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Obecní samosprávy Nového Rousínova a Bučovic a jejich proměny 

v letech 1876–1914 

Jan Růžička 

 

Domácí historické bádání se v posledních letech v rámci studia sociálních dějin zaměřilo mj. 

na výzkum formování občanské společnosti a především jejích elit zastoupených v obecních 

samosprávách moravských a slezských měst druhé poloviny „dlouhého“ 19. století. Tyto 

práce byly inspirovány výzkumy německých a rakouských historiků realizovanými jiţ v 80. 

a 90. letech minulého století.
1
 Je pochopitelné, ţe proměny měšťanské společnosti probíhaly 

v různých místech odlišně.
2
 Němečtí historikové vytvořili typologii měst, jeţ má onu 

rozdílnost zohlednit rozdělením do šesti kategorií: bohatá tradiční obchodní a řemeslnická 

centra; raně industrializovaná řemeslnická centra; industrializovaná města; rezidenční 

a správní města; univerzitní města a nakonec stagnující maloměsta.
3
 Nepřekvapí, ţe i tato 

typologie má svá úskalí. Při aplikování v prostředí Předlitavska se ukazuje, ţe právě málo 

industrializovaná, stagnující maloměsta byla co do početnosti skupinou přímo zásadní,
4
 

přitom však velmi různorodou. 

U některých typů sídel je moţné poloţit si otázku, zda je vůbec řadit do kategorie 

maloměst, kdyţ nesplňují mnohá kritéria na město kladená, přitom se však nejedná o vesnice. 

Dobová statistika přelomu 19. a 20. století určovala, ţe malé město má mít alespoň 2 000 

obyvatel.
5
 Právní hledisko pak stanoví, ţe město je sídlem, které bylo jako město zaloţeno 

nebo na město povýšeno. Historická městečka mnohdy nesplňovala ani jedno z uvedených 

kritérií, přitom však mohla disponovat městotvornými funkcemi – byla centry sluţeb pro 

venkovské okolí, místy obchodu, sídly škol, úřadů a v průběhu 20. století případně status 

                                                 
1
 K charakteristice a porovnání jednotlivých projektů srov. Kladiwa, Pavel: Stav bádání k problematice 

formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského 

a vídeňského projektu na téma Bürgertum. In: Slezský sborník 100, 2002, s. 124–143. 
2
 Studium tradičních řemeslnických, obchodních a správním měst i prudce industrializovaných sídel jiţ dosáhlo, 

co se moravských a slezských měst týče, solidních výsledků. Např. Fasora, Lukáš: Svobodný občan ve svobodné 

obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno 2007; Kladiwa, Pavel: Obecní výbor 
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1850–1914, II. díl, 1. svazek, Muži z radnice. Ostrava 2008. 
3
 Fasora, L.: Svobodný občan, s. 10. 
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 Přibliţně třetina všech obyvatel Předlitavska ţila v roce 1910 v maloměstech s počtem obyvatel do 20 000. 

Urbanitsch, Peter: Bürgerliche Eliten, Modernisierung und Wertewandel in Klein- und Mittelstädten 

Cisleithaniens 1848–1918. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Občanské elity a obecní 

samospráva 1848–1948. Brno 2006, s. 49–65, zde s. 50. 
5
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města získala. Pokud to tedy prameny dovolují, proč se nezabývat při studiu měšťanské 

společnosti také jistým mezním prostředím městeček?  

Zaměří-li historik pohled na jiţní část politického okresu Vyškov, zjistí, ţe se zde 

nacházelo v polovině 19. století jedno město – Slavkov
6
 – a dvě městečka – Bučovice a Nový 

Rousínov. Bučovičtí zastupitelé projevili ve druhé půli 19. století několikrát touhu, aby bylo 

jejich městečko oficiálně povýšeno na město.
7
 Jejich motivace však nikdy nebyla tak silná, 

aby překonala neochotu zaplatit nutná vydání spojená s aktem povýšení. V roce 1911 pak 

obecní výbor řešil otázku, zda vlastně Bučovice jiţ městem nejsou. Při prováděném šetření 

zaznívaly různé názory, rozhodující písemný doklad o povýšení na město, však nebyl nalezen. 

Nakonec se ale zastupitelé usnesli, ţe kdyţ jsou Bučovice zařazeny v městské skupině pro 

volby do zemského sněmu, fakticky městem jsou. Nadále byl tedy oficiálně pouţíván název 

město Bučovice.
8
 Přibliţně ve stejné době se také zastupitelé Nového Rousínova rozhodli 

poţádat o povýšení na město, ovšem za předpokladu, ţe Nový Rousínov jiţ městem není. 

Tato ţádost byla v roce 1914 podpořena moravským zemským výborem, ale ministerstvo 

vnitra roku 1916 rozhodlo zamítavě. Okresní hejtmanství ve Vyškově poté sdělilo, ţe nebylo 

moţné zjistit, zda byl Nový Rousínov v minulosti na město povýšen, a ţe „též nelze 

doporučiti na Nejvyšším místě eventuelní žádost zastupitelstva obce za nejmilostivější 

povýšení obce Nov. Rousinova na město, poněvadž tu není okolností zvláštního ohledu 

hodných.“
9
  

Bučovice leţící přibliţně 30 kilometrů východně od Brna v údolí řeky Litavy byly 

v druhé polovině 19. století centrem soudního okresu a dříve, v době patrimoniální správy, 

středem panství. Díky příznivým přírodním podmínkám bylo okolí městečka zemědělsky 

vyuţíváno a Bučovice si po dlouho dobu uchovaly agrární charakter. Zato Rousínov vzdálený 

asi 20 kilometrů na východ od Brna, spadající do soudního okresu Slavkov, byl v téţe době 

městečkem, v němţ ţili téměř výhradně řemeslníci a obchodníci. Zemědělská produkce zde 

                                                 
6
 Současný název Slavkov u Brna je pouţíván od roku 1922.  

7
 Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna (dále jen SOkA Vyškov), f. Archiv města Bučovice 

(dále jen AMBu), inv. č. 25, Protokoly zasedání obecního výboru 1870–1879, 12. 10. 1871; inv. č. 29, Protokoly 

zasedání obecního výboru 1903–1908, 28. 2. 1905. 
8
 Tamtéţ, f. AMBu, inv. č. 9, Pamětní kniha města Bučovic 1887–1939, fol. 92; inv. č. 31, Protokoly zasedání 

obecního výboru 1911/10–1915/1, 4. 12. 1911. 
9
 SOkA Vyškov, Archiv města Rousínova (dále jen AMR), inv. č. 531, kart. 68, fol. 59–61. 

Představitelé Rousínova (v roce 1923 ministerstvo vnitra při revizi názvů obcí navrhlo, aby došlo ke změně 

pojmenování na Rousínov, proti čemuţ obec neměla námitek; také v tomto článku bude pro zkrácení pouţíván 

název Rousínov bez přívlastku Nový) se pokusili získat titul města ještě několikrát (srov. SOkA Vyškov, AMR, 

inv. č. 536, kart. 69). Rousínov se však stal sídlem městského národního výboru aţ na konci 60. let 20. století, 

přičemţ jiţ od 40. let k němu správně náleţely části Rousínovec, Slavíkovice a Královopolské Váţany. Bartoš, 

Josef – Schultz, Jindřich – Trapl, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1918. Svazek X. 

Ostrava 1986, s. 267. 
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neměla zásadní význam, coţ je dobře pochopitelné při pohledu na nepatrný katastr městečka, 

jenţ nedosahoval ani jednoho čtverečního kilometru.
10

 Rousínov patřil v 19. století 

charakterem zástavby a strukturou obyvatelstva spíše mezi města, čímţ předčil i blízký 

Slavkov, jehoţ obyvatelé se dlouho ţivili převáţně zemědělstvím.
11

  

V Rousínově se vyskytovala ta moravská zvláštnost, ţe jediná katastrální obec 

a sídlení jednotka byla rozdělena na dvě samosprávné politické obce – křesťanskou 

a ţidovskou – a to aţ do roku 1919.
12

 Ţidovská obec přitom spravovala část městečka 

zabírající plochu pouhých asi 250 × 200 metrů. Koncentrace obyvatelstva v této části 

městečka proto byla obrovská, např. roku 1790 ţili ještě v ţidovské obci 902 obyvatelé, coţ 

představuje hustotu zalidnění 18 040 osob/km
2
. Zřejmě i tato stísněnost byla jedním z důvodů, 

proč se Ţidé po svém zrovnoprávnění ve druhé polovině 19. století odstěhovali a přesídlili 

především do Brna.
13

 Úbytek obyvatel ovšem zaznamenala také obec křesťanská. V celém 

Rousínově počet obyvatel klesal z 2 316 v roce 1850 na 1 615 v roce 1900 a do roku 1910 

nevýrazně vzrostl na 1 672 obyvatel.
14

 Také Bučovice byly poznamenány odchodem 

ţidovského obyvatelstva, zde byl do značné míry spojen s přesunem místních textilních 

podniků. Početní bučovičtí Ţidé (v polovině století jich zde ţilo celkem 566) byli 

podnikatelsky velmi aktivní a drţeli v obci všechna tovární privilegia pro výrobu sukna 

a vlněného zboţí. Největší rozmach bučovického tkalcovství se odehrál v letech 1840–1860, 

kdy měly v Bučovicích a v okolí pracovat přibliţně dvě tisícovky osob na 1 000 aţ 1 500 

stavech. Místní továrníci však brzy začali usilovat o převedení textilní výroby do Brna. 

V 70. letech byl proces přesunu urychlen také vlivem hospodářské krize.
15

 Počet obyvatel, 

jenţ je vnímán jako spolehlivý ukazatel prosperity města, vzrostl v Bučovicích mezi lety 1850 

aţ 1910 z 2 921 na 3 251. Přestoţe se jedná v porovnání s Rousínovem o příznivější hodnoty, 

                                                 
10

 Zemědělská půda v rousínovském katastru tvořila v roce 1900 pouze 66 hektarů; v obci bylo chováno 25 koní, 

42 krav a 92 prasat. Zato v Bučovicích bylo v té době chováno 110 koňů, 424 krav a 426 prasat; katastr mající 

1 181 ha obsahoval 1 001 ha polí. Bartoš, J.– Schultz, J. – Trapl, M.: Historický místopis, s. 224 a 267. 
11

 Čáda, František – Janák, Jan – Hladký, Stanislav: Rousínov: dějiny a socialistická přítomnost. Brno 1982, 

s. 72–73.  
12

 V roce 1881 vyzvalo vyškovské hejtmanství obě rousínovské obce, aby se dohodli na sloučení, to však bylo 

odmítnuto. SOkA Vyškov, f. AMR, inv. č. 532, kart. 68, Styk s ţidovskou obcí – jednání o spojení obcí 1850–

1887. 
13

 Čáda, F. – Janák, J. – Hladký, S.: Rousínov, s. 72–73. 
14

 V roce 1900 ţilo v křesťanské obci 1 003 obyvatel, v ţidovské obci 612 obyvatel, většinu přitom tvořili 

křesťanští obyvatelé, neboť v celém Rousínově ţily v té době jiţ jen dvě stovky ţidů. Bartoš, J.– Schultz, J. – 

Trapl, M.: Historický místopis, s. 267. 
15

 Janák, Jan: Podíl bučovických židovských podnikatelů na vytváření vlnařského průmyslu na Moravě. In: 100 

let muzejní práce na Vyškovsku 1893–1993. Vyškov 1993, s. 61–79, zde s. 62. 
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stagnace Bučovic je zřejmá jiţ ve srovnání s městy podobné velikosti, o porovnání s ţivelně 

se rozvíjejícími průmyslovými centry nemluvě.
16

  

Jestliţe se ještě v polovině 19. století mohly Bučovice jevit jako městečko s velkým 

rozvojovým potenciálem, se začátkem 20. století tomu tak jiţ nebylo. Textilní výroba 

v „malém moravském Manchesteru“ byla za zenitem své slávy, dřevařský průmysl 

reprezentovaný firmou Drucker její místo zastoupil pouze částečně, a to aţ po pozdním 

napojení Bučovic na ţeleznici v roce 1887. Industrializace nezasáhla významnějším 

způsobem ani Bučovice ani Rousínov, které proto zůstaly „ospalými“ městečky s převáţnou 

většinou českého obyvatelstva a s do jisté míry uzavřenou sociální strukturou. 

Odchod ekonomicky nejaktivnějšího ţidovského obyvatelstva z Rousínova s sebou 

nesl také odliv kapitálu. Dráha, o kterou Bučovice intenzivně usilovaly, byla zavedena do 

Rousínova či přesněji do blízkých Slavíkovic v roce 1869. Tehdy zde projíţděly zvláštní 

vlaky k slavnosti 100. výročí orby císaře Josefa II.
17

 Rousínovští ţeleznici příliš nevítali a po 

letech nostalgicky vzpomínali na dobu před její výstavbou: „Rousínov svého času, dokud 

nebylo dráhy, býval městečkem kvetoucím a zámožným. Blahobyt tento byl následkem 

přirozené polohy osady. Zde totiž po říšské silnici byl neustálý proud a nepřetržitá frekvence 

povozníků s nákladem i cestujícími mezi Olomoucí a Brnem…“
18

 Rousínov byl důleţitou 

formanskou stanicí s mnoţstvím zájezdních hostinců, vlaková doprava vedla k zániku těchto 

ţivností, na druhé straně však nabídla nové spojovací moţnosti.  

Konec 60. let byl spojen s počátkem nového stěţejního oboru, kterým se pro Rousínov 

stalo nábytkářství.
19

 Toto odvětví však na rozdíl od Bučovic nebylo svázáno s jedinou firmou, 

nýbrţ je spoluutvářel větší počet drobných stoláren. Mezi přední podniky se zařadila dílna 

Jana Osolsoběho, který se po přerušení školy vyučil v rodné obci stolařem, pracoval v Brně, 

ve Vídni a v Pešti. Několik let strávil také za hranicemi monarchie, kdyţ působil na různých 

místech v Srbsku a dnešním Rumunsku. Ve svých třiceti letech se roku 1865 vrátil do 

Rousínova a v roce 1876 byl poprvé zvolen do obecního výboru křesťanské obce.
20

 Právě 

volba tohoto zastupitele a budoucího starosty představuje počáteční mezník předloţené studie.  

                                                 
16

 V Bučovicích došlo mezi lety 1869–1900 k zvýšení počtu obyvatel o 12 %, v okresním městě Vyškově o 25 % 

a např. v nedalekém Kyjově o 39 %. V Ostravě (která měla ještě v roce 1790 méně obyvatel neţ Bučovice) byl 

v uvedených letech zaznamenán 338% nárůst. Láznička, Zdeněk: Moravská města (anthropogeografická studie). 

Brno 1948, s. 137–138. 
17

 Císař Josef II. si údajně chtěl vyzkoušet zemědělskou práci, a tak v roce 1769 vyoral brázdu na poli rolníka 

Trnky u Slavíkovic. 
18

 SOkA Vyškov, f. AMR, bez inv. č., Obecní kronika 1876–1907, s. 285–286. 
19

 Čáda, F. – Janák, J. – Hladký, S.: Rousínov, s. 87–89. 
20

 SOkA Vyškov, f. AMR, bez inv. č., Obecní kronika 1876–1907, s. 12.  
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První komunální volby se konaly na základě říšského provizorního obecního zákona 

v Rousínově a Bučovicích, stejně jako jinde, roku 1850. Tehdy bylo zvoleno do obecních 

výborů těchto městeček 12, respektive 18 zastupitelů.
21

 V éře neoabsolutismu nebyly další 

volby vypsány a k obecním volbám došlo znovu aţ na jaře 1861. Od roku 1864 se volby řídily 

Obecním řádem moravským, jenţ vycházel z rámcového Říšského obecního zákoníku z roku 

1862.
22

 Pro uvědomění si spojitosti mezi komunální samosprávou a měšťanstvem je třeba 

zmínit, ţe vyčlenění této společenské vrstvy není snadné. Němečtí historikové tzv. 

frankfurtské školy vymezení pojali tak, ţe za klíčový atribut pro zařazení mezi měšťanstvo 

povaţují drţbu aktivního volebního práva do obcí.
23

 Následující výklad však ukáţe, ţe toto 

kritérium má v maloměstském prostředí své meze. 

Rakouské obecní zákonodárství vycházelo z předpokladu, ţe volebním právem mají 

disponovat ti občané, kteří jsou na správě obce zainteresováni. Tedy ti, kteří odvádějí daně ze 

svého jmění, a to především pro drţbu pozemku či nemovitosti v obci. Volební právo přitom 

nebylo omezeno na fyzické osoby, ale disponovaly jím také domácí korporace, spolky, 

akciové společnosti apod. K voličům odvozujícím volební právo od daňové poplatnosti se 

přidávali ještě čestní občané a příslušníci inteligence (úředníci, duchovní, lékaři, notáři, 

advokáti, vyšší učitelský personál atd.). Aktivním volebním právem disponovaly také ţeny, 

a to na základě daňové poplatnosti či vzdělání; volit však nemohly přímo, nýbrţ pouze 

prostřednictvím zplnomocněnců. Poplatníci odvádějící minimální předepsanou výši daní byli 

zařazeni do volebních seznamů a sestupně seřazeni podle celkové výše odvedených částek. 

Součet obnosů daní všech voličů byl rozdělen na třetiny a voliči byli podle nich rozděleni do 

tří volebních sborů, přičemţ kaţdý sbor volil jednu třetinu obecních zastupitelů.  

Na základě podkladů k volbám lze zjistit,
24

 ţe v roce 1879 bylo v Rousínově 150 

voličů (I. sbor představovalo 12 voličů, II. 26 a III. 112), coţ při porovnání s počtem obyvatel 

                                                 
21

 Tamtéţ, f. AMBu, inv. č. 299, kart. 2, Soupis členů obecní správy zvolených roku 1850 v obcích vyškovského 

hejtmanství. 
22

 K legislativě a volebnímu mechanismu viz např. Rumpler, Helmut – Urbanistsch, Peter (Hg.): Die 

Habsburgermonarchie 1848–1918, sv. VII. Verfassung und Parlamentarismus. Wien 2000, s. 1999–2281; 

Kladiwa, Pavel: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, I. díl. Vývoj legislativy. Ostrava 

2007. 
23

 Fasora, Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–

1914. Brno 2010, s. 21.  
24

 Následující analýza vychází z materiálů úřední provenience vztahujících se k volbám a ze sčítacích operátů 

obou městeček. SOkA Vyškov, f. AMR, inč. č. 926, kart. 122, 123, Volební záleţitosti 1867–1929; inv. č. 927, 

kart. 124, Volby obecního výboru a zastupitelstva 1873–1939; f. AMBu, inv. č. 395, kart. 13, Volby do obecního 

zastupitelstva 1867–1938; inv. č. 396, kart.13, Volby do obecního výboru 1864–1932; inv. č. 397, kart. 13, 14, 

Obecní volby – soupis voličů 1864–1910; f. Okresní úřad Vyškov, kart. 23, Sčítací operáty Bučovice 1869; kart. 

24, Sčítací operáty Bučovice 1880; kart. 25, 26, 27, Sčítací operáty Bučovice 1900; kart. karton 320, Sčítací 

operáty Nový Rousínov 1869, 1880; kart. 321, Sčítací operáty Nový Rousínov 1890; kart. 322, sčítací operáty 

Nový Rousínov 1900; kart. 323, sčítací operáty Nový Rousínov 1910.  
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z příslušného sčítání odpovídá přibliţně 12 % občanů oprávněných k volbě. Postupně došlo 

k nárůstu podílu voličů – který roku 1909 činil jiţ téměř 23 % obyvatel (I. sbor tvořilo 18 

voličů, II. 39 a III. 175).
25

 V Bučovicích disponovalo volebním právem do obcí v roce 1876 

478 osob (v I. sboru 40 voličů, ve II. 71 a ve III. 367), tedy 16 % obyvatel, v roce 1911 to pak 

bylo přibliţně 26 % obyvatel (30 voličů I. sboru, 112 voličů II. sboru a 720 voličů III. sboru). 

Údaje o podílu oprávněných voličů v obou městečkách jsou při pohledu na hodnoty celého 

Předlitavska spíše nadprůměrné (obecně kolísaly před světovou válkou mezi 10 a 25 %). 

Menší obce obecně vykazovaly vyšší stupeň voličského zastoupení, neboť nebyly zásadním 

způsobem zasaţeny industrializací, a proto v nich neţilo větší mnoţství dělníků 

nedisponujícího nemovitým majetkem, a tím pádem ani volebním právem.
26

 Drobné rozdíly 

mezi oběma městečky odráţejí poněkud odlišnou sociální skladbu obyvatel. Ve více 

zemědělských Bučovicích zřejmě ţilo více obyvatel vlastnících alespoň malý pozemek, ze 

kterého mohli odvést minimální poţadovanou sazbu daně. Také rozvrstvení do jednotlivých 

sborů je jiné – v Rousínově rovnoměrnější neţ v Bučovicích. První sbor v Bučovicích byl 

omezen na úzký okruh osob, coţ bylo do značné míry zapříčiněno tím, ţe nejvyšší daňový 

poplatník, Jan II. kníţe Liechtenstein, odváděl jako majitel velkostatku ještě v roce 1905 

přibliţně čtvrtinu všech daní I. sboru. 

Kdo byly ony osoby zvolené do obecních výborů? Takřka obecnou charakteristikou 

rakouských zastupitelstev bylo, ţe jejich členové pocházeli ze středních vrstev relativně 

majetných měšťanů. A to jak z prostředí starých středních vrstev, tak z okruhu nové střední 

třídy. Nezbytým předpokladem zastupitele přitom byla sociální prestiţ, získaná často 

prostřednictvím spolkové činnosti, jeţ nabízela moţnost „být stále vidět“ ve veřejném 

prostoru.
27

 Ve sledovaném období se v Rousínově uskutečnilo v pravidelných tříletých 

intervalech 13 komunálních voleb. V Bučovicích bylo voleno ve stejné době 12 obecních 

výborů, přitom však volby z roku 1909 byla zcela zrušeny a ve funkci zůstalo dosavadní 

zastupitelstvo. Rozdílný počet voleb byl dán tím, ţe tříleté funkční období bylo počítáno od 

ustanovení nového obecního výboru, ovšem mezi provedením voleb a ustavující schůzí mohlo 

dojít k průtahům způsobeným podáním protestu proti průběhu voleb, coţ se v Bučovicích 

opakovaně stávalo.  

 

 

                                                 
25

 Tento relativní nárůst nebyl způsoben poklesem počtu obyvatel Rousínova, nýbrţ i zvýšením počtu k volbě 

oprávněných osob. 
26

 Rumpler, H. – Urbanistsch, P. (Hg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918, s. 2223–2224.  
27

 Tamtéţ, s. 2247–2249. 
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V letech 1873–1888 tvořilo rousínovský obecní výbor 12 a poté kvůli zvýšení počtu 

oprávněných voličů 18 zastupitelů. V Bučovicích byl jejich počet zvýšen ze stejného důvodu 

v roce 1900 z 24 na 30. Teoreticky tedy mohlo zasednout do obecních výborů v Rousínově 

210 a v Bučovicích 288 zastupitelů. Ve skutečnosti byl však jejich počet niţší. Ačkoliv 

přítomnost v obecní samosprávě a především v jejím výkonném orgánu, obecním 

představenstvu, vyţadovala jisté pracovní a časové nasazení, zůstávali přesto mnozí 

zastupitelé členy výborů po několik funkčních období. Výjimkou tedy nebylo osmé či desáté 

opakované zvolení, ani to, ţe tito muţi působili v zastupitelstvu aţ do své smrti. Častá 

fluktuace byla spíše indikátorem nestabilních poměrů uvnitř místních politických elit. 

Kontinuita přitom nebyla dána pouze jednotlivými osobami, nýbrţ i pletivem příbuzenských 

vztahů, kdy současně či následně zasedali na radnici otcové se syny, sourozenci či švagři. 

V námi sledovaném období bylo v Rousínově zvoleno 66 členů obecních výborů, kteří 

skutečně zasedli za jednací stůl na radnici; v Bučovicích jich bylo 121. Podíl nově zvolených 

zastupitelů byl v průběhu let velmi proměnlivý. V Bučovicích se podíl zastupitelů, kteří do té 

doby na radnici nepůsobili, pohyboval mezi 13 % (roku 1903) aţ 87 % (roku 1911). 

V Rousínově tyto hodnoty dosahovaly 11 % (roku 1894 a 1903) aţ 44 % (roku 1909).  

Obrovský podíl nových zastupitelů zasedl na radnici v obou obcích pár let před 

vypuknutím světové války a byl spojen nejen s výraznou politickou proměnou vedení 

městeček, nýbrţ i s generační výměnou. Příznivci „nových“ myšlenek byli totiţ často mladší 

lidé. Průměrný věk bučovických zastupitelů v letech 1876–1907 (k příslušnému roku zvolení) 

byl 46 aţ 50 let, v roce 1911 ovšem klesl na 43 let. V Rousínově byli členové obecního 

výboru častěji o něco starší; jejich průměrný věk se pohyboval v letech 1876–1906 mezi 45 aţ 

56 lety, v roce 1909 však poklesl na 41 let.  

A jaké bylo socio-profesní sloţení členů obecních výborů? Dalo by se předpokládat, 

ţe odráţelo skladbu obyvatel či spíše voličů toho kterého městečka. Podle očekávání měly být 

ve výborech koncentrovány střední vrstvy, které disponovaly aktivním i pasivním volebním 

právem a měly zároveň zájem na správě a rozvoji svého městečka. Studium profesního 

sloţení ukazuje, jak je zřejmé z následujících grafů, ţe nejvíce byli v obou případech po celou 

dobu zastoupeni příslušníci starého středního stavu – drobní řemeslníci, ţivnostníci 

a obchodníci, ke kterým se přidávali i rolníci, a to pochopitelně zejména v Bučovicích. 

V tomto městečku byla sociální skladba opravdu velmi pestrá, neboť za zastupitele zde byl 

mimo středních vrstev volen jak majitel velkostatku Jan II. kníţe Liechtenstein, tak i osoby ze 

spodních pater společenského ţebříčku. 
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Graf 1 – Profesní složení osob působících v bučovické samosprávě k příslušnému roku 

zvolení: 

 

 

Graf 2 – Profesní složení osob působících v rousínovské samosprávě křesťanské obce 

k příslušnému roku zvolení: 

 

 

Zastoupeno bylo pochopitelně i vzdělané měšťanstvo. Vzhledem k tomu, ţe v Bučovicích 

sídlilo několik úřadů (centrální Liechtensteinská účtárna, okresní soud, finanční úřad, 

notářství ad.), byli do zastupitelstev často voleni úředníci. Své stabilní místo měli od poloviny 

80. let ve výboru také učitelé a po zřízení vyšší zemské reálky i středoškolští profesoři. Obě 
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zmíněné skupiny měly velký význam především při „převratných“ volbách roku 1911, kdy 

došlo nejen k obrovské početní výměně zastupitelů, nýbrţ i k výrazné sociální proměně. 

Příslušníci starých středních vrstev poprvé netvořili ve výboru většinu, zároveň byla výrazně 

oslabena pozice obchodníků, kteří do té doby hráli ve vedení města nejpodstatnější roli a kteří 

patřili k vůbec nejzámoţnějším, respektive daňově nejvýkonnějším občanům. K nové střední 

třídě můţeme řadit také podnikatele, továrníky a jejich management. U pojmu továrník však 

musíme být v Bučovicích opatrní, nejednalo se zde o zámoţné velkopodnikatele celostátního 

či celozemského působení a významu, nýbrţ především o muţe, kteří zavedli ve svých 

podnicích tovární výrobu nebo během svého ţivota dosáhli zásadního sociálního vzestupu 

spojeného se značným vzrůstem kapitálu. 

V Rousínově bylo profesní sloţení zastupitelů mnohem méně diferencované. 

Nejvýrazněji byli zastoupeni samostatní řemeslníci, ţivnostníci a obchodníci. Jejich pozice 

nebyly otřeseny ani generační výměnou na konci první dekády 20. století. Některé 

v Bučovicích se vyskytující skupiny nebyly v Rousínově zastoupeny vůbec. Je pochopitelné, 

ţe počet úředníků a příslušníků svobodných povolání byl v Rousínově minimální, neboť zde 

neexistovaly ţádné důleţité úřady a místní prostředí nepřinášelo vyhlídku na dobrou obţivu 

ani advokátům, lékárníkům apod. Rousínov tedy vedly středostavovské vrstvy odvozující 

svou prestiţ ještě z pozdně-feudálního období.  

Tvůrci rakouského komunálního zákonodárství nepočítali s tím, ţe se obecní 

zastupitelstva stanou polem politických soubojů. Obce jimi byly vnímány především jako 

orgány správy majetku, jeţ mají slouţit dobru celé komunity.
28

 Reálný vývoj však byl jiný, 

a to i v námi sledovaných obcích. V obou národnostně nepříliš diferencovaných městečkách 

sice nedošlo k nacionální radikalizaci a česko-německému „boji o radnice“, ideová rozdílnost 

a politické třenice zde však přítomny byly.  

Stolař Jan Osolsobě byl zvolen starostou v roce 1883 po odstoupení Františka 

Svobody, který vedl obec od roku 1876. Starosta Osolsobě po několika letech zaloţil obecní 

kroniku, jeţ je pramenem, který kromě přepisů protokolů ze zasedání zastupitelstva obsahuje 

především názory svého autora a jeho pohled na řízení obce, kterou vedl aţ do své smrti 

v roce 1907. Jeho nástupcem ve vedení města i při psaní kroniky byl MUDr. Bohumil 

Vepřovský, jenţ svého předchůdce charakterizoval takto: „Byl zkušený světa, snaživý 

a vychován po způsobu našich otců, v úctě před vládou a v pokoře před církví. Touto 

charakteristikou se dá již vysvětliti mnoho, ale on podléhal dosti působení svých přátel (ale 

                                                 
28

 Tamtéţ, s. 2230. 
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jenom přátel), a dal se od nich vésti. Hlavně na něho působil vliv pana nadučitele Růžičky, 

a možno směle říci, že co se za jeho vlády, tedy za 24 léta dobrého povedlo, bylo jenom 

následkem tohoto vlivu.“
29

 Názor nového starosty není příliš překvapující, uváţíme-li, ţe Jan 

Osolsobě byl staročeský konzervativec, coţ o generaci mladšímu Bohumilu Vepřovskému 

příliš neimponovalo. Osolsoběho názory povaţoval za přeţité a Jan Růţička mu byl bliţší 

jistě nikoliv pouze tím, ţe byl jeho tchánem.  

Představitelem konzervativní politiky v Bučovicích byl obchodník Josef Racek, který 

byl starostou v letech 1886–1911. Tento muţ byl jedním z nejbohatších obyvatel městečka. 

Díky své osobní prestiţi a schopnostem vedl po dlouhou dobu nejen obec, ale působil 

i v několika spolcích a zásadní vliv uplatňoval také v místní občanské záloţně. Jeho blízkým 

spolupracovníkem se stal obvodní lékař MUDr. Rudolf Šebek. V průběhu let se také proti 

Rackově komunální správě vytvořila „pokroková“ opozice vedená lékárníkem PhMr. 

Františkem Vlachem. Volby roku 1911 pak znamenaly prohru „radniční strany“ a nástup 

nových, mladších a lépe vzdělaných muţů vedených starostou Františkem Vlachem. Rok 

1909 v Rousínově a 1911 v Bučovicích znamenal konec staročeské politiky v obou radnicích. 

V Bučovicích navíc došlo k zásadní proměně sociální skladby zastupitelů. Je pravděpodobné, 

ţe tyto změny umocnil vznik vyšší zemské reálky, kterou bučovická samospráva vybudovala 

především díky aktivitě starosty Racka, doktora Šebka a jeho přítele, poslance zemského 

sněmu JUDr. Otakara Praţáka v roce 1902. Výstavba střední školy, která změnila místní 

klima, byla nejvýznamnějším úspěšným projektem Rackova vedení, jeţ se orientovalo 

především na národnostní práci a tím pádem i na podporu českého středního školství. 

Mimořádně nákladná stavba školy však vyčerpala obecní finance a zamezila dalšímu 

budování dobové moderní infrastruktury. Zadluţení a zvýšení přiráţek k přímým daním 

vybíraným v obci pak vedlo u značné části obyvatel k nespokojenosti s dosavadním vedením.  

Vlachova samospráva se zajímala především o zefektivnění obecního financování, 

budování vodovodu, kanalizace a elektrifikaci. Postoj mladší generace nových zastupitelů 

k výstavbě městské infrastruktury vyjádřil jeden ze zastupitelů následovně: „Vyhýbati se 

řešení uvedených otázek není možno, poněvadž všechny náležejí k potřebám moderního 

člověka a jsou tak zároveň životní otázkou našeho města, bez jichž rozřešení není žádného 

života.“
30

 Těsně před vypuknutím světové války byla v Bučovicích zaloţena městská 

                                                 
29

 SOkA Vyškov, f. AMR, bez inv. č., Obecní kronika 1876–1907, s. 275. 
30

 Tamtéţ, f. AMBu, inv. č. 31, Protokoly zasedání obecního výboru 1911/10–1915/1, 25. 2. 1913. K plošnému 

vybudování vodovodu a kanalizace však v Bučovicích ani v době Vlachova vedení nedošlo.  
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spořitelna a postavena nová radnice v kubistickém stylu. Dokončit rozpracovaný projekt 

výstavby velkoelektrárny, jeţ měla zásobovat 175 obcí, se však dokončit nepodařilo.
31

 

Rousínovská samospráva se musela v čase působení Jana Osolsoběho snaţit o to, aby 

určitým způsobem zvrátila stagnaci tohoto městečka. Stav obecních financí zde navíc po roce 

1876 nebyl nejlepší, a to také kvůli nesprávnému hospodaření předchozího starosty.
32

 Na 

přelomu 80. a 90. let vznikla myšlenka vybudovat v Rousínově tabákovou továrnu, která se 

ale záhy ukázala jako nerealizovatelná. Obec nebyla schopna dosáhnout na výrobu, jeţ byla 

součástí státní tabákové reţie.
33

 Ve stejné době pak začali Rousínovští usilovat o získání 

důleţitého státního úřadu. Rousínov se měl vymanit z působnosti okresního soudu ve 

Slavkově a stát se centrem nově vzniklého soudu.
34

 Prosadit tuto ideu se snaţili jak 

Osolsoběho staročeši s podporou kněze a poslance ThDr. Antonína Cyrila Stojana, tak 

Vepřovského mladočeši. Na počátku 20. století pak měl Rousínov postupovat v této věci proti 

Slavkovu ve spolupráci s Bučovicemi, které usilovaly o získání okresního hejtmanství.
35

 

Snahy Rousínova i Bučovic však vyšly téměř naprázdno, nové úřady zde nevznikly a to ani 

po zavedení pravidelných soudních dnů, které se v Rousínově konaly od roku 1905.
36

 Téhoţ 

roku byla dokončena nová budova obecní školy, v níţ byla rok poté umístěna nově vzniklá 

chlapecká měšťanská škola a od roku 1907 dívčí měšťanka. Stavba této školy určitých 

způsobem narušila pozici Jana Osolsoběho, neboť si prý při ní znepřátelil ostatní místní 

stolaře tím, ţe získal výhradní zakázku na truhlářské práce. Nákladná stavba si pak stejně jako 

v Bučovicích vyţádala vysokou bankovní půjčku a zvýšení přiráţek k daním.
37

 Jiţ v roce 

1906 vystoupila opozice proti Osolsoběmu a vyhrála volby ve III. sboru, do starostovy smrti 

však neměla v zastupitelstvu zásadní roli a navíc byla vnitřně velmi diferenciovaná.  

Zajímavou snahou, jak zviditelnit své městečko, se stala krajinská průmyslová výstava 

v Rousínově, jejíţ uspořádání navrhl Osolsoběho syn Richard. V létě 1911 se tak Rousínov 

proměnil na několik týdnů ve výstaviště s pavilony, v nichţ byly předváděny nejrůznější 

průmyslové a potravinářské výrobky. Na krajinskou výstavu dorazil mj. i moravský 

místodrţitel JUDr. Karel Heinold a byla reflektována také v praţském obrázkovém tisku.
38

 

                                                 
31

 Podrobněji o fungování bučovické samosprávy viz Růţička, Jan: Obecní samospráva a její proměna v letech 

1886–1914. Časopis Matice moravské 129, 2010, s. 291–313. 
32

 SOkA Vyškov, f. AMR, inv. č. 742, kart. 98. 
33

 Ohledně tohoto oboru v Čechách srov. Macková, Marie: Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní 

tabákové režie. Lanškroun 2007. 
34

 SOkA Vyškov, f. AMR, bez inv. č., Obecní kronika 1876–1907, s. 35–36. 
35

 Tamtéţ, f. AMBu, inv. č. 401, kart. 17, Volby do zemského sněmu 1878–1913, dopis z 21. 2. 1907. 
36

 Tamtéţ, f. AMR, bez inv. č., Obecní kronika 1876–1907, s. 271. 
37

 Tamtéţ, s. 276.  
38

 SOkA Vyškov, f. AMR, bez inv. č., Kronika Nového Rousínova 1908–1954, s. 40–56; Český svět, roč. 7, č. 

49. 
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Studium obecních samospráv obou městeček ukázalo, ţe ve sledovaném období došlo 

k podstatným změnám v politické skladbě představitelů obou městeček, a to přibliţně ve 

stejné době. K zásadní sociální proměně ale došlo pouze v Bučovicích. Zjevná ztráta pozic 

řemeslníků, obchodníků a rolníků, kteří byli na radnici vystřídání osobami, jeţ můţeme řadit 

mezi novou střední třídu, nastala v roce 1911. Proces této výměny byl v porovnání s většími 

městy dlouhodobější, ovšem při detailnějším sledování místních poměrů je zřejmé, ţe byl 

velmi radikální.  

Jednotliví zastupitelé ve vedení obou městeček usilovali o realizaci svých představ, 

které byly někdy úspěšně realizovány, jindy odloţeny a zapomenuty. K úspěšnému zakončení 

plánů pro rozvoj bylo totiţ třeba především finančního kapitálu, a jak upozornil bučovický 

zastupitel Šebek, také „širšího rozhledu ve věcech veřejných, známostí a styků s vlivnými 

osobami, s poslanci, s úřady státními a zemskými, také jakési obratnosti a sběhlosti v jednání 

s nimi, jisté míry společenské routiny, slovem jistého stupně intelligence a duševní 

průpravy…“
39
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 SOkA Vyškov, f. AMBu, inv. č. 9, Pamětní kniha města Bučovic 1887–1939, fol. 167. 


