad Odrou. V roce 

1921 se množství osob bez čsl. státní příslušnosti pohybovalo na úrovni 9,6 %, což 

znamenalo 982 z celkového počtu 10 234 přítomných obyvatel. Na počátku 30. let počet 

                                                 
323 Jiřík K. a kol.: Dějiny Ostravy, s. 207. 
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obyvatel bez čsl. státní příslušnost činil 477, tedy 3,4 % všech přítomných lidí (14 046). 

Pokles o 505 lidí téměř koreluje s archivními materiály, ty ve sledovaném období množství 

úspěšných žadatelů uvádějí 476. V rámci okresu zábřežští cizinci dosahovali 7,3 % na 

počátku 20. let, resp. 5,5 % o deset let později. Jednoznačně převažují pozitivní rozhodnutí 

centrálních úředníků ve státoobčanských žádostech nad negativními, byť ne tak výrazně, 

jako v případě Mariánských Hor. Na rozdíl od předchozích obcí jen nemnoho osob bez čsl. 

státního občanství pracovalo v horním průmyslu. Naopak větší množství lidí našlo 

uplatnění ve Vítkovických železárnách, v úřednických funkcích a v živnostech, odkud se 

opět častěji rekrutují zejména neúspěšní žadatelé. Pozitivně odsouhlasené žádosti dominují 

v dělnických profesích. Známým zaměstnavatelem mnoha cizinců byly i chemické závody 

Julia Rütgerse. 

Zajímavým vývojem však prošla Hrabůvka. V této malé obci (v roce 1921 jen  

3 005 obyvatel) zaznamenáme na počátku 20. let pouhých 65 cizinců, kteří svým podílem 

v rámci obce obsahovali 2,2 % všeho přítomného obyvatelstva, v rámci celého okresu 

představovali hrabůvští obyvatelé zanedbatelných 0,5 %. Ovšem doslova raketový vzestup 

zjistíme v roce 1930, kdy z celkového množství 5 155 obyvatel obce cizinci tvořili náhle 

6,1 %, neboť jejich počet vyšplhal až na 313. Podle státoobčanských archů obdrželo čsl. 

státní občanství během deseti let 186 osob, což zase vůbec neodpovídá počtu cizinců, kteří 

zde měli v roce 1921 žít. Nabízí se totožné vysvětlení jako v případě Moravské Ostravy. 

V době sčítání lidu v roce 1921 žilo v Hrabůvce více cizozemců, ale především lidé bez 

čsl. státní příslušnosti se v průběhu 20. let z větších obcí politického okresu stěhovali právě 

do Hrabůvky.324 Naprostá většina uchazečů z této obce se státoobčanskou žádostí uspěla, 

vesměs se jednalo o dělníky a v menší míře i horníky. 

Na závěr shrneme ostatní malé lokality politického okresu. Jen v Nové Vsi 

sledujeme vyšší podíl cizinců v rámci obce, ovšem jen v roce 1921 (8 %). O deset let 

později zjistíme množství menší než 3 %, (pokles ze 125 v roce 1921 na 22 v roce 1930, 

přičemž na tomto trendu se nepodílelo ani tak udělování čsl. státního občanství, jako 

stěhování). Ve zbývajících malých obcích okresu měli cizinci marginální zastoupení. 

V Krmelíně jejich množství zůstalo téměř totožné (21 v prvém sčítání lidu, v roce 1930 o 

jednoho méně), v ostatních obcích podobně jako v Hrabůvce registrujeme vzestup: 

                                                 
324 Stěhování cizinců mezi jednotlivými obcemi moravskoostravského politického okresu mohl podpořit i 
vznik Velké Ostravy. Cizinci spojených obcí se mohli libovolně usazovat ve kterékoli obvodu sjednocené 
Moravské Ostravy, přičemž nikdy nemuseli začínat novou desetiletou vydržovací lhůtu zajišťující nárok na 
domovskou příslušnost v obci, neboť podle domovských zákonů byla-li spojena jedna obec s druhou, nabyli 
domovského práva všichni příslušníci v celé nově vzniklé obci.  
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Proskovice (z 8 na 13), Stará Ves (z 2 na 12), Výškovice (z 2 na 41), Nová Bělá (z 12 na 

28), Stará Běla (z 21 na 45) a Hrabová (z 65 na 80). Dohromady v těchto malých lokalitách 

zaznamenáme jen 58 podaných žádostí, z toho drtivá většina byla vyřízena kladně.  

Výsledky sčítání lidu z roku 1921 a 1930 sice ukazují, že počet cizinců 

v politickém okrese Moravská Ostrava obecně klesal, ovšem v některých obcích na 

počátku 30. let (Moravská Ostrava, Hrabůvka, menší lokality okresu) registrujeme nadále 

nepřirozeně vysoký počet cizinců, někdy dokonce vyšší než v předchozím sčítání lidu. 

Tento trend však neodpovídá číslům ze státoobčanských archů, ani přirozenému přírustku 

obyvatelstva, neboť i v těchto obcích mělo množství osob bez čsl. státní příslušnosti 

klesnout podstatně výrazněji. Vysvětlení hledáme ve sčítaní lidu v roce 1921, v němž jsou 

mnozí cizinci mylně pokládáni za čsl. státní příslušníky, ale také zde mohl existovat 

fenomén vystěhovalectví cizinců především z Vítkovic, ale v menší míře i z Přívozu, 

Mariánských Hor a Zábřehu nad Odrou. Tito lidé totiž volili nejen odchod 

z Československa do svých domovských obcí v zahraničí, ale někteří z nich s vysokou 

pravděpodobností zamířili také do Moravské Ostravy jakožto přirozeného centra regionu, 

jiní se naopak začali usazovat v menších obcích na okraji politického okresu. Tyto 

tendence nejspíše podpořil i vznik sjednocené Moravské Ostravy v roce 1924. Její 

obyvatelé se mohli bez obav usazovat v jednotlivých jejich obvodech, aniž by se jim 

desetiletá vydržovací lhůta spojená s nabytím domovského práva v obci počítala od 

začátku. 
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5. Závěr 
 

Každý stát má zájem o loajální občany. Prvorepublikové Československo v tomto 

směru nebylo výjimkou. Jeho státními příslušníky se staly automaticky i milióny 

sudetských Němců, z nichž mnozí chápali odtržení od svých krajanů jako křivdu. Také 

polská menšina se smiřovala s novými politickými poměry jen velice obtížně a podobně 

jako u Němců jejich loajalita k novému státnímu útvaru byla problematická. Jiná situace 

vyvstala v případě mnohem menší skupiny necelých 200 000 lidí, kteří se po rozpadu 

monarchie stali na území nové republiky cizími státními příslušníky. Z této skupiny si 

československé úřady mohly za státní občany vybrat pouze ty jedince, které za loajální 

občany jednoznačně považovaly. Této možnosti stoprocentně využily. 

Shrňme si nejprve nejdůležitější fakta ze státoobčanského výzkumu. 

Prvorepublikové státoobčanské právní normy navázaly na starší předlitavské zákonodárství 

a byly bezprostředně propojeny s institutem domovského práva. Za státní občany Čsl. 

republiky byly považovány automaticky s převratem všechny osoby, které získaly do 1. 

ledna 1910 domovské právo v některé obci, jež se stala po zániku Rakouska - Uherska 

součástí čsl. státu.  Ti, kteří domovské právo na území pozdějšího Československa získali 

až po 1. lednu 1910, nebo jej zde nenabyli nikdy, vstoupili do státního svazku 

československého pouze tehdy, pokud s tím souhlasil československý stát (tzn. nikoli 

automaticky). Co se mechanismu nabývání čsl. státního občanství týče, existovala možnost 

získat jej opcí. Osoby, které nabyly domovské právo v libovolné obci na budoucím území 

Československé republiky teprve po 1. lednu 1910, mohly podat v určité lhůtě žádost za 

přiznání čsl. státního občanství. Získat čsl. státní občanství „udělením“, neboli tzv. 

naturalizací, zase mohli lidé, kteří nikdy na území ČSR domovské právo nenabyli. O 

osobách žádajících o přiznání či udělení čsl. státního občanství rozhodovaly úřady druhé 

instance, tedy Zemské správy politické (po roce 1928 Zemské úřady), které ač využívaly 

posudků regionálních policejních orgánů, obcí, popř. dalších úřadů, rozhodovaly zcela 

volně a podle vlastního uvážení. V případě zamítavého stanoviska existovala možnost 

odvolání k Ministerstvu vnitra do Prahy. Československý stát nastavil ve způsobu 

posuzování cizinců určitá kritéria, která musela daná osoba splňovat, aby čsl. státní 

příslušnost obdržela, což svědčí o státní politice v této oblasti. Nejbedlivěji čsl. úřady 

sledovaly národnostní poměry žadatelů, jejich loajalitu k čsl. státu a českému národu, 

kterou mohli cizinci nejlépe prokázat tím, že se přihlásili  k národnosti české, posílali své 

děti do českých škol, mluvili česky a sympatizovali s českou společností. Při konečném 
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verdiktu dále stát zohledňoval zejména to, jestli uchazeči prokázali dobré výdělkové 

poměry, neprojevovali sympatie s komunistickými myšlenkami či nebyli soudně ani 

trestně stíháni. Tyto premisy platily většinou, avšak nikoliv paušálně. 

V politickém okrese Moravská Ostrava se státoobčanská problematika týkala lidí, 

kteří tak podstatným způsobem vtiskli ráz ostravskému průmyslovému kraji již před 

válkou a domovsky příslušeli do Polska a německy mluvících zemí. Nakonec byly 

vyrozuměny kladně zhruba dvě třetiny osob, avšak řada z nich uspěla až s opětovně 

podanými žádostmi. Čsl. orgány totiž mnohdy až s postupem času usoudily, že žadatel 

splňuje veškerá kritéria. Za převažujícím počtem pozitivně vyřízených žádostí stojí 

především změna v národnostní orientaci cizinců, poněvadž zatímco v předválečném 

období celá řada z nich přilnula, mnohdy však pod určitými tlaky, k německé společnosti, 

se vznikem Československa mnozí postupně změnili svou národnostní orientaci ve 

prospěch strany české. Haličští migranti polské národnosti, tedy vesměs osoby bez 

nějakého hlubšího národního povědomí, se integrovali mezi většinovou českou společnost 

bez výraznějších problémů a poměrně rychle se asimilovali. Naopak Haličané inklinující 

k němectví a národnostně uvědomělé osoby německého a polského původu prodělávaly 

strastiplnější a delší cestu do čsl. státního svazku, někteří v ní neuspěli, jiní o ni neměli 

vůbec ani zájem. Nejhůře se však novým poměrům přizpůsobovali haličští Židé. Tito 

nositelé němectví z předválečného období se nedokázali ve větším měřítku adaptovat v 

české společnosti, a také se zdá, že postoje čsl. orgánů k této národnostní skupině byly 

nejpřísnější. Osoby přežívající bez čsl. státního občanství byly ohroženy zejména 

nezaměstnaností, neboť v dobách hospodářských krizí mohly být přednostně propouštěny 

z práce. Přesto důkazy o nějakém hromadnějším propouštění cizinců archivní prameny 

neposkytují, naopak se zdá, že většina ostravských podniků je zaměstnávala jako 

spolehlivou, etablovanou a v českých zemích plně aklimatizovanou pracovní sílu.  

Z archivního materiálu lze leckdy „vycítit“ složitost ducha doby. Prudká změna v 

národnostním složení poválečného Ostravska a všechny průvodní jevy s tím spojené, 

problémové národnostní vztahy mezi Čechy, Němci a Poláky v předválečném, válečném, 

ale i poválečném období, spoluurčovaly i přístup čsl. orgánů k žadatelům ve 

státoobčanských arších. Ve 20. letech šetření policejních orgánů dokumentují četné 

případy poměrně ostrých národnostních třenic, mnozí Němci a Poláci se jen těžce 

smiřovali se vznikem samostatného Československa a centrální státní orgány tuto situaci 

reflektovaly prostřednictvím celé řady zamítnutých žádostí. Záporně obeslané jsou někdy i 

osoby hodnocené regionálními orgány zcela pozitivně. V této době slouží jako vodítko pro 
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negativní stanovisko zemských a centrálních úřadů v Brně respektive Praze mnohdy jen 

samotný původ žadatele. Tímto přístupem vynikají zejména Národní jednoty, které 

v prvních letech po převratu uplatňují svůj silný vliv a v některých případech ovlivní 

hodnocení centrálních orgánů směrem k zápornému vyrozumění. Ve 30. letech se častěji 

měřítkem pro posouzení žadatele stává jeho konkrétní politické chování, také počet 

pozitivně obeslaných žadatelů v této době prudce narůstá. 

Obecně lze vysledovat snahu čsl. státu působit v tom směru, aby se cizinci 

asimilovali do české společnosti, je však patrná snaha nezavírat ani neúspěšným žadatelům 

dveře do čsl. státního svazku navždy. Čsl. stát však potřeboval z jejich chování vysledovat 

příznaky nové národnostní orientace, čímž by prokázali adaptaci v nových poměrech nebo 

také vyžadoval dobu, aby mohl na základě sledování politického chování žadatele v delším 

časovém horizontu definitivně usoudit, že není pro stát nějak nebezpečný. Na jednu stranu 

můžeme poukazovat na skutečnost, že pro mladé Československo byl tento výše 

zmiňovaný postup nezbytný. Muselo svou těžce nabytou svobodu chránit před všemi 

potencionálními nebezpečími a potřebovalo mít v  loajalitě cizinců určitou záruku pro svůj 

další bezpečný vývoj. Jsou totiž dostatečně známé odstředivé tendence českých Němců 

bezprostředně po válce, negativní postoje některých z nich vůči osobám české národnosti 

před a zejména během světové války a napjaté vztahy mezi Čechy a Poláky v době 

těšínského konfliktu. Na druhou stranu je třeba akcentovat, že mnohé žádosti byly 

zamítány i těm, kteří na území českých zemí žili a pracovali desítky let, narodili se v něm, 

hovořili sice někdy jinou řečí či odlišně národnostně cítili, ale jinak proti čsl. státu  

politicky nevystupovali a byli vůči němu loajální. Častokrát vstoupili do čsl. státního 

svazku až po opakovaném podání žádosti, a to vlivem deklarování české národnostní 

orientace. To bude pochopitelně vždy nastolovat otázky, do jaké míry se na této 

národnostní „proměně“ podílel přirozený asimilační proces související se státoprávními 

změnami, svobodná preference žadatelů, jejich oportunistický přístup nebo určitý obecný 

tlak dominující české společnosti a československého státu. 

Studium státoobčanské problematiky může zase o něco více obohatit naše nazírání 

na život v meziválečném Československu. Dynamika státoobčanské procedury docela 

dobře koresponduje s obecnými politickými tendencemi v této době, navíc interpretace 

některých aspektů prvorepublikového období bude vždy vyvolávat diskuze. Tato studie si 

proto ani nevytkla za cíl přinést nějaká jasná a nezpochybnitelná fakta nebo dokonce 

jednoznačné závěry, povaha archivního materiálu to nakonec stejně nedovoluje. V tak 

choulostivých záležitostech jakými jsou bezesporu politické a národnostní vztahy mezi 
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jednotlivými etniky na územích mnohonárodnostních států to ani není dost dobře možné. 

Práce pojmenovala některé problémy, nastínila celou řadu otázek, a tím, že v poměrně 

velikém a co možná nejširším koncipovaném rozsahu „nechala mluvit“ přímo prameny, 

nabídla čtenáři rovněž možnost vytvoření si vlastního úsudku o dané problematice. V tom 

by měl být její největší přínos. 

Rád bych se také podělil o vlastní dojmy a pocity, který ve mne výzkum 

státoobčanské problematiky zanechal. Z několika tisíců nejrůznějších šetření, posudků a 

zpráv je patrné, že regionální i centrální čsl. orgány národnostní situaci na Ostravsku 

vnímaly poměrně intenzivně. Státoobčanské žádosti byly svým způsobem instrumentem, 

jak ji aktivně ovlivňovat. Lze cítit tendenci nepřijímat do čsl. státního svazku osoby, jež by 

svým vystupováním a jednáním početně navýšily některou z národnostních menšin 

v okrese žijících. Zejména obavy před posilněním „německo – židovského živlu“ na 

Ostravsku dominovaly. Tento trend se jeví jako poměrně zřejmý, ale vzhledem k tomu, že 

jeho realizaci vždy usměrňoval subjektivní pohled konkrétního úředníka, k jeho naplnění 

nedošlo beze zbytku. Zcela nepochybně někteří úředníci dávali průchod svým sympatiím a 

antipatiím, jinak by archivní materiál nemohl poskytnout řadu protichůdných a 

různorodých příběhů. V kontextu charakteru všech rozhodnutí úřadů druhé a třetí instance, 

zejména v případě brněnského orgánu, leckdy vyvstávají otazníky nad vyváženým 

přístupem. Náhle národnostní „procitnutí“ žadatele či prudké změny v hodnoceních 

uchazečů o čsl. státní občanství také někdy nastolují otázky, zda archivní prameny mohou 

v dostatečné míře postihnout veškerou tehdejší realitu. Tak či onak, „zápas“ o národnost, 

jenž na Ostravsku započal v druhé polovině 19. století v souvislosti s emancipací českého, 

ale i polského národa, svým způsobem kontinuálně pokračoval i v době První republiky. A 

právě státoobčanská problematika nám v každém jednotlivém archu umožňuje 

demonstrovat jeden z jeho úhlu.  

Sondáž do moravskoostravského okresu by mohla být prvním krůčkem na cestě ke 

komplexnímu uchopení státoobčanské problematiky, neboť v této souvislosti je ještě celá 

řada bílých stránek, které by bylo záhodno popsat. Bylo by více než potřebné podrobit 

detailnímu výzkumu osudy žadatelů o čsl. státní občanství také z jiných politických okresů 

českých zemí, zejména z těch, v nichž se sociální a národnostní struktura cizinců podstatně 

odlišovala od moravskoostravského, neboť není vyloučený „jiný metr“ při posuzování 

státoobčanských žádostí. Například v Zemském archivu v Opavě nalezneme posudky 

moravskoostravského policejního ředitelství týkající se všech žadatelů o čsl. státní 

občanství z obvodu úřadu, tedy nejen z politického okresu Moravská Ostrava, ale i 
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z dalších slezských okresů. Právě policisté z Těšínska leckdy odlišným způsobem 

interpretují zjištěné informace. Okresní policejní komisařství v Karviné a Bohumíně, které 

spadaly přímo pod PŘMO, mnohdy doporučují do čsl. státního svazku i občany, kteří by v 

ostravské části policejního ředitelství byli označeni jako národnostně nespolehliví (polská 

národnost žadatelů, polské vzdělání dětí, členství v polských spolcích, orientace na polské 

prostředí apod.). Rozhodující slovo však měli vždy centrální úředníci v Brně, popř. Praze, 

proto z povahy těchto policejních šetření nelze určit, zda i tato mnohdy smířlivější 

hodnocení pomohla žadatelům k proniknutí do čsl. státního svazku. Z Těšínska v Zemském 

archivu v Opavě ve většině případů postrádáme také posudky obecní, které měly 

v konečném verdiktu stejnou váhu jako relace policistů, nemluvě o absenci pohledu první 

instance. V této souvislosti by bylo také potřeba provést analýzu vlivu česko - polské 

smlouvy o Těšínsku z roku 1926, která mohla dopomoci k celé řadě těchto pozitivních 

verdiktů. Uvádělo se v ní, že státní občanství může být danou stranou odepřeno jen těm 

lidem, kteří projevují vysloveně protistátní činnost.  

V brněnských a pražských archivech bychom mohli poodhalit i širší souvislosti 

národnostní politiky Československé republiky a rozvést tak některé na regionální bázi 

pouze naznačené indicie. Zejména interní hlášení na ose ministerstvo vnitra – zemská 

správa politická (zemský úřad) a moravskoostravské policejní ředitelství by nepochybně 

odkryla další důležité souvislosti. Zajímavé závěry by přinesla analýza, jak veliký vzorek 

moravskoostravských obyvatel žádal o říšské občanství, jestli byli mezi nimi i úspěšní či 

neúspěšní prvorepublikoví žadatelé o čsl. státní občanství a v jakém poměru. Uspěli 

v tomto aktu například ti Haličané polského původu, kteří inklinovali k němectví a jako 

Němci vystupovali? Byli pak po válce odsunuti? Jak skončili ti, kteří v meziválečném 

období se státoobčanskou žádostí nepochodili, měli i po válce problémy se získáváním čsl. 

státní příslušnosti? Odlišovala se nějak státoobčanská procedura v této době od té dřívější, 

byla i ona kritéria, na něž kladli důraz prvorepublikoví úředníci, se stejnou intenzitou 

aplikována? Odpovědět na tyto a další otázky by mohl budoucí výzkum. Jen v Zemském 

archivu v Brně se nacházejí mnohá, dosud nevyužitá šetření ohledně pobytu cizinců na čsl. 

území, zprávy o jejich státní spolehlivosti nebo dokumentace k protektorátnímu, říšskému 

a poválečnému státnímu občanství z Moravy a Slezska.  
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6. Seznam použitých zkratek 
 
AMO – Archiv města Ostravy 

PKMO – Policejní komisařství v Moravské Ostravě  

PŘMO – Policejní ředitelství v Moravské Ostravě 

OSP – Okresní správa politická 

OÚ – Okresní úřad 

Sb. – Sbírka zákonů a nařízení 

ř.z. – říšský zákoník  

ZAO – Zemský archiv v Opavě 

ZSP – Zemská správa politická 

ZÚ  - Zemský úřad 
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Cizojazyčné resumé 

Graduation theses put mind problems confessing and made czechoslovak 

nationality in 1918 -1935. This themes is czech historiography practically untouched yet. 

Disintegration Austria – Hungary itself put into all rows human fate and in czech country 

as some people was standing into entirely new state of affairs. „Magic“ date 28th October 

1918 namely some people day on day got estate foreignes namely yet that on terriotory 

czech country lived and works tens years. And just fate people, who itself in Czechoslovak 

be out of like foreingner and aspire about get czechoslovak state nationality they are 

subject those study. Citizenship laws in First republic reassume on before – war australian 

legislation and was without –middle put throught with institute home΄s laws. In behalf state 

citizen Czechoslovak republic considered all people mechanical with revolution which got 

into 1st. January 1910 home law in some generally and which itself state after end Austria 

– Hungary part of Czechoslovak state. Those, which home law on territory afterwards got 

as much as after 1st. January or him here not to be naturalized ever, step upon into 

czechoslovak union only at that cases as far as with it agree Czechoslovak state (it means 

not mechanical). In politically region Moravan Ostrava deal especially about people home 

appropriate into Poland and germany speaks country. Czechoslovakia state set in way 

alternativ method balancing foreigners positive criteria which need given person satify so 

that citizenship get which state in evidence about state politics in this area. Czechoslovak 

officess scanest followed nationality conditions applicants, their loyalty to state and czech 

public. Her could foreignes the best demostrate rather that itself ester for czech nationality, 

be confirmed in the its children into czechs schools, spoke czech and had a linking for 

czech society. Upon at last verdict state furter made provision that if aspirants 

demonstrated good emolument conditions, not pay tribute to communistics thought, where 

not one΄s trial neither prosecute. Negotations about generally of validity premises which 

apply mostly however not in gross. In politically region Moravian Ostrava at last odvise 

positive roughly two thirds people however row of them slept as much as with repeatedly 

hand in passion. Behind overbearing the numer of positively  claims settled passion stands 

firstly change in nationality orientation foreignes, in that while in term before the war all 

row of them take to german copany, frequently but below press, with rise czechoslowakia 

many in succesive steps changed its national orientation for the benefit of czech side.    
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Tabulkové a obrazové přílohy 

 
    Tabulkové přílohy 
 
 
Tab. č. 1.  Domovské právo cizinců v politickém okrese Moravská Ostrava podle 

sčítání lidu v roce 1921 a 1930:  

Země Počet 
1921 

% 
1921

Počet 
1930 

% 
1930

Polsko 10 681 79,6 6 701 77,3
Rakousko 1 303 9,7 874 10,1
Německo 623 4,6 432 5,0

Ostatní země 815 6,1 575 6,6
Zdroj: Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. VIII. 
           Československá statistika, svazek 98, řada VI, I. díl, tab. 7. 
 
 
Tab. č. 2.  Domovské právo cizinců v českých zemích podle sčítání lidu v roce 1921: 

Země Počet % 
Polsko 67 402 35,5 

Rakousko 54 424 28,7 
Německo 38 903 20,5 

Ostatní země 29 006 15,3 
Zdroj: Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. 43. 
 
 
Tab. č. 3. Domovské právo žadatelů o čsl. státní občanství v politickém okrese  

Moravská Ostrava v letech 1918 - 1935: 
Země % 
Polsko 92 

Rakousko 4,3 
Německo 1,9 

Ostatní země 1,8 
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Tab. č. 4. Národnost cizinců v politickém okrese Moravská Ostrava podle sčítání lidu 
v roce 1921 a 1930: 

Národnost Počet 
1921 

% 
1921

Počet 
1930 

% 
1930

polská 5 363 40,0 1 823 21,0
německá 3 813 28,4 2 211 25,5

československá 2 522 18,8 2 903 33,5
židovská 1 409 10,5 1 482 17,1

jiná 315 2,3 246 2,8
Zdroj: Československá statistika, svazek 9, řada VI, I. díl, tab. IX. 

Československá statistika, svazek 98, řada VI, I. díl, tab. 4. 
 
 
Tab. č. 5. Uchazeči o čsl. státní občanství v letech 1918 – 1928 podle postavení 

v povolání v %: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab. č. 6. Rozvrstvení státoobčanských archů z let 1918 – 1935 podle pohlaví a 

rodinného stavu v %: 
Stav % 
Muž 22,3 
Žena 9,5 

Žena a 
nezletilé dítě 5,7 

Muž a 
nezletilé dítě 0,9 

Manželský 
pár 14,6 

Manželský 
pár a 

nezletilé dítě 
47 

 
 
 
 
 
 
 

Kategorie Všechny 
žádosti 

Úspěšné 
žádosti 

Neúspěšné 
žádosti 

Dělníci 71,4 79,8 57,7 
Samostatní a nájemci 10,9 6,3 18,4 
Úředníci a technická 

inteligence 11,1 8,9 14,8 

Ostatní osoby 6,6 5 9,1 
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Tab. č. 7. Počet všech státoobčanských žádosti a jejich rozložení v čase  
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Tab. č. 8. Úspěšně vyřízené státoobčanské žádosti a jejich rozložení v čase 
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Rok 
Do 
roku 
1920 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Počet 
žádostí 97 157 342 647 650 455 271 374 174 131 313 330 354 348 208 166 

Rok 
Do 
roku 
1920 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Počet 
žádostí 91 113 181 351 293 238 208 299 115 104 210 278 310 275 166 130 
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Tab.č. 9. Neúspěšně vyřízené státoobčanské žádosti a jejich rozložení v čase 

Rok 
Do 
roku 
1920 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Počet 
žádostí  6 44 161 296 357 127 63 75 32 27 103 52 44 73 42 36 
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Tab. č. 10. Poměr mezi úspěšnými a neúspěšnými státoobčanskými žádostmi a jejich 

rozložení v čase 
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Rok 
Do 
roku 
1920 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Uděl. 91 113 181 351 293 238 208 299 115 104 210 278 310 275 166 130 

Neuděl. 6 44 161 296 357 127 63 75 32 27 103 52 44 73 42 36 
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Tab. č. 11.  Celkový poměr mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli v letech 1918 až 

1935 podle bydliště v % 
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5,4

 
 
 

Bydliště Úspěšní Neúspěšní 
Moravská Ostrava 38,9 47,4 
Vítkovice 14,3 27,2 
Přívoz 15,3 11,8 

Mariánské Hory 13,6 5,7 

Zábřeh 8,9 5,4 
Hrabůvka 3,4 0,8 
Ostatní obce polit. okresu 3,4 0,7 
Obce mimo polit. okres 2,2 1 
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Tab. č. 12. Počty cizinců v p.o. Moravská Ostrava podle sčítání lidu v roce 1921 a 
1930 

Zdroj:  Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku, s. 96. a 97. 
Statistický lexikon v zemi Moravskoslezské, s. 91. a 92. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bydliště 

Počet 
všech 

přítomných 
lidí v obci 

v roce 
1921 

Počet 
cizinců 
v roce 
1921 

 
% 

cizinců 
v rámci 

obce 
 

% 
cizinců 
v rámci 
okresu 

Počet 
všech 

přítomných 
lidí v obci 

v roce 
1930 

Počet 
cizinců 
v roce 
1930 

% 
cizinců 
v rámci 

obce 
 

% 
cizinců 
v rámci 
okresu 

Moravská 
Ostrava 41 765 5 138 12,3 38,3 45 885 4 058 8,8 46,8 

Vítkovice 27 358 2 997 11 22,3 25 820 1 776 6,9 20,5 
Přívoz 17 351 2 153 12,4 16,1 18 544 919 5 10,6 

Mariánské 
Hory 12 513 1 831 14,6 13,6 13 579 861 6,3 9,9 

Zábřeh 10 234 982 9,6 7,3 14 046 477 3,4 5,5 
Hrabůvka 3 005 65 2,2 0,5 5 155 313 6,1 3,6 

Ostatní 
obce 11 101 256 2,3 1,9 13 920 261 1,9 3,1 

Celkem 123 227 13 422 10,9  136 949 8 665 6,3  
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Obrazové přílohy 
 

Státoobčanský arch Vojtěcha Gruszky (kompletní rozbor archu viz strana 49) 
 

 
Žádost o udělení čsl. státního občanství  sepsaná pro Okresní správu politickou v Moravské 
Ostravě 
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Posudek obce Moravská Ostrava 
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Posudek Policejního ředitelství v Moravské Ostravě 
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Posudek četnické stanice v Moravské Ostravě 
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OSP v Moravské Ostravě doporučuje Zemské správě v Brně přijat V. Gruszku do čsl. 
státního svazku. 
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ZSP v Brně žádost přesto zamítá, V. Gruszka se odvolává k Ministerstvu vnitra do Prahy 
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Ministerstvo vnitra vyhovuje Gruszkovu odvolání a nařizuje Zemské správě politické 
v Brně čsl. státní občanství udělit. Žadatel ještě musí předložit listinu o propuštění 
z dřívějšího státního svazku 
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Gruszka listinu o propuštění z dřívějšího státního svazku předložil, složil státoobčanskou 
přísahu a obdržel dekret o udělení čsl. státního občanství 
 
 
 



 143

Státoobčanský arch Jana Heuckerta (viz strana 53) 
 

 
Po sepsání žádosti se jako první vyjadřuje obec Moravská Ostrava 
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Následuje posudek policejního ředitelství v Moravské Ostravě 
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OSP v Moravské Ostravě nedoporučuje Heuckerta přijmout do státního svazku, zemští 
úředníci se doporučením řídí a Heuckertovi následně nepomáhá ani odvolání do Prahy 
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Státoobčanský arch Josefa Fantyho (viz strana 62) 
 
 

 
Poprvé jej Okresní úřad v Moravské Ostravě navrhl zamítnout v roce 1933 
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Zemský úřad v Brně a posléze i Praha tak učiní 
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O dva roky později opět Okresní úřad v Moravské Ostravě navrhuje zamítnutí žádosti 
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Zemský úřad v Brně ale požaduje po ostravských policejních úřednících zjištění 
dodatečných informací o Fantym 
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Odpovědi se chopí Policejní ředitelství v Moravské Ostravě, následně je Fantymu žádost 
odepřena a nepomáhá mu ani odvolání do Prahy 
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Státoobčanský arch Františka Michalíka (viz strana 66) 
 

 
Poprvé neuspěl v roce 1924, negativně se k němu postavila i Okresní správa politická 
 

 
V roce 1926 jej Okresní správa politická opět navrhuje zamítnout, centrální úředníci tak 
učiní 
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Na potřetí v roce 1930 již okresní úředníci Michalika doporučili do čsl. státního svazku a 
tentokrát uspěl i v Brně 
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Joachim Neiger a jeho rodina nesprávně uvádějí československou státní příslušnost ve 
sčítacích operátech v roce 1921 -  později totiž všichni žádají o čsl. státní občanství 
 
 
 


