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V souèasnosti je stále vìtí pozornost vìnována hospodáøskému nacionalismu
v posledních desetiletích habsburské monarchie. Otázka èesko - nìmeckých vztahù v rámci hospodáøských korporací v dobì Rakouska-Uherska, jmenovitì obchodních a ivnostenských komor, vak jetì v èeské historiografii podrobnìji
zpracována nebyla. Záleitostí obchodních a ivnostenských komor na naem
území se více èi ménì dotkly napøíklad práce Josefa Jodla,1) Pavly Horské,2) Haralda Bachmanna,3) Catherine Albrechtové4) èi Petra Grulicha.5) Vývoj národnostních
vztahù v obvodu liberecké OK, který ovlivnil i události mimo obvod komory, ale
dosud nikdo dùslednì neprozkoumal.
Spor mezi Èechy a Nìmci na severovýchodì Èech, týkající se práce tamní
OK a vyústiví a v poadavek zøízení nové komory pro èeské zájemce v oblasti,
mìl své koøeny v národnostních a politických pomìrech habsburské monarchie v
posledních desetiletích 19. století a táhl se a do roku 1918, v pozmìnìné podobì pokraèoval v dobì první Èeskoslovenské republiky. Dùvodem bylo na jedné
stranì výrazné posilování èeského ivlu v øadách podnikatelstva v dané dobì a na

1. Jodl, J.: Zur Einteilung der Handels- und Gewerbekammern in Böhmen. Praha 1885.
2. Horská, P.: K otázce vzniku èeské prùmyslové buroasie. ÈSÈH, 10, 1962, s. 257-284.
3. Bachmann, H.: Die Handels- und Gewerbekammern Prag und Reichenberg und der bürgerliche
Wirtschaftsnazionalismus als sozialgeschichtliches Problem. Bohemia, Jahrbuch des Collegium
Carolinum, b. 14, Oldenbourg 1973, s. 278-288.
4. Albrecht, C.: Chambers of Commerce and Czech-Germans Relations in the Late Nineteenths Century. Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum, b. 38, Oldenbourg 1997, s. 298-310.
5. Grulich, P.: Snahy o zøízení obchodní a ivnostenské komory pro východní Èechy. Dipl. práce, VP
Hradec Králové 1996. K této otázce viz té Jiránek, T.: První svépomocná obchodní a ivnostenská
komora v Rakousku-Uhersku a její dalí èinnost v Èeskoslovenské republice. Scientific Papers of
the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, 2 (1996), s. 143-155.
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stranì druhé nechu èistì nìmeckého vedení liberecké komory, do jejího obvodu
severovýchod Èech náleel, jakkoliv se této skuteènosti pøizpùsobit.
Záleitost dostala jetì dalí, je mono øíci èesko - èeský rozmìr tím, e o sídlo
pøípadné nové komory projevilo zájem hned nìkolik mìst, z nich nejvìtí snahu
vynakládala tøi - Chrudim, Hradec Králové a Pardubice. Z nich ovem pouze jedno
- Hradec Králové - leelo v obvodu komory liberecké. Zbývající dvì podléhala komoøe praské, která tak byla do sporù zataena také.
Projevy hospodáøského nacionalismu, zejména èesko - nìmeckých sporù v
habsburské monarchii na pøelomu 19. a 20. století, byly velmi èetné a zasáhly pomìrnì iroké vrstvy obyvatelstva obou jazykù. Nejednalo se ale o záleitost ivelnou, naopak, èasem støety v obchodních a ivnostenských komorách pøerostly ve
svého druhu pravidelnou válku. Obì strany vyuívaly rùzných zbraní, organisovaly
bojkoty, vyuívaly tisku, braly v úvahu politická hlediska a hospodáøské zájmy prosazovaly èi bránily také na politické úrovni. Politika se dostala tam, kde nemìla co
dìlat, toti do vnitrostátních hospodáøských záleitostí, kde nemohla zpùsobit nic
jiného ne kodu.
Okruh otázek, je s tématem souvisí, je velmi iroký, a není moné obsáhnout je
na nìkolika málo stranách. Tato studie je proto pojata jako pøípravná, jejím cílem je
vytýèit základní etapy uvedených sporù v druhé polovinì 19. století a dokreslit jejich podstatu rozborem událostí, pøi nich výraznìji vypluly na povrch.
Obchodní a ivnostenské komory, které ve vyspìlejích západních zemích
mìly mnohem delí tradici, byly v Rakousku zaloeny a v polovinì 19. století. Nejprve pøedbìný ministerský výnos z 15. XII. 1848 naøídil zøízení OK ve vech zemích monarchie, kde je to pro rozsáhlou hospodáøskou èinnost zapotøebí, jako
orgánù poradních, které je vláda povinna vyslechnout pøed vydáním vech hospodáøských zákonù a opatøení.6) Uvedený výnos ani nevstoupil v platnost. Pøesto na
základì tohoto dokumentu vznikla jedna komora, a to ve Vídni na poèátku roku
1849. Výnos byl brzy nahrazen prozatímním tzv. Bruckovým zákonem z 18. bøezna
1850 è. 122 ø. z., jím byla celá monarchie rozdìlena na 60 komorních obvodù. Na
èeské zemì pøipadlo osm komor, z toho na Èechy pìt se sídly v Praze, Liberci,
Chebu, Plzni a Èeských Budìjovicích, na Moravu dvì v Brnì a v Olomouci a na
Slezsko jedna v Opavì.7) Komory patøily mezi tzv. zájmové korporace (vedle nich
do této skupiny náleely jetì napø. advokátní komory, ivnostenská spoleèenstva
a gremia, zemìdìlská rada aj.), je mìly hájit zájmy vech oborù ivnostenského
podnikání. Jakoto korporace zaloené státem stály komory na rozhraní: na jedné
stranì mìly slouit zájmùm místních obchodníkù, øemeslníkù a prùmyslníkù, jejich èlenství bylo povinné a kteøí ze svých øad vybírali vedení komor, na stranì druhé podléhaly státu a plnily i nìkteré správní úkoly. OK byly pøímo podøízeny
ministerstvu obchodu, stát jim ale na jejich èinnost nijak zvlá nepøispíval. Pouze
obcím uloil povinnost, aby komorám poskytly místnosti a zaøízení. Náklady na

6. Nejedlá, O.: Soupis publikací OK v èeských zemích pro léta 1850-1947. In: Prùmyslové oblasti 2,
Ostrava, Profil 1969, s. 226.
7. Neznamená to, e vechny jmenované komory vznikly k datu 18. III. 1850. Zákon pouze vytvoøil základnu, na ní se jednotlivé komory ustavovaly v následujících mìsících. OK v Liberci napøíklad
vznikla a 12. XI. 1851.
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èinnost komor se hradily pøirákami k dani ze zisku komorních volièù, tedy tìch, jejich zájmy komory hájily.
Úkoly komor stanovil výe zmínìný zákon v obecné rovinì takto: ... Komory tyto
jsou orgánem, jímto stav trebnický a ivnostnický v známost uvádí ministerium trebnímu ádosti a potøeby své a podporuje to, co ministerium toto èiní ke zvyování
obchodu.8) Náplò èinnosti komor podrobnìji rozpracovávaly dalí paragrafy, nové
povinnosti pak pøicházely v souvislosti s pozdìjím hospodáøským rozvojem
zemì.
Územní obvody komorám pøidìlilo ministerstvo obchodu èistì byrokraticky podle tehdejího správního èlenìní zemì. To znamená, e opavské komoøe pøipadlo
území korunní zemì Slezska, olomoucké Olomoucký kraj, brnìnské Brnìnský
kraj, èeskobudìjovické kraj Budìjovický, plzeòské Plzeòský, chebské Chebský,
praské kraje Praský a Pardubický, liberecké kraje Èeskolipský a Jièínský. Takovéto rozdìlení nebralo v úvahu hospodáøské, národnostní ani geografické pomìry
jednotlivých obvodù, které se vzájemnì liily rozlohou, poètem obyvatel i hospodáøským významem. Tyto okolnosti se navíc v následujícím období, kdy se urychlil
hospodáøský rozvoj èeských zemí, znaènì zmìnily.
V prvních letech existence komory teprve musely prokázat svoji potøebnost, pøi
èem se také projevovaly nedostatky, které bylo nutno odstranit. Nemìly to jednoduché, a na konci 50. let byl napøíklad vydán ivnostenský øád, jen ruil s koneènou platností cechy, odstranil tak jeden z posledních pøeitkù støedovìku a
zavedl svobodu podnikání. Na druhé stranì ale rùzné nové potíe vznikaly. Nemusely vdy souviset s hospodáøstvím. Velmi dùleitým prvkem, který významnì
ovlivnil dalí vývoj OK, se ukázalo být pøidìlení politických pravomocí komorám.
Tyto politické pravomoci, spoèívající v právu komor vysílat své zástupce do
zemských snìmù (tam tvoøily jednu spoleènou kurii spolu s mìsty), potamo do
øíské rady (tam mìly vlastní kurii),9) získaly komory po zavedení ústavního reimu
v Rakousku na pøelomu 50. a 60. let. Poèet poslancù odpovídal velikosti a dùleitosti jednotlivých komorních obvodù (napø. do øíské rady praská a liberecká OK
volily po 4 poslancích, zatímco plzeòská, èeskobudìjovická a opavská jen po 2).
Opatøení mìlo v pùvodním smyslu smìøovat k tomu, aby komory jakoto prostøedníci mezi státem a vlastním hospodáøským ivotem zemì a tím pádem i znalci pomìrù v této oblasti mohly ovlivòovat hospodáøské zákonodárství. To se
nepodaøilo, nebo v tehdejí dobì, poznamenané rostoucím napìtím mezi Èechy
a èeskými Nìmci, se národní politické strany snaily získat kadý hlas, a proto také
zaèaly vìnovat pozornost komorám.

8. Prozatímní zákon o zøízení komor trebních a ivnostních z 18. III. 1850, è. 122 ø. z., § 2.
9. Z 236 volených èlenù èeského zemského snìmu pøipadalo od roku 1861 15 na OK, své zástupce
do parlamentu volili èlenové komor, tedy ne vichni komorní volièi. OK v Praze a v Liberci vysílaly
po ètyøech poslancích, Cheb tøi, Plzeò a Èeské Budìjovice po dvou. Do moravského zemského snìmu vysílaly komory v Brnì a v Olomouci po tøech zástupcích, opavská komora do slezského zemského snìmu dva. Pro volby do øíské rady mìly OK samostatnou kurii, vysílaly celkem 11
zástupcù, z toho Praha, Brno a Liberec po dvou, ostatní komory v Èechách a na Moravì po jednom.
Viz Janák, J. - Hledíková, Z.: Vývoj správy èeských zemí. Praha 1989, s. 298 an. Dále viz Císaøský
patent è. 11 z 26. II. 1861, Pøíloha I. Základní zákon o zastupitelstvu øíském, Pøíloha II Zøízení zemské a øád volení zemského v království Èeském, a zákon z 2. IV. 1873 è. 40 ø. z.
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Èetí Nìmci v dobì kolem poloviny 19. století ovládali jetì pøevánou èást podnikù v èeských zemích. Poèet èeských podnikatelù sice rostl, ale pomalu a na nií
úrovni. Vìtí èeské firmy byly prozatím vzácným jevem. To znamenalo, e také ve
vech OK hráli Nìmci zpoèátku hlavní úlohu. Stínosti na tento stav se objevily ji
pomìrnì brzy. Napøíklad v roce 1866 vypracovali èlenové Obchodního gremia v
Chrudimi, je náleela do praského komorního obvodu, návrh reformy orgánù
pro obchod a ivnosti. Poukázali nejen na patnou práci výe zmínìných orgánù,
ale také na otázku zastoupení vech vrstev podnikatelù v komorách a na otázku
národnostní. V návrhu se mimojiné praví: Lidé, kteøí obchod a prùmysl representují, bohuel nejsou vdy tak neutrální jako obchod a ivnosti samy a strany, je na
sebe v onìch komorách naráely a které se mìøily v kadých komorních volbách, to
nebyli zastánci celního ochranáøství a svobodného obchodu, ani cechovníci a vyznavaèi svobodné práce, ani prùkopníci øemeslného pokroku a ctitelé starého dobrého lendriánu. Ne, to byli - musíme to s upøímným pocitem bolesti pøiznat - Nìmci
a Slované, byly to národní strany. ... v praském komorním obvodu, území, na nìm
ije dle úøedního sèítání lidu z roku 1857 neménì ne 1 167 857 Èechoslovanù, 99
899 Nìmcù a 34 870 idù, èlenstvo komory tvoøili sotva z jedné ètvrtiny Èechoslované, zato ale ze tøí ètvrtin Nìmci. ... Dalo by se pøedpokládat, e nìmecká vìtina
komor se smíenými obvody bude vedena poctivým právním smyslem a nezaujatostí k tomu, aby dìlala spravedlivé ústupky kolegùm èeské národnosti, kteøí jsou
jen náhodou v meninì, aby tu polovinu volených poslancù zemského snìmu,
onde vak jednoho jediného ze svého støedu vybrala, a aby byli jako zástupci do zemského shromádìní voleni politicky neutrální, spravedlivì smýlející mui, kteøí ijí
jen pro obchod a ivnosti.
Nic z toho se nedìlo. Stud a oprávnìná nelibost vhánìla inteligentnímu èeskému
ivnostníkovi slovanského jazyka krev do tváøe, kdy vidìl, e v zemi, která èítá témìø 2/3 slovanských obyvatel a z jejích obchodníkù a ivnostníkù by alespoò polovina mohla být slovanské národnosti, se mezi obchodníky a prùmyslníky,
povolanými ve volbách OK do zemského snìmu, nenajde ani jediný, který by mohl
representovat èeské obchodníky a ivnostníky slovanského jazyka, a kdy bylo vidìt, e zástupci obchodních komor v zemském snìmu vdy jako jeden mu sledují
tý národnìpolitický smìr. ... Nejsme pro to, aby se obchodníci a ivnostníci rozdìlovali podle národnosti do stran. Toto dìlení zavrhujeme jako jev pro zájmy obchodu a ivností nanejvý politováníhodný, a právì proto, e je nechceme a e
uznáváme za nezbytný svorný spoleèný postup, v obchodních a ivnostenských záleitostech, nemùeme být pøáteli smìru, který, opíraje se o umìlý volební mechanismus, vyzdvihuje stále jen národnìpolitickou stranu a pøehazuje pøes ni neutrální
plátík zastupování obchodních a ivnostenských zájmù, aby pod touto zástìrkou
teprve opravdu úspìnì dìlala jednostrannou nacionální politiku, a pak ji pøed oèima jejích daleko poèetnìjích kolegù slovanského jazyka nechá - s klamným zdáním, e je k tomu oprávnìna - vytrubovat do svìta: V Èechách jsou obchod a
ivnosti nìmecké!10) Brzy poté reforma OK skuteènì pøila, ovem podnìt Chrudimských byl zøejmì pouze jedním z mnoha. Znaèný význam zde mìly jistì i politické otøesy, jimi monarchie tehdy procházela, a hospodáøský vzestup, který na
pøelomu 60. a 70. let zaznamenala.
10. SOkA Chrudim, f. Archiv mìsta Chrudimi, è. inv. 1 697, k. 808, Promemoria obchodnictva mìsta
Chrudimi ministru obchodu baronu von Wüllerstorfovi ve vìci reformy orgánù pro obchod a ivnos-
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Po zavedení dualismu byly komory reorganizovány zákonem z 29. èervna 1868
è. 85 ø. z. Tento zákon ponìkud rozíøil pole pùsobnosti komor, na druhou stranu ji
nezavazoval vládu k vyslechnutí komor pøed vydáním zákonù. Nezmìnil ale jejich
obvody - a na výjimky týkající se nìkolika málo okresù11) a volební øády, je nadále
zvýhodòovaly bohatí podnikatele, to jest pøedevím Nìmce.12) V tomto ohledu pøila zmìna a v první polovinì 80. let, kdy se Èechùm podaøilo dosáhnout vìtiny
mezi tzv. skuteènými èleny13) komor v Praze, Plzni a v Èeských Budìjovicích.14) Obvod chebské komory zahrnoval témìø výhradnì nìmecké oblasti, tam k významnìjím národnostním støetùm nedocházelo, vìtinu si Nìmci zachovali i ve
smíených komorách na Moravì a ve Slezsku. Nejpalèivìji se národnostní spory
projevovaly na pùdì liberecké OK, kde pomìrnì silná èeská menina (Èei tvoøili
více ne 40 % obyvatel komorního obvodu, rozpínajícího se od Kruných hor a k
jinímu okraji hor Orlických) díky vìtinovému volebnímu systému nemìla v komoøe odpovídající zastoupení. V prvních 50 letech liberecké OK z celkem 207 skuteèných èlenù komory bylo jen 7 Èechù, z 85 dopisujících ani jeden. Od roku 1884
se ádný Èech nestal skuteèným èlenem komory.15) Nìmecké vedení komory nebralo v úvahu potøeby èeských zájemcù, odmítalo jejich èeskou korespondenci,
pøecházelo mlèky jejich protesty a zvýhodòovalo Nìmce. Aèkoliv je tøeba pøiznat,
e podle §19 zákona o obchodních komorách bylo komorám vyhrazeno právo stanovit si jednací jazyk, pøece jen nelze tento postup oznaèit jinak ne za krátkozraký, nebo pokozoval èeskou meninu a popuzoval ji proti Nìmcùm ve vedení
komory i proti Nìmcùm obecnì.
Kde stály poèátky národnostních rozporù na severovýchodì Èech, z jakých koøenù vyrùstaly a jakou mìly podobu?
Obchodní a ivnostenská komora v Liberci, jednom z dùleitých støedisek
èeských Nìmcù, vznikla v roce 1851. Mezi mui, kteøí stáli v jejím èele, se nacházelo mnoho nìmeckých nacionalistù. Napøíklad Johann Liebieg, první pøedseda komory, a Anton Anschiringer, její sekretáø v 50. a 60. letech 19. století, byli známými

11. Obvod liberecké komory se zmìnil poprvé v roce 1855 v souvislosti s reformou správního èlenìní
zemì. Tehdy byl ztracen soudní okres Podìbrady, ale získány okresy Libochovice, Roudnice a
Teplice. Pøi reformì správních úøadù v roce 1868 dolo k druhé zmìnì, je znamenala ztrátu okresù Nymburk a Mìstec Králové (Königstadtl) a zisk okresù Duchcov a Bílina. Od té doby zùstal obvod liberecké komory beze zmìn a do konce první Èeskoslovenské republiky. Viz Tausche, E.:
Die Handels- und Gewerbekammer Reichenberg. In: Reichenberg. Berlin 1929, s. 218.
12. Volební øády do komor vznikaly v 50. a 60. letech, v dobì nejvìtí moci nìmecké liberální strany,
která mìla zájem na tom, aby komory byly ovládány Nìmci, pøedevím bohatými podnikateli. Viz
Horská - Vrbová, P.: K otázce vzniku èeské prùmyslové buroasie. ÈSÈH, 1962, s. 264.
13. Skuteènými èleny komory nebyli vichni podnikatelé v obvodu, ti mìli jen volební právo - omezené navíc censem a jednotlivými kategoriemi, (tj. pro velký, støední a malý obchod èi prùmysl) - které jim
umoòovalo volit skuteèné èleny komor v komorních volbách. Skuteèní èlenové byli voleni na 6 let do
sekcí obchodní a ivnostenské, Liberec a Cheb mìly také sekci hornickou. Poèet èlenù komor urèilo
ministerstvo obchodu, dle zákona z r. 1868 Praha 48 (30), Liberec 48 (20), Brno 48 (20), Plzeò 36 (10),
Opava 36 (10), Cheb 32 (10), Olomouc 28 (10), Èeské Budìjovice 24 (10). V závorce je uveden poèet
èlenù dle zákona z roku 1850. V pozdìjí dobì dolo jetì k dalím zmìnám. Èlenství bylo èestné.
14. Tehdy naopak moc nìmeckých liberálù upadala. Viz Horská - Vrbová, P.: K otázce vzniku ..., s.
276-277.
15. Gruber, J.: Zur Frage der Einteilung der Handelskammerbezirke in Böhmen. Praha 1906, s. 9.
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stoupenci velkonìmectví. Pøesto se v tìchto desetiletích národnostní rozpory zøej16)
mì neprojevovaly vùbec, nebo jen výjimeènì.
Potíe se zaèaly mnoit a poté, co se Èei prosadili jako podnikatelé v nìkterých prùmyslových oborech (nejdøíve se jednalo hlavnì o zemìdìlský prùmysl a
výrobu zemìdìlských strojù). Èeský prùmysl byl na vzestupu od 60. let 19. století,
a to jak uvnitø Èech, kde vznikaly nové prùmyslové oblasti, tak i v pohranièí, osídleném pøevánì Nìmci. Zaèínalo se ovem z malých pomìrù, a tak vyla najevo pøekáka, je mohla brzdit dalí vývoj. Byl to vysoký census danì ze zisku, který pøi
volbách do vedení komor zvýhodòoval bohatí podnikatele, témìø bez výjimky
Nìmce. Na základì zmìny volebního øádu v první polovinì 80. let se podaøilo Èechùm získat vìtinu ve vedení komory praské, plzeòské a èeskobudìjovické, zatímco v ostatních nemìli zastoupení buï ádné, nebo jen nepatrné. Tento stav
vyústil v nejbouølivìjí spory na územích spravovaných OK v Liberci. Díky rychlému vývoji èeského prùmyslu se pùvodní vymezení obvodu liberecké komory, vycházející z tradice staré textilní oblasti, stalo sporným. Nápravu nepøinesl a snad
ani nemohl pøinést nový komorní zákon v roce 1868, tedy v dobì, kdy výe naznaèené potíe teprve zaèínaly získávat urèitìjí obrysy. Bìhem nìkolika málo rokù
ovem narostly do takových rozmìrù a liberecké vedení prokázalo tak malou
ochotu øeit je dohodou a zmìnou svého postoje, e se objevily první návrhy na
zøízení komory nové, pro èeské zájemce, jejich potøeby OK v Liberci neuspokojovala. První poadavek v tomto smyslu se objevil v polovinì 70. let. To se zøejmì
stalo zpìtnì podnìtem pro Nìmce, aby - i v souvislosti s celkovým politickým vývojem v zemi - zahájili ostøejí nacionální politiku na pùdì komory.
Proto také zaèali vìnovat vìtí pozornost komorním volbám, proto se od pol. 80.
let nestal ádný Èech skuteèným èlenem komory, proto se stále èastìji vyskytovaly pøípady stranického pøístupu komory pøi øeení èistì hospodáøských záleitostí.
Ji v polovinì 80. let se Josef Jodl ve svém spisu vìnovaném právì rozdìlení obvodù OK v Èechách ptal, proè jsou OK v Èechách brány v úvahu jen jako domény nìmeckých liberálù øízené vládnoucí klikou, která dìlá témìø výluènì
národnostní politiku, místo aby zastupovala zájmy obchodu a ivností.17)
Spory mezi Èechy a Nìmci propukaly v nejrùznìjích oblastech. Mezi nejdùleitìjí lze zaøadit otázku rozdìlování penìních podpor ivnostenským pokraèovacím kolám a stipendií nemajetným ákùm. OK byly dle naøízení ministerstva
kultu a vyuèování z r. 188318) povinny podporovat z komorních prostøedkù ivnostenské pokraèovací koly, které se nacházely v jejich obvodu. Pøíspìvky byly poskytovány na základì ádostí jednotlivých kol. V listopadu 1888 zaslalo Obchodní
gremium v Hradci Králové stínost ministerstvu obchodu ve Vídni, v ní upozoròovalo na nespravedlivý postup komory, je v pøedcházejících letech pravidelnì poskytovala pøíspìvek èeským pokraèovacím kolám v Hradci Králové, Kuklenách,

16. Anton Anschiringer vydal na pøelomu 50. a 60. let 19. století Album der Industrie des Reichenberger
Handelskammer-Bezirks, v nìm se místy zmiòuje o èeském obyvatelstvu, ale jeho popis je vìcný,
beze stopy nacionalismu. Hoffmannová, J.: Anton Anschiringer a jeho Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks. Doslov. Praha, Národní technické museum 1981. Je ovem
také moné, e Nìmci èeské snahy tehdy jetì nebrali vánì, nebo pro nì na dané úrovni neznamenaly ádnou hrozbu.
17. Cit. dle Bachmann, H.: Die Handels- ..., s. 280.
18. Naøízení ministerstva kultu a vyuèování z 24. II. 1883 è. 3 674.
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Hoøicích, Novém Bydovì a Mnichovì Hraditi, ale od té doby, co se vechna èeská mìsta komorního obvodu vyslovila pro rozdìlení liberecké komory na èeskou a
nìmeckou (jednalo se o ádost z 6. IV. 1888 - pozn. T. J.), odpírá tato komora pod
nejrùznìjími záminkami èeským pokraèovacím kolám tyto subvence, take tyto
koly nemohou prospívat tak, jak vyadují kolské, ba státní zájmy. Proto kolní výbory jsou ... nuceny výdaje pro koly omezovat a vydávat ménì za uèební pomùcky
atd. a pracovat více s deficitem, jen nemùe být pokryt z ádných jiných pøíjmù.19)
Vedení komory namítalo, e ádosti o subvenci byly podány pøíli pozdì. Èei
ovem upozoròovali, e komora nestanovila pøedem lhùtu nebo ji neoznámila èeským kolním výborùm, a dùvody vidìli jednoznaènì v národnostní nesnáenlivosti. Proto ve své stínosti zdùraznili, e jde o doklad oprávnìnosti jejich poadavku
na rozdìlení komory a e je naèase této ádosti vyhovìt.20) Ministerstvo jetì v prosinci pøikázalo liberecké komoøe subvence na rok 1888 dodateènì vyplatit. Libereètí odpovìdìli, e by vìc stejnì vyøídili, ale se zpodìním. A neodpustili si výtku,
která napìtí v komorním obvodu jen potvrdila - e Obchodní gremium v Hradci
Králové nemá co vystupovat jménem ivnostenských pokraèovacích kol, které s
ním nemají nic spoleèného.21)
Rok 1890
Brzy po výe uvedených sporech o peníze pro pokraèovací koly se otázka nové
obchodní komory pro východní Èechy dostala na vyí úroveò. V lednu roku 1890
byl poadavek v tomto smyslu zahrnut do známých punktací, ale pøesto se nedoèkal naplnìní. Stejnì dopadl i následný návrh poslance K. Mattue v èeském zemském
snìmu. Snìm jej sice pøikázal vyrovnávací komisi, ta jej vak neprojednala.
V souvislosti s oivením - by jen krátkým - nadìje na zøízení nové OK se ozvala
také mìsta, je si èinila nárok na sídlo pøípadné nové komory. K nejstarím adatelùm Chrudimi a Hradci Králové22) se tentokrát pøidaly také Pardubice a Jièín, vedle
nich ovem i Ústí nad Labem a Teplice, mìsta s pøevahou nìmeckého obyvatelstva.
Rovnì tyto ádosti, podpoøené èetnými peticemi, nebyly vyøízeny. Vyskytl se zde
ale nový zajímavý prvek, toti právì úèast národnì nìmeckých mìst, jejich poadavky byly ve srovnání s mìsty èeskými zdùvodnìny jinak. Díky tomu vypluly na povrch dalí nesrovnalosti, pro nì liberecká komory pøestávala vyhovovat i nìkterým
èeským Nìmcùm. ádosti Ústí i Teplic byly postaveny na významu nových nebo v
dané dobì rychle se rozvíjejících prùmyslových oborù, pìstovaných právì v dané
oblasti, jak naznaèili Ústeètí hned v úvodu: Kein Naturprodukt hat einen so großen
Einfluß auf die Entwicklung der Industrie ausgeübt als die Kohle ...23) Dùleitìjí jsou
ale dalí øádky: Liberec je na samém okraji komorního obvodu, cesta tam je zdlouhavá. Døíve mìl v oblasti hlavní slovo textilní a skláøský prùmysl, nyní se ale rychle
19. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 215, sg. 4/e, k. 411, è. 48 499, Stínost obchodního
gremia v Hradci Králové ministerstvu obchodu z 5. XI. 1888.
20. Tamté.
21. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 215, sg. 4/e, k. 411, è. 51 494, OK v Liberci ministerstvu obchodu 19. XII. 1888.
22. Chrudim ádala øískou radu a zemský snìm o sídlo komory ji v letech 1878, 1884 a 1889, Hradec
Králové v roce 1888.
23. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 215, sg. 4/e, k. 413, è. 14 220/91, Der Deutsche Gewerbebund in Böhmen èeskému zemskému snìmu 30. V. 1890.
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rozvíjí i tìba uhlí a dalí odvìtví. Vzniká tak pomìrnì pestrá smìsice a komora nedokáe pokadé správnì vyøídit pøání adatelù. Proto se rok od roku mnoí hlasy z
obchodních kruhù, e by se v severních Èechách mìla zøídit nová obchodní komora. Dle návrhu Ústeckých mìl nový komorní obvod zahrnovat oblast mezi Chomutovem a Beneovem nad Plouènicí se sídlem - jak jinak - v Ústí nad Labem,
støedisku oblasti s dobrým dopravním spojením.24) Kollegium povìøené mìstem
Teplice se spíe ne na kritiku Liberce zamìøilo na vyzdviení významu vlastního mìsta, poukázalo na poèet firem a poèet obyvatel v Teplicích, velkou vytíenost teplického potovního úøadu (ve srovnání s dalími mìsty), význam uhlí, výhodné dopravní
podmínky a skuteènost, e stávající komorní obvody díky hospodáøskému vývoji u
nevyhovují.25) Liberecká OK bez újmy pøestála i tyto útoky z vlastních øad a mohla
se dále vìnovat nejen práci hospodáøské, ale také èinnosti ve prospìch èeských
Nìmcù, díky ní se stávala stále viditelnìjí i mimo podnikatelské kruhy.
Veobecná zemská výstava v Praze 1891
Výstava v roce 1891 byla pùvodnì zamýlena jako výstava zemská, to jest bez
zdùrazòování národnostních rozdílù vystavovatelù. V dané dobì se ji vztahy mezi
Èechy a Nìmci odehrávaly na úrovni kulturní, politické i hospodáøské a liberecká
komora hrála v soupeøení obou národù významnou úlohu.
Jednání o úèasti èeských Nìmcù na výstavì byla zdlouhavá a zaznamenala nìkolik zvratù. Zatímco v letech 1888 a 1889 nìmecká strana nedoporuèovala úèast
na výstavì, v roce 1890 se Nìmci rozhodli opaènì.26) Dne 1. III. 1890 se konala v
Praze za pøedsednictví místodrícího konference o zemské výstavì 1891. Konferenci obeslali i Nìmci, nebo øada projednávaných otázek se jich bezprostøednì
dotýkala. Mezi nejdùleitìjí patøila úèast nìmeckých ivnostníkù a prùmyslníkù
zvlátì z obvodu liberecké OK, který patøil k nejprùmyslovìjím oblastem zemì,
. Nakonec dolo k dohodì, vedení liberecké komory se rozhodlo pro úèast na
výstavì a pojalo ji jako prestiní záleitost. Následnì rozeslalo podnikatelùm v obvodu tøi platební poukázky pro základní fond, garanèní fond a speciální fond výstavy, doprovázené výzvou:
Prùmyslníkùm a ivnostníkùm libereckého komorního obvodu!
K úèasti na Veobecné zemské výstavì, je se bude konat v nadcházejícím roce v
Praze, jsou zváni vichni ivnostníci a zemìdìlci, vekerý prùmysl z Èech. Díky
vstøícnosti obou stran jsou nyní odstranìny pøekáky a pochybnosti, je dosud stály
v cestì veobecnému pøijetí pozvání k spoleèné hospodáøské práci, k pokojnému
soupeøení v hospodáøské oblasti.
V souladu se vemi faktory, je vdy byly a jsou urèující pro nae rozhodování a
èinnost ve veøejném ivotì, mùe dnes OK v Liberci prohlásit, e úèast na zemské výstavì 1891 je èestnou povinností kadého prùmyslníka v zemi.

24. Tamté.
25. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 215, sg. 4/e, k. 413, ádost mìstské rady v Teplicích
ministerstvu obchodu 24. V. 1890. Tepliètí pøesnìji vymezili obvod navrhované komory, mìlo se
jednat o politické okresy Teplice, Ústí nad Labem, Litomìøice, Dìèín, Most, Chomutov a atec.
Tamté.
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Od doby, kdy se vùbec v Èechách dalo mluvit o nìjakém prùmyslu, nacházel se
na severu zemì; zde, v naem komorním obvodu je jeho první vlast ...
Aby vak byl obraz prùmyslu a ivností èeského severu úplný, aby byl dùstojným
svìdectvím jejich velikosti a významu, je nezbytné, aby ádný prùmyslník nechybìl,
... nelekal se obìtí s tím spojených, které - jak si pøejeme a doufáme - budou jistì
splaceny nejen morálním, ale i materiálním úspìchem vystavovatelù ze severních
Èech. ...27) Komora dále malým podnikatelùm radila, aby se sdruili za úèelem spoleèné úèasti na výstavì, slibovala pomoc radou i penìzi. Vechny otázky spojené s
výstavou mìl sledovat Filiální výbor, který liberecká komora ustavila. Severoèeský
prùmysl se ale nemùe nechat pozvat na Veobecnou zemskou výstavu v Èechách
jen jako host ... je tu i povinnost podílet se na zajitìní materiálních, finanèních základù podniku. ... Speciální fond je urèen hlavnì k podpoøe drobných vystavovatelù
z libereckého komorního obvodu. Komora pøispìje do vech tøí fondù velmi podstatnì. ...28) Tento svùj slib komora skuteènì dodrela. Do základního a speciálního
fondu poskytla 5 000 zlatých, do záruèního fondu 3 000 zlatých.29)
Nakonec ale bylo ve jinak. Pro dalí rozpory Nìmci výstavu neobeslali, z výstavy zemské se stala výstava èistì èeská. Na jednu stranu to znamenalo nepochybnì ochuzení, nebo mimo zùstaly právì nejprùmyslovìjí èásti Èech, na stranu
druhou ale Èei prostøednictvím výstavy mohli veøejnì prokázat, jakého stupnì vývoje v hospodáøské oblasti dosáhli a e za èeskými Nìmci ji nezaostávají tak výraznì, jako tomu bylo pouhých nìkolik desítek let nazpìt.
Komorní volby a volební census
Jednou z dùleitých okolností, ovlivòujících poèetní pomìr Èechù a Nìmcù
mezi skuteènými èleny komor, bylo zastoupení obou národností v jednotlivých vrstvách obchodníkù a ivnostníkù z hlediska majetku. Èei se zapojili do podnikání o
nìco pozdìji ne èetí Nìmci, a proto mìli mezi bohatími podnikateli Nìmci pøevahu. Naopak Èei ve smíených oblastech byli poèetnìji zastoupeni v nejniích
vrstvách. Reformy volebních øádù do komor právì díky této skuteènosti v první polovinì 80. let zajistily Èechùm vìtinu v komoøe praské, plzeòské a budìjovické.
Jistý volební census ale zùstal, a tohoto jevu dokázala liberecká komora vyuít
ve prospìch Nìmcù.
Dle zákona è. 85 z roku 1868 pro aktivní volební právo do OK mìl staèit stejný
obnos danì, jaký opravòoval k volbì do zemského snìmu.30) Toto ustanovení se
stalo souèástí volebních øádù jednotlivých komor. Zemský zákon z roku 1886 stanovil pro oprávnìní k volbì do snìmu výi pøímých daní nejménì 5 zlatých, a to
vèetnì mimoøádné pøiráky.31) Jednotlivé komory si ovem mohly ve svých volebních øádech stanovit i jinou èástku. Tak v roce 1890 pøedstavoval nejnií volební
census v komoøe èeskobudìjovické 3 zlaté 15 krejcarù, v komoøe chebské stejnou
èástku, v komoøe plzeòské 4 zl. 20 kr. a v liberecké 5 zl. 25 kr., vesmìs bez zapoèí27. SÚA, f. Vídeòské ministerstvo obchodu, i. è. 215, sg. 4/e, k. 413, è. 21 743/90, Obìník OK v Liberci z 10. IV. 1890.
28. Tamté.
29. Komora poádala ministerstvo obchodu, aby uvedené èástky mohla zahrnout do rozpoètu na rok
1891 (1.) a 1892 (2.). SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 215, sg. 4/e, k. 413, è. 21
743/90, ádost OK v Liberci ministerstvu obchodu z 14. V. 1890.
30. Zákon z 29. VI. 1868 è. 85 ø. z., § 7, odst. 2.
31. Viz zemský zákon z 20. V. 1886 è. 52 z. z.
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tání pøiráek. V komoøe praské hranici tvoøilo 5 zl., ovem vèetnì pøiráky. Znamená to, e zatímco u ostatních komor vyjma praské mohla èástka po zapoètení
pøiráky pøesáhnout hranici 5 zlatých, stanovenou v zákonì z r. 1886, v libereckém
obvodu ji pøesahovala i bez pøiráky. Rozhodnutí praské komory z roku 1888, je
urèilo právì onu hranici 5 zlatých vèetnì pøiráky a které schválilo ministerstvo obchodu, se stalo precedentem.32) Komise èeského zemského snìmu pro obecní a
okresní záleitosti proto vypracovala 22. X. 1890 návrh pro c. k. vládu v tom smyslu, aby zaøídila ve vech komorách aktivní volební právo dle stávajícího zákona.33)
Tìko lze pøedpokládat, e by vedení liberecké komory unikl výe uvedený zákon z roku 1886. V kadém pøípadì jí nová úprava nemohla vyhovovat a snad proto její zavedení také oddalovala.
O tom, jak Libereètí usilovali o udrení èistì nìmecké povahy komory, svìdèí prùbìh doplòovacích voleb do komory v prosinci 1896. Èei, kteøí vìdìli, e vìtinový systém jim znovu neumoní získat sebemení zastoupení, volby bojkotovali.
Oprávnìným volièùm bylo doruèeno celkem 25 607 hlasovacích lístkù, vrátilo se
jich 15 728, z toho 196 neplatných, tj. platných 15 532. Úèast volièù ve vech sekcích dohromady pøedstavovala 61,4% (ve volbách v roce 1894 64,3%).
Volební úèast dle sekcí:
Obchodní: I. sbor 76,2%; II. 65%; III. 59,7%;
ivnostenská: I. sbor 64,8%; II. 63,6%; III. 61,5%;
Hornická: I. sbor 70,3%; II. 39,9%.
V mnoha mìstech byla volební úèast v obchodní sekci nulová - v Benátkách nad
Jizerou, Úpici, Hoøicích, Sobotce, Jièínì, Mladé Boleslavi, Libochovicích, Mnichovì Hraditi a Jilemnici. V ivnostenské sekci nebyla úèast nulová nikde, ale èasto
se tomu blíila, stejnì jako v øadì dalích mìst v sekci obchodní.
Podle volebních výsledkù a tím i volební úèasti lze zhruba stanovit percentuální
pomìr èeských a nìmeckých podnikatelù v jednotlivých komorních sekcích a volebních sborech. Ve vech s jedinou výjimkou pøesáhla volební úèast 50%. Dùvodem malé úèasti v II. sboru hornické sekce mohly snad být výhrady severoèeské
uhelné oblasti, kde byli Èei rovnì v meninì, vùèi práci liberecké komory (viz ádosti Ústí nad Labem a Teplic o zøízení nové OK z roku 1890).
Jak je zøejmé z protokolu schùze liberecké komory konané mìsíc po volbách,
vedení komory se na volby peèlivì pøipravilo. Byl ustaven volební výbor, který mìl
uèinit potøebná opatøení k zajitìní jednotné volby nìmeckého obyvatelstva. Tomuto výboru pøedsedal poslanec øíské rady Alois Junke. Dle hodnocení vedoucích pøedstavitelù komory se ve vech kruzích nìmeckého volièstva projevilo
pochopení pro politický a národní význam komorních voleb. Zvýil se percentuální
podíl nìmeckého volièstva v jazykovì smíených oblastech - z 28,6% pøi volbách v
roce 1894 na souèasných 51,6 %, co je potìující.34) Pro poctu byly vyjmenovány

32. Ministerstvo obchodu rozhodlo (14. XI. 1888 è. 42 813), e v tomto ohledu není tøeba zmìny volebního øádu, nebo ono usnesení leí v mezích dotyèných ustanovení volebního øádu. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 215, sg. 4/E, k. 413, Zpráva komise pro obecní a okresní
záleitosti o návrhu poslance Dr. K. Pippicha a soudruhù v pøíèinì volebního práva v OK království
Èeského, è. 163 snìm./1890.
33. Tamté.
34. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 14, sg. 6, k. 67, è. 11 964/97, Protokol øádné schùze
OK v Liberci 27. I. 1897.
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vechny smíené okresy v poøadí podle volební úèasti - od Králík (Grulich) s 98,8%
po Dvùr Králové s 51,6%. Výsledek byl velmi oslavován, zdùrazòovalo se, e vichni
zvolení obdreli absolutní vìtinu hlasù. O èeském bojkotu voleb ovem v protokolu
není ani zmínka. Závìreèné usnesení schùze zcela jednoznaènì dokresluje nìmecký pohled na vìc: OK vyslovuje nejupøímnìjí uznání a vøelý dík vem osobám a korporacím, které pøispìly k provedení tìchto voleb, je znovu posílí nìmeckou povahu
komory (podtrhl T. J.) ..., zvlátì Veobecnému nìmeckému výboru a jeho pøedsedovi, poslanci øíské rady Dr. Aloisu Junkemu, za jeho obìtavost ... ve slubì spoleè35)
né dobré vìci (podtrhl T. J.).
Z tohoto záznamu je zøejmé, e v chápání Nìmcù v obvodu liberecké komory
zcela ustoupilo do pozadí prvotní a základní zamìøení obchodních a ivnostenských komor na hospodáøské úkoly, a naopak stále více bylo zdùrazòováno hledisko národnostní. Rozpory bohuel nezùstaly v hranicích èestného mìøení sil, ale
vedly k stále zøetelnìjímu stranickému postupu vedení komory ve prospìch nìmeckých podnikatelù. Postupnì se liberecká OK také vìtí mìrou zapojovala do
politického dìní.
Zasahování komory do politických záleitostí
Jedním z pøíkladù mùe být vývoj kolem tzv. jazykových naøízení rakouské vlády v roce 1897. Vláda se pokusila dát vìtí prostor èetinì v úøedním styku, ale narazila na tvrdý odpor èeských Nìmcù. Vedení liberecké komory v této souvislosti
zaslalo obìma komorám øíské rady petici proti jazykovým naøízením. Tato petice
poadovala zruení jazykových naøízení pro vechny zájmové oblasti, je spadaly
do pùsobnosti komory, tj. vekeré hospodáøské pomìry. Velmi zajímavé, ale na
druhou stranu i pøíznaèné je, e petici sepsalo a podalo vedení komory v jejím jménu, ale bez jejího souhlasu. Komoøe byla celá vìc dána na vìdomí na schùzi a o
mìsíc pozdìji k dodateènému schválení. Pøíznaèná je i odpovìï èlenstva komory,
kterou na uvedené schùzi pøednesl Jacob Mahla z Jablonce: ... jsme pøedsednictvu zavázáni vdìèností za to, e z vlastní vùle uèinilo tento krok. ... vyí místa snad
pøesvìdèí (petice), e jazykovými naøízeními budou nìmecké provincie Rakouska
tìce dotèeny i po hospodáøské stránce (podtrhl T. J.). Rakouský prùmysl se nepotøebuje podílet na spoleèném utrpení, a byla to právì jazyková naøízení, je zde vyvolala velké obavy. Doufám, e díky petici ... nejvyí místa nahlédnou, e je
zbyteèné takovýmito naøízeními naruovat snahy o pozvednutí rakouského prùmyslu (podtrhl T. J.). Prosím, abyste vyjádøili dík pøedsednictvu tím, e povstanete.
(Úèastníci schùze se s ivým souhlasem zvedají z míst.)36)
Je zcela zøejmé, e vedení komory si bylo pøedem jisto souhlasem èlenstva,
kdy bez jeho vìdomí zaslalo petici øíské radì. Dokládá to jednotný vyhranìný
postoj èeských Nìmcù na severovýchodì Èech v otázce zrovnoprávnìní Èechù,
postoj, který se v následujících letech nemìnil k lepímu.
Tyto názory vyznávali také poslanci, kteøí byli komorou zvoleni do zastupitelských orgánù zemských nebo øíských. Jejich úkoly ji dávno nebyly chápány tak
jako v dobì, kdy se o zastoupení komor v parlamentu rozhodlo, tj. se zamìøením
35. Tamté.
36. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 14, sg. 6, k. 67, è. 35 311/97, Okresní hejtman v Liberci místodritelství v Praze 15. VI. 1897; k. 68, è. 41 653/97, Protokol øádné schùze OK v Liberci
23. VI. 1897.
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na èistì hospodáøské záleitosti. Na pøelomu století se témìø jednoznaènì zdùrazòovalo hledisko národnostní. Tito poslanci se tím ani netajili. Napøíklad Julius Pfeifer, továrník z Rumburka, zvolený 23. X. 1897 libereckou komorou za poslance
øíské rady, vìnoval zhruba jednu tøetinu svého dìkovného proslovu národnostní
otázce. Mimojiné øekl: ... Mé názory a pøesvìdèení v národních, hospodáøských a politických otázkách se shodují s hlavními zásadami nìmecké pokrokové strany (Souhlas) ... Jako poslanec komory ... v souèasné velmi tìké situaci nìmeckého národa
dle svého národního cítìní vezmu v úvahu pøedevím otázku národní (podtrhl T. J.)
a zaøadím se do pevného iku naich vìrných nìmeckých poslancù, abych spolu s
nimi bojoval proti onìm neblahým útokùm na nìmecký národ v Rakousku (Souhlas), proti útokùm, které by mohly otøást základy naeho státu. Najdete mì ... i mezi
tìmi, kteøí budou pracovat pro to, aby tato tak draze vykoupená jednota Nìmcù v
Rakousku pøetrvala i tehdy, a zase jednou pøijdou jiné, lepí èasy pro nás, Nìmce v
Rakousku (Bravo!).37)
Lze pøedpokládat, e J. Pfeifer svým slovùm dostál a e liberecká komora, navzdory svému dle zákona èistì hospodáøskému zamìøení, tak podpoøila nìmeckou stranu v rakouském parlamentu.
Jako dùleité støedisko èeských Nìmcù pùsobilo v dobì na pøelomu století celé
mìsto Liberec (Reichenberg). V mìstì pøevaovalo nìmecké obyvatelstvo, úøady
byly tedy také nìmecké. Jejich kroky v letech na konci 19. století a v dalích jen pøispívaly k vyhraòování nedobrých vztahù mezi Nìmci a Èechy v oblasti. Od 1. ledna
1898 napøíklad liberecký mìstský úøad pøestal pøijímat èesky psaná podání a vracel je s odùvodnìním, e jim nerozumí. Sbor obecních starích se usnesl, e jednací øeèí mìstské rady, jmenovaného sboru a mìstských úøadù v Liberci je
nìmèina. Uvedené usnesení sice místodrítel zruil, ale Libereètí údajnì podali
proti tomuto rozhodnutí stínost, o ní jetì v roce 1911 nebylo rozhodnuto. Magistrát tak mohl èeská podání dál neruenì vracet a pokládat je za nepodaná. V pozdìjí dobì svùj postup zostøil tím, e ji ani neotvíral èesky adresované potovní
zásilky a vracel je s poznámkou na obálce Zurück, weil nicht nach Reichenberg
adressiert.38)
K tomuto postupu magistrátu se pøipojila i OK v Liberci, která rovnì pøestala
èeskou korespondenci pøijímat, a to nejen od soukromníkù, ale i od úøadù v èeských oblastech.
Skuteèný pomìr sil Èechù a Nìmcù, posuzováno podle hospodáøského hlediska
a obvodù jednotlivých èeských OK, vypadal dle sèítání lidu v roce 1900 takto:39)

37. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, i. è. 14, sg. 6, k. 68, è. 66 028/97, Protokol schùze OK v
Liberci 23. X. 1897.
38. SÚA, f. Národní rady èeské, i. è. 263, k. 488, è. J 128 z 21. XII. 1911, Výstøiek z neurèených novin
z 1. X. 1911.
39. SÚA, f. Vídeòského ministerstva obchodu, I. È. 114, sg. 6, k. 231, è. 2 017/1908, Petice o zøízení
OK v Hradci Králové z 21. XI. 1907.
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Samostatných výrobcù
Obvod
OK

s obcovací øeèí èeskou
prùmysl

obchod

s obcovací øeèí nìmeckou

celkem

prùmysl

obchod

celkem

83 334
21 457
17 458

2 180
4 801
3 432

1 694
2 202
1 494

3 874
7 003
4 926

122 249

10 413

5 390

15 803

11 111
773

36 501
2 279

40 891
24 884

18 052
14 115

58 943
38 999

26 896

11 884

38 780

65 775

32 167

97 942

103 309

57 720

161 029

76 188

37 557

113 745

Praha
Plzeò
È. Budìj.

50 450
14 167
11 796

Celkem

76 413

Liberec
Cheb

25 390
1 506

Celkem
V celém
král.
Èeském

32 884
7 290
5 662
45 836

Na základì tìchto údajù je zajímavé porovnávat poèet èlenských míst v jednotlivých komorách:40)
Poèet
OK

èeských
obch. a ivn.

Praha
Plzeò
È. Budìjov.
Liberec
Cheb
Celkem

nìmeckých
èlenù kom.

334
457
458
501
279

32
27
24
-

161 029

83

83
21
17
36
2

obch. a ivn.

èlenù kom.

874
003
926
943
999

16
15
48
34

113 745

113

3
7
4
58
38

Z tabulky je zcela zøejmý nepomìr mezi poètem obchodníkù a ivnostníkù - tedy
komorních volièù - urèité národnosti a poètem skuteèných èlenù komor. V Praze
mìla nìmecká menina vìtí zastoupení, ne by odpovídalo její síle, podobnì
tomu bylo v Plzni s percentuálnì ponìkud vyím poètem nìmeckých podnikatelù. Èeská menina v chebském obvodu, percentuálnì silnìjí ne nìmecká menina v obvodu praském, nemìla ádné zastoupení, stejnì tak nìmecká menina
v budìjovickém obvodu. Nejvýraznìjí nepomìr ale je zøetelný v komoøe liberecké. Èetí obchodníci a ivnostníci tvoøili pøiblinì 38% (tedy mení díl ne mìli Èei
v celkovém poètu obyvatel obvodu) podnikatelstva libereckého komorního obvodu, ale zastoupení v komoøe nemìli ádné.
40. Tamté.

Series C - Facultay of Humanities (2000)

197

U sama tato skuteènost musela vyvolávat nespokojenost èeských interesentù,
kteøí tak nemìli monost nijak zasahovat do øízení práce komory. Protesty pak sílily
úmìrnì s tím, jak nìmecké vedení komory svého postavení zneuívalo v hospodáøské oblasti. Spory dosáhly svého vrcholu v prvních letech 20. století. V té dobì
se zaèaly projevovat podobné nesrovnalosti také v dalích obchodních a ivnostenských komorách, napøíklad v Plzni, Olomouci a v Brnì. Tyto události budou vyadovat jetì dalí podrobné studium.
Resumé:
Recently, more attention is paid to economic nationalism during the last decades of the Habsburk monarchy. This study deals with the Czech-German relations
in the field of economic corporations in the period of Austro-Hungarian Empire, especially the Chambers of Commerce. The dispute was most obvious in the
North-East Bohemia, in the region of the Chamber of Commerce of Liberec. Its roots lay in the national and political state of Habsburk monarchy in the last decades
of the 19th century but they were also reflected in the activities of the above mentioned chamber, which lead to the need of establishing a new chamber for the
Czechs who lived in the region.
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