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MORAVANSTVÍ NA DAČICKU
Anotace v češtině
Diplomová práce pojednává o moravanství na Dačicku. Klade za cíl ověřit, zda
silný vztah k moravanství na tomto území zjištěný na počátku devadesátých let
minulého století zůstal i po zhruba dvaceti letech zachován. Vzhledem k údajům
pocházejícím ze Sčítání lidu, domů a bytů v oblasti národnost v letech 1991 a 2001 lze
předpokládat, že tento vztah zeslábl.
Teoretická část se zabývá geografickou charakteristikou sledovaného území,
vývojem územní správy resp. administrativními reformami v minulosti a konečně
vlastní interpretací pojmu „moravanství“.
Praktická část je věnovaná analýze dat o národnostní struktuře obyvatel Dačicka na
pozadí dat pro celou Českou republiku. A závěrem bude vyhodnocení dotazníkového
šetření ve věci moravanství, které jsem provedla na přelomu roku 2011 a 2012, a jeho
srovnání s podobným šetřením provedeným v roce 1990 doc. RNDr. Václavem
Touškem CSc. a kolektivem.
SENSE OF BELONGING TO MORAVIA AT AREA OF DAČICE
English Annotation
This thesis deals with the sense of belonging to Moravia at area of Dačice. It aims to
verify, whether a strong sense of being Moravian rather than Bohemian, detected in this
area at the beginning of the nineties, remains unchanged even after roughly twenty
years. According to data on nationality coming from Census and Housing in 1991 and
2001, we can assume that this feeling is weakening.
The theoretical part focuses on the geographical characteristics of the monitored
area, development of territorial governance or more precisely the past administrative
reforms and finally my own interpretation of "sense of belonging to Moravia".
The practical part is devoted to data analysis of nationality population structure in
the Dačice area, as a background data for the whole Czech Republic. Finally, the
evaluation questionnaire survey regarding feeling of being Moravian rather than
Bohemian which I conducted at the turn of 2011 and 2012, and its comparison with a
similar survey carried out by docent RNDr. Václav Toušek CSc. and his team in 1990.
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1.

Úvod

„Morava je podivuhodná země už proto, že je a není.“ Jan Skácel (1989)
Jedním z hlavních diskusních témat prakticky ihned po pádu komunistického režimu
byla debata o územně správním uspořádání našeho státu. S čímž samozřejmě souvisí
také respektování hranic Čech a Moravy. Dnes, když už máme řešení tohoto uspořádání
za sebou, se můžeme podívat, zda byl tento krok správný a jak se v souvislosti s ním
změnilo chápání moravanství. K těmto účelům jsem zvolila mikroregion Dačicko, který
se rozkládá na pomezí Moravy a Čech. Nová administrativní reforma přiřadila toto
moravské území Jihočeskému kraji.
Předkládaná práce si tedy klade za cíl ověřit, zda silný vztah k moravanství na
Dačicku zjištěný na počátku devadesátých let minulého století zůstal i po zhruba dvaceti
letech zachován. Vzhledem k údajům o národnosti pocházejícím ze Sčítání lidu, domů a
bytů v letech 1991 a 2001 lze předpokládat, že tento vztah zeslábl. Cílem práce bude
dále zjistit, co bylo příčinou oslabení tohoto vztahu.
Zajímat nás bude i geografická charakteristika sledovaného území. Podíváme se
také na vývoj územní správy resp. administrativní reformy v minulosti a teoretickou
část uzavřeme vlastní interpretací „moravanství“.
Praktická část bude věnovaná analýze dat o národnostní struktuře obyvatel Dačicka
na pozadí dat pro celou Českou republiku. Srovnávat budu data získaná Českým
statistickým úřadem ze Sčítání lidu, domů a bytů pro roky 1991, 2001 a 2011. A
závěrem bude vyhodnocení dotazníkového šetření ve věci moravanství, které jsem
provedla na přelomu roku 2011 a 2012, a jeho srovnání s podobným šetřením
provedeným v roce 1990 doc. RNDr. Václavem Touškem CSc. a kolektivem.
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2. Literární rešerše
Pro potřeby diplomové práce bylo použito množství odborné literatury i
internetových zdrojů. V této kapitole shrnu nejdůležitější z nich, které pomohly ke
zpracování práce.
Základ tvořil výzkum Václava Touška, Pavla Šicha a Pavla Vašíčka „Zemská
hranice mezi Čechami a Moravou (návrh na její úpravu)“, který byl zpracován v roce
1990 v rámci řešení dílčího úkolu – Sociálně geografické a ekonomickogeografické
analýzy a syntézy podmínek oblastního rozvoje, a ten je součásti hlavního řešeného
úkolu – Prognózování rozvoje oblastí ČSFR na základě racionálního využívání jejich
zdrojů (Toušek et al. 1990). Diplomová práce se o tento výzkum opírá a jejím cílem je
srovnání výsledků zjištěných při šetření v roce 1990 s vlastním šetřením provedeným na
přelomu roku 2011 a 2012.

Václav Toušek a kolektiv v práci reaguje na

znovuotevřenou diskusi o novém státoprávním uspořádání, jenž se stala důležitým
programovým bodem nově vzniklých moravských iniciativ. Na základě dotazníkového
šetření provedeného v moravských částech českých krajů a českých částech
moravských krajů s přihlédnutím k dojížďce obyvatel za prací a ke spádovosti za
službami vytvořili dvě nové alternativy zemské hranice mezi Čechami a Moravou.
Obdobný dotazník, který byl vytvořen pro účely výzkumu, jsem použila při svém
šetření. Autoři se také zmiňují o rozvoji moravských iniciativ, jejich cílech a
programech a názorech předních českých geografů na tuto problematiku.
Na výzkum Václava Touška a jeho spolupracovníků navázal ve své diplomové práci
„Zemská hranice mezi Čechami a Moravou (ve světle nové administrativní reformy)“
Michal Vančura (1995). Ten ve své práci poukazuje na vývoj územní správy do roku
1989 a také vývoj historické hranice. Hodnotí návrhy na novou zemskou hranici a také
názory českých geografů k této otázce. V práci nalezneme také populační vývoj ve
sledovaném území, stejně jako zastoupení Moravanů v jednotlivých částech
zkoumaného území podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991. Práce dále
pojednává o vývoji politických stran, jejichž bodem v programu bylo prosazování
zájmů Moravy, či obnovení samosprávy země Moravskoslezské. A zejména o straně
vzniklé po Sametové revoluci – Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro
Moravu a Slezsko, jejích volebních preferencích a úspěších v následujících volbách
v roce 1992. V menším rozsahu bylo také provedeno anketární šetření podobné jako u
9

výzkumu Václava Touška, avšak z důvodů velmi malého vzorku respondentů a šetření
provedeném pouze v některých městech nelze případná změna objektivně posuzovat.
Velice přehledně je problematika moravanství zachycena ve sborníku „Za Moravu.
Historická identita Moravy“, kterou uspořádal a k vydání připravil Vladimír Nekuda
(1991). V knize je popsány moravské dějiny od první zmínky o Moravanech po zrušení
samosprávy v roce 1949. Zajímavá je také část, která pojednává o historickém vědomí
obyvatel Moravy a Slezska podloženém provedeným průzkumem, který mimo jiné
zjišťuje názor Moravanů na státoprávní uspořádání a s ním spojené otázky. Udává
jasnější obraz toho, co vlastně představuje „moravanství“ a jak je chápáno příslušníky
tohoto národa. V závěru se autor věnuje specifikám literatury na Moravě.
Neopomenutelným literárním pramenem ukotvujícím poznatky o Moravě a Slezsku
jsou svazky publikace „Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960.“
Tématu mé práce se dotýkaly dva svazky: Svazek I. „Územně správní vývoj státních a
společenských institucí a organizací na Moravě a ve Slezsku v letech 1848 – 1960“
(Bartoš 1966) a Svazek XII. „Okresy: Třebíč, Moravské Budějovice, Dačice“ (Bartoš
1990). Ve Svazku XII. jsou popsány formou tabulek a doprovodného textu jednotlivé
okresy, jejich základní geografické charakteristiky, územní a správní vývoj,
demografické údaje, politický a kulturní život a také zajímavosti s okresem spojené.
V další části pak jsou stejným způsobem popsány jednotlivé obce spadající do daného
okresu.
Asi nejrozsáhlejším dílem popisujícím Dačicko je publikace „Vlastivěda moravská
– Dačicko, Slavonicko, Telčsko“, vydaná Muzejní a vlastivědnou společností v Brně
(Nekuda 2005), která je reakcí na zastaralé publikace Vlastivědy moravské (Tiray
1925). Kniha podává celkové informace o zmíněném území. Kromě běžných informací
o historii, vývoji obyvatelstva, charakteristice území také například o kulturním vývoji,
zvyklostech, tradicích a krojích. Je členěná na dvě části, obecnou zahrnující souhrnné
informace o celém regionu a místopisnou, která se věnuje jednotlivým obcím.
Z dalších publikací mohu např. zmínit „Dějiny Dačic“ od Jana Bistřického
(2002) či „Zapomenuté dějiny Dačic ve 20. století“ od Michala Stehlíka (2000).
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3. Metodika práce
V roce 1990 Společnost pro Moravu a Slezsko uspořádala podpisové akce
v některých obcích Dačicka dříve patřících na území Moravy a občané se vyjadřovali,
zda jsou pro připojení tohoto území zpět k Moravě (výsledek viz příloha 1).
Významnou roli v rozhodování ovšem sehrálo přislíbení navrácení správního střediska
zpět do Dačic. Na tuto akci navázal výzkum doc. RNDr. Václava Touška, Csc. a
kolektivu, v němž se snažili vyvarovat nedostatků, které předcházející podpisová akce
obsahovala. Výzkum provedli ve všech obcích a místních částech moravského území a
záměrně vynechali příslib navrácení statutu správního střediska. (Toušek et al. 1990: 9 –
10)
Cílem mého výzkumu bylo provést anketární šetření, které by navázalo na výzkum
z roku 1990 pod vedením doc. RNDr. Václava Touška, CSc. a bylo možné tyto dva
výsledky porovnat. Hlavní otázkou šetření bylo, zda jsou dotazovaní v případě nového
administrativního členění k připojení jejich obce zpět k Moravě. Vybírat pak mohli
z odpovědí a) ano b) ne c) nevím d) nezajímá mě to.
Dotazník (příloha č. 2) byl tedy téměř totožný s dotazníkem z výše zmiňovaného
výzkumu. Byl pouze doplněn o otázku týkající se pocitového vnímání moravanství, tedy
zda se dotazovaný cítí býti a) Čechem b) Moravanem c) neví. Ve výsledku byla
doplněna ještě jedna odpověď d) Čechoslovákem, kterou uvedl jediný dotazovaný,
proto nebyla dále uváděna ve výsledných tabulkách a grafech.
Vycházela jsem z předpokladu, že vztah obyvatel k moravské národnosti na
Dačicku, tedy na historickém území Moravy a v současnosti spadajícím pod Jihočeský
kraj, zeslábl stejně jako podpora navrácení tohoto území zpět Moravě.
Anketární šetření bylo prováděno od poloviny prosince 2011 do poloviny února
2012. Dotazováno bylo minimálně 1% obyvatelstva v každé obci, v malých obcích
často kolem 5%. Celkem tedy 220 dotazovaných z celkového počtu 19 778 obyvatel
žijících na zájmovém území. Zjišťovala jsem pohlaví respondentů, věkovou strukturu,
vzdělání, profesi, místo narození, místo pracoviště (studia), délku trvalého pobytu
v obci, národnost a názor na opětovné připojení obce zpět k Moravě. Vybraný vzorek
respondentů v porovnání s reálnou strukturou obyvatelstva je znázorněn v tabulce č. 1.
Data jsou získána ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
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Podíl žen a mužů na Dačicku je vyrovnaný, ve výzkumu byl zastoupeno nepatrně
více mužů. Index feminity pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice
přesahuje 100%, v mém výzkumu na 100% nedosahuje, což znamená, že na rozdíl od
struktury obyvatelstva mikroregionu je v mém šetření zastoupení mužů vyšší.
Zastoupení respondentů podle vzdělání přesně neodpovídá této struktuře ve
správním obvodu ORP Dačice. V dotaznících je zastoupeno větší procento
vysokoškoláků a obyvatel s ostatním vzděláním. Tak vysoký podíl obyvatel s ostatním
vzděláním může být způsoben tím, že se lidé se středním vzděláním bez maturity
nepovažovali za středoškoláky a hlásili se ke vzdělání ostatnímu. U všech tří skupin
však zůstává zachován velikostní poměr - nejvíce zastoupeni jsou středoškoláci,
nejméně vysokoškoláci.
Co se věkové struktury týče, data za celý správní obvod jsou získána pro rok 2010.
Nejméně zastoupená je věková kategorie do 15 – 19 let, kde odpovídalo pouhých 15
osob, avšak tato skupina má zároveň nejmenší zastoupení i v celém SO ORP Dačice.
Poměr mezi respondenty a strukturou celého mikroregionu je tedy zachován. Nejvíce
obyvatel na Dačicku je ve věku nad šedesát let, v mém šetření však měly největší
zastoupení skupiny 30 – 39 a 40 – 49 let, kde odpovídalo přibližně 50 respondentů,
ostatní věkové kategorii již byly zastoupeny rovnoměrně okolo 30 dotazovaných. Pro
šetření byla stanovena věková hranice 15 let.
Tab. 1: Porovnání struktury obyvatelstva v SO ORP Dačice s podílem respondentů
%

počet
obyvatel

SO ORP
Dačice
podíl
respondentů

pohlaví
žena

muž

vysokoškolské

středoškolské ostatní

19 778

50,1

49,9

100,4

7,6

66,4

26,0

1,1

49,5

50,5

98,2

12,7

45,9

41,4

věk*

%
15 - 19
SO ORP
Dačice
podíl
respondentů
*data za rok 2010

vzdělání

index
feminity

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60+

7,0

16,2

18,2

15,1

17,2

26,3

6,8

17,7

23,6

23,2

14,1

14,5

Zdroj: ČSÚ (2011b); SLBD 2011; vlastní výzkum
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Pro účely této práce byl zvolen správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice
tzv. SO ORP. 1. července 2004 byl založen také „Mikroregion Dačicko“, který zároveň
kopíruje hranice SO ORP Dačice jako dobrovolný svazek obcí v souladu
s ustanoveními §49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Mezi lety 1849 – 1960 (s
výjimkou existence Sudet) byly Dačice také centrem politického okresu. Celý obvod
ORP leží na historickém území Moravy, přičemž její hranice je z velké části vedena
právě po hranici SO ORP Dačice (příloha č. 3).
Důležitým zdrojem dat byly údaje získané z Českého statistického úřadu, které jsou
veřejně dostupné na internetových stránkách a také ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 a 1991, které však nebyly veřejně dostupné. Neméně důležitý zdroj tvořila při
práci literatura vztahující se k území mikroregionu i celé Moravě.
Získaná statistická data byla následně zpracována v tabulkách, grafech a programu
ArcView GIS, v němž byly vytvořeny mapové podklady.
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4. Stručná geografická charakteristika
4.1.

Poloha a přírodní poměry mikroregionu

Správní obvod ORP Dačice leží v jihovýchodní části okresu Jindřichův Hradec a
ve východní části Jihočeského kraje, kde zaujímá jeho okrajovou polohu. Sousedí
s krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Jak jsem již
zmiňovala v úvodu práce, území patří z historického hlediska k Moravě, přesněji se
nachází na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, avšak administrativní reforma
přiřadila toto území ke kraji Jihočeskému. Z čehož plyne především prostorová
nespravedlnost a to vzhledem ke vzdálenosti krajského města (Českých Budějovic),
jehož poloha je značně nevýhodná. Z některých částí mikroregionu jsou České
Budějovice vzdáleny více než sto kilometrů, kdežto do centra kraje Vysočina
(Jihlava) se jedná o vzdálenost okolo padesáti kilometrů.
Rozloha mikroregionu je 472 km² a nachází se zde 23 obcí s celkovým počtem
obyvatel 19 778 (SLDB 2011). Hustota zalidnění je zde velmi nízká. Pro
mikroregion jsou charakteristické obce do 500 obyvatel, které zde tvoří téměř 60%
všech obcí. (Samcová 2006: 9)
Mikroregion je součástí Českomoravské vrchoviny a na rakouské straně přechází
v oblast Waldviertelu. Rozkládají se zde tři celky Českomoravské vrchoviny:
Javořická vrchovina (podcelek Novobystřická vrchovina a Jihlavské vrchy),
Křižanovská vrchovina (podcelky Dačická kotlina, Brtnická vrchovina) a
Jevišovická pahorkatina (podcelek Jemnická kotlina). (Bartoš et al. 1990: 195)
V severozápadní části území se nachází hlavní evropské rozvodí oddělující
úmoří Severního a Černého moře. Nejvýznamnějším tokem protékajícím územím je
Moravská Dyje, jejímiž největšími přítoky v mikroregionu jsou Vápovka,
Volfířovský, Bolíkovský, Vyderský a Lipolecký potok.
Podnebí Dačicka je mírně teplé a mírně suché. Oblast se nachází ve srážkovém
stínu Českomoravské vrchoviny.
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Území vyniká dochovanou hodnotou krajinného rázu. Je zde zdravé životní
prostředí s minimálním emisním zatížením, díky čemuž zde byly vyhlášeny dva
přírodní parky – Česká Kanada, Javořická vrchovina.

4.2.

Vývoj počtu obyvatel od roku 1869

Pokud se podíváme na populační vývoj (obrázek číslo 1) od roku 1869, můžeme
pozorovat výrazný pokles obyvatelstva. Maximálních hodnot dosáhl mikroregion
mezi lety 1869 – 1900. Nejvyšší zjištěnou hodnotu měl při sčítání lidu v roce 1880 a
to 27 273 obyvatel.
Od roku 1900 pak začíná počet obyvatel klesat, což je zapříčiněno mimo jiné
také odchodem Židů do větších center. Velmi výrazný úbytek obyvatel můžeme
pozorovat zejména po druhé světové válce, což je způsobeno kromě válečných ztrát
především odsunem německého obyvatelstva a také vymizením i zbývajícího
židovského etnika. Po druhé světové válce bylo odsunuto z celého dačického
politického okresu okolo sedmi tisíc Němců. Nejvíce byl postižen soudní okres
Slavonice, kde byla většina obcí téměř vylidněna, např. ve Slavonicích
představovalo německé obyvatelstvo 81,9%, v Cizkrajově 73,1%, v Písečné 67,8%
či v Českém Rudolci 66,1%. Ze stejného důvodu jsme mohli pozorovat výrazný
pokles také v obci Dešná. Nemůžeme však zachytit přesné změny v počtu obyvatel
z provedených statistik, protože území bylo téměř okamžitě dosidlováno. Například
ve velmi postižených Slavonicích došlo k téměř dokonalé výměně obyvatelstva.
(Toušek et al. 1990: 18 – 22; Stehlík 2000: 30)
29 000
27 000
25 000
23 000
21 000
19 000
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Obr. 1. Vývoj počtu obyvatel v ORP Dačice v letech 1896 – 2011
Zdroj: ČSÚ (2005a); SLDB 2011
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V padesátých letech jsme následně zaznamenávali mírný nárůst obyvatelstva.
V šedesátých letech, pravděpodobně v důsledku uzavření hranic železnou oponou,
které znamenalo vylidnění vesnic v bezprostřední blízkosti hranic, však počet
obyvatel znovu klesal a v devadesátých letech stagnoval. Výjimkou byl pouze
soudní okres Dačice, a to díky přítomnosti města Dačice, které je hospodářským
centrem území. (Toušek et al. 1990: 18 – 22)
Nelze však konstatovat, že zrušením země Moravskoslezské a přiřazením území
k jiným krajům došlo zároveň k přesunu obyvatelstva. Demografický vývoje spíše
odpovídá celostátním trendům, a to jak v přirozeném přírůstku, tak v migraci. Lze
však předpokládat, že ztráta funkce správního střediska v roce 1960 mohla způsobit
pomalejší hospodářský růst, než kdyby Dačice zůstaly okresním městem. (Toušek et
al. 1990: 18 – 22)
Podle předběžných výsledků Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011 se
v současnosti počet obyvatel nachází na minimální hodnotě zjištěné od roku 1869,
žije zde pouhých 19 778 obyvatel. Což je způsobeno nedostatkem pracovních míst
v mikroregionu, zejména pro kvalifikované pracovníky, a odchodem obyvatel do
větších měst za prací. Nejedná se však o výjimečný jev na Dačicku, ale tato
tendence je typická pro celou republiku. Především mladí lidé opouštějí venkovská
sídla a pohraniční oblasti a stěhují se do větších center, která nabízejí nejen lepší
pracovní příležitosti, ale také kvalitnější podmínky pro život, ať už je to lepší síť
obchodů a služeb, kulturní vyžití, či možnost ekonomického růstu.

4.3.

Struktura obyvatelstva

V následující tabulce č. 2 můžeme vidět změnu věkové struktury obyvatel v
SO ORP Dačice na pozadí dat pro Jihočeský kraj i celou Českou republiku. Je
patrné, že počet obyvatel v předproduktivním věku se neustále snižuje, naproti tomu
počet obyvatel ve věku postproduktivním je stále větší. Jedná se o trend
celorepublikový spojený s nižší porodností a zvyšující se střední délkou života
obyvatel. Největší počet obyvatel má kategorie produktivní, která je ovšem závislá
na kategorii předproduktivní, jelikož dochází k plynulému přechodu. V roce 2010
již můžeme vidět pozvolný pokles obyvatel v produktivní kategorii, který je tedy
přímo závislý na trendu klesající porodnosti.
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Tab. 2. Obyvatelstvo podle věkových kategorií mezi lety 1995 - 2010
věkové kategorie (%)
1995

2001

0 - 14

15 - 64

65+

0 - 14

15 - 64

65+

ORP Dačice

20,0

67,1

12,9

17,0

69,7

13,4

Jihočeský kraj

18,9

68,3

12,8

16,3

70,0

13,7

ČR

18,3

68,4

13,3

15,9

70,2

13,9

věkové kategorie (%)
2005

2010

0 - 14

15 - 64

65+

0 - 14

15 - 64

65+

ORP Dačice

15,5

70,9

13,6

14,7

70,1

15,2

Jihočeský kraj

14,9

71,0

14,1

14,5

70,0

15,5

14,6
ČR
Zdroj: ČSÚ (2011a)

71,1

14,2

14,4

70,1

15,5

Prognózu stárnoucí populace nám potvrzuje také tabulka číslo 3 s indexem stáří.
I když má SO ORP Dačice proti Jihočeskému kraji i České republice lepší výsledky,
můžeme pozorovat, že vývoj je jinak velmi podobný a do budoucna se
nepředpokládá zlepšení. Právě naopak, podíl postproduktivního obyvatelstva na
obyvatelstvu přeproduktivním se bude pravděpodobně nadále zvyšovat.
Tab. 3. Index stáří

ORP Dačice
Jihočeský kraj
ČR

Index stáří
2001
2005
70,0
87,8
84,0
94,5
87,2
97,0

1995
64,7
68,1
72,5

2010
104,0
106,8
107,8

Zdroj: ČSÚ (2011a)

Vzdělanostní úroveň obyvatel Dačicka byla ve srovnání s celorepublikovým
průměrem v roce 2001 výrazně nižší (tab. 4). Největší procentuální zastoupení měli
lidé se středním odborným vzděláním bez maturity. Naopak podíl vysokoškolsky
vzdělaných lidí byl velmi nízký. Částečný vliv na tuto skutečnost může mít
dosidlování pohraničních oblastí po druhé světové válce. Pro tyto oblasti všeobecně
platí, že vzdělanostní úroveň je nižší. Ačkoli můžeme v roce 2011 pozorovat
zlepšení, stále je mikroregion hluboce pod průměrem ČR. Zvýšení počtu obyvatel
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v kategorii bez vzdělání je způsobeno započítáním nezjištěného vzdělání, které bylo
v roce 2011 mnohem vyšší než v roce 2001.
Tab. 4. Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání
v letech 2001 a 2011 v SO ORP Dačice a ČR
(%)

SO ORP Dačice
2001
2011

ČR
2001

2011

1,2

4,1

1,8

6,5

základní

29,6

21,9

23,0

17,4

střední odborné bez maturity

41,6

40,2

38,0

32,8

střední odborné s maturitou

22,8

26,2

28,4

30,9

4,8

7,6

8,9

12,4

bez vzdělání*

vysokoškolské
⃰ zahrnuto nezjištěné vzdělání
Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ (2005b)

Na obrázku č. 2 můžeme vidět grafické znázornění vývoje vzdělanostní
struktury ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice v letech 2001 a
2011, z kterého je patrný nárůst obyvatel s vysokoškolským vzděláním a středním
odborným s maturitou a naopak značný úbytek obyvatel se vzděláním základním.
Stále vysoký podíl obyvatel se středním vzděláním bez maturity je možné vysvětlit
přítomností dvou středních odborných učilišť a jedné odborné střední školy Střední odborné učiliště zemědělské a služeb a Integrovaná střední škola technická
a obchodní, která slučuje střední odborné učiliště a střední odbornou školu.
V regionu nachází také jedno gymnázium. Všechny zmiňované školy jsou umístěny
v Dačicích. Zcela zde chybí vyšší odborná nebo vysoká škola.
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bez vzdělání*

základní

střední odborné bez maturity

střední odborné s maturitou

vysokoškolské
41,6

40,2

29,6

26,2

22,8

21,9

4,8

1,2

7,6

4,1

2001

2011

Obr. 2. Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání
v letech 2001 a 2011 v SO ORP Dačice
Zdroj: SLDB 2011; ČSÚ (2003a)

4.4.

Hospodářství

Struktura hospodářství je ovlivněna přírodními podmínkami, polohou regionu,
historickým vývojem či strukturou osídlení. Mikroregion Dačicko má v celém
okrese Jindřichův Hradec dlouhodobě největší míru nezaměstnanosti, která ke
konci roku 2011 dosahovala na 10%, což ve srovnání s celým Jihočeským krajem
není nejhorší výsledek. Větší míru nezaměstnanosti má správní obvod obce
s rozšířenou působností Český Krumlov, Soběslav a Vodňany. Dačicko má
nejmenší počet volných pracovních míst z celého kraje, z čehož vyplývá nedostatek
podnikatelských subjektů na tomto území. Obecně platí, že vyšší nezaměstnanost je
v blízkosti rakouských hranic. Jedná se o území, kde se za války nacházely Sudety
a později, v době železné opony, byla jejich poloha nevýhodná kvůli blízkosti
hranic. Nízkou míru nezaměstnanosti mají Dačice jakožto hospodářské centrum
mikroregionu a to 7,2%, což je ve srovnání s celou Českou republikou, kde
dosahuje míra nezaměstnanosti 8,6%, dobrý výsledek. (MPSV 2011)
Trh práce je zde limitován velkou rozlehlostí území a rozdrobeností na malá
sídla. Území leží mimo hlavní dopravní tahy, což odrazuje investory od zakládání
nových firem a podniků a tím vzniká nedostatek pracovních míst. Vinu nese také
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špatná dopravní dostupnost mimo hlavní trasy, která komplikuje dojížďku do
zaměstnání. (Havlíčková 2010)
Nejvíce zaregistrovaných podnikatelských subjektů je v sektoru sekundárním,
následuje terciární a nejnižší zastoupení má sektor primární. Podle dat ČSÚ z roku
2010 je nejvíce subjektů ve všech sektorech v Dačicích a Slavonicích. V těchto
dvou střediskách se také nachází firmy nejvýznamnější s největšími počty
zaměstnanců.

Největší skupinu zaregistrovaných podnikatelských

subjektů

představují firmy, která zaměstnávají maximálně 5 zaměstnanců. Nad 1000
zaměstnanců má v mikroregionu pouze jeden podnik, a tím je TRW – DAS a. s. se
sídlem v Dačicích, který se zabývá výrobou manuálního řízení, ventilů a dílů pro
osobní a nákladní automobily. Společnost je součástí koncernu TRW Automotiv
Inc se sídlem v USA. Druhým největším zaměstnavatelem je taktéž firma sídlící
v Dačicích CENTROPEN a.s., která vyrábí psací a kreslicí potřeby a má okolo 430
zaměstnanců. Tato firma působí na trhu již více než sedmdesát let. V období
socialismu byla součástí KOH-I-NOOR v Českých Budějovicích. Na třetím místě,
co se počtu zaměstnanců týče, jsou LESY Český Rudolec a. s. s přibližně 280
zaměstnanci. (Havlíčková 2010)
Zemědělství je zaměřeno na pěstování obilovin, v živočišné výrobě pak
převažuje chov skotu a prasat. Velké výrobní jednotky jsou zaměřené na
kombinovanou

výrobu,

tzn.

rostlinnou

výrobu

doplňuje

chov

dobytka.

Nejpříznivější podmínky pro rostlinnou výrobu jsou na jihu a jihovýchodě
mikroregionu. V celém mikroregionu převažují velká zemědělská družstva nad
drobnými zemědělci. Tak jako v celé České republice dochází i na Dačicku ke
snižování pracovních příležitostí v zemědělství v důsledku poklesu produkce, což je
způsobeno

znevýhodněním

domácích

(Samcová 2006: 35 – 38)
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zemědělců

v zahraniční

konkurenci.

5. Samostatnost a územní organizace Moravy a
Slezska
V polovině 18. století, v období tereziánském a josefínském, byly zrušeny všechny
důležité instituce, které byly společné pro všechny země České koruny, zejména česká
dvorská kancelář, která byla nejvyšším orgánem našich zemí, a každá země tak musela
stát proti Vídni osamoceně. (Pavlovský 2009)
I po revolučním roce 1848 zůstaly České země členěny na Zemi Českou,
Moravskou a Slezskou. Od roku 1920 měly být země rozděleny na župy, které by
nadále respektovaly zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, zákon o župách však
nikdy nevstoupil v platnost, proto Země Moravská i Slezská nadále existovaly.
(Pavlovský 2009)
V roce 1928 došlo k zániku země Moravské a Slezské a vznikla pouze jedna
Moravskoslezská, která se stala jednou ze čtyř samosprávných zemí rozkládajících se na
území Československa1, i když samospráva zde byla omezená jmenováním jedné třetiny
Zemského zastupitelstva, nejvyššího zemského orgánu, československou vládou.
Důvodem sloučení těchto dvou zemí bylo jednak malé území Českého Slezska, ale
především snaha o omezení vlivu sudetských Němců a těšínských Poláků. Takto
fungovalo Československo až do roku 1949 (s výjimkou Protektorátu Čechy a Morava),
kdy byly země definitivně zrušeny a rozděleny mezi nově vzniklých 13 krajů, aby bylo
možno území lépe centrálně spravovat. Rozdělení však nerespektovalo zemské hranice
mezi Čechami a Moravou. Nejrazantnější byla změna na území Jihlavského kraje, který
nyní zasahoval hluboko do Čech. (Pavlovský 2009; Moravané 2010)
Toto správní členění území trvalo až do roku 1960, kdy byla provedena
reorganizace a zavedeno sedm nových krajů, v jejichž čele stály krajské národní výbory.
Ani tentokrát nebyla respektována historická zemská hranice a tak se moravské obce
ocitly v Čechách a české na Moravě. (Pavlovský 2009)
Otázka Moravy a Slezska byla velmi řešena v roce 1968, kdy se během Pražského
jara zvedla vlna protestů volajících po autonomii Moravy, která dala vzniknout

1

Země Česká, Slovenská, Moravskoslezská a Podkarpatská Rus.
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Společnosti pro Moravu a Slezsko.

Tato otázka byla projednávána plenárním

zasedáním Jihomoravského krajského národního výboru a byla ustavena skupina pro
vytvoření návrhu na nové státoprávní a územní uspořádání. Na její práci se významně
podílel také Geografický ústav ČSAV. Vzniklo několik návrhů, přičemž první
navrhoval trojdílné státoprávní uspořádání, kde Morava a Slezsko mělo mít stejné
rovnoprávné postavení jako Česko a Slovensko. Druhý návrh určoval pouze dvoudílné
státoprávní uspořádání, ve kterém Morava a Slezsko má pouze zemské zřízení, a ve třetí
alternativě jde taktéž o dvoudílné uspořádání, avšak celé území Čech, Moravy a Slezska
je členěno na okresy.
Plenární zasedání schválilo I. alternativu, ale díky srpnovým událostem roku 1968
byl návrh odložen a dále se o samostatnosti Moravy a Slezska neuvažovalo. Další snahy
o uskutečnění tohoto návrhu se ukázaly až po roce 1989, kdy začaly vznikat různé
iniciativy „propagující“ Moravu a Slezsko. (Toušek et al. 1990: 4)
V roce 1990 kandidovala do Federálního shromáždění a České národní rady
politická strana Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko
(HSD – SMS), jejímž cílem bylo obnovení Země Moravskoslezské a navracení statutu
okresu bývalým okresním městům. Strana ve volbách zaznamenala poměrně velký
úspěch v obou institucích. Ve volbách do ČNR získala 10,03% platných hlasů (723 609
voličů) a do Sněmovny lidu Federálního shromáždění 7,89% a Sněmovny národů FS
9,10%. Ve všech případech se stala jednou ze čtyř stran, mezi které byly rozděleny
mandáty. Nejvíce hlasů získala v moravských krajích, v českých krajích pak v oblastech
historicky náležících Moravě. Výrazně vyšší podporu měla HSD – SMS ve městech,
která přišla při územní reorganizaci v 60. letech o status okresního města. Strana
upozorňovala na to, že Federální shromáždění označilo zrušení Moravskoslezské země
v roce 1949 za totalitní a nespravedlivé, přesto však návrh na obnovení samosprávy na
Moravě předložený HSD – SMS

nebyl přijat. Žádná reakce také nepřišla na

předloženou petici podepsanou 630 000 lidí, kteří také požadovali rehabilitaci
Moravskoslezské země a úspěch nezaznamenal ani další upravený návrh zákona
předložený v roce 1991.
Úspěch strany však netrval dlouho. Již v dalších volbách v roce 1992 zaznamenala
strana výrazný úbytek voličů, který byl způsoben jednak změnou ve vedení HSD – SMS
a jednak vznikem nové Občanské demokratické strany vedené Václavem Klausem.
HSD – SMS ztratila téměř polovinu svých voličů a se získanými 5,87% sotva překročila
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minimální 5% hranici pro vstup do ČNR. Pokles úspěšnosti byl zaznamenán ve všech
moravských okresech. HSD – SMS dále ztrácela přízeň svých voličů, a to i po změně
názvu. Následně se několikrát přetransformovala a sloučila s jinými stranami, až se roku
2005 jako Moravská demokratická strana sloučila s Hnutím samosprávné Moravy a
Slezska a vznikla tak strana Moravané, která je dnes jakousi nástupnickou stranou Hnutí
za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko. Přesto se od roku
1992 již nedokázala prosadit natolik, aby se byť jen přiblížila zmiňované 5% hranici.
Největší počty voličů na Dačicku v roce 1990 i 1992 měly obce Županovice,
Písečné, Dešná, Cizkrajov a Peč. Všechny překročily hranice 10%. (Vančura 1995: 51 –
56; Moravská národní obec 2007)
Krajské uspořádání vzniklé v roce 1960 trvalo prakticky až do roku 2000, kdy
vzniklo 14 nových krajů (stále nerespektujících hranice Moravy a Čech) tak jak je
máme dnes, v čele s krajským úřadem. V roce 2003 byly zrušeny okresní úřady pro
státní správu a místo nich bylo zavedeno 205 obcí s rozšířenou působností. (Pavlovský
2009)

5.1.

Moravanství

Měli bychom se také podívat, co si vlastně můžeme pod pojmem moravanství
představit. Jak je obecně vnímáno a jak se o něm a rivalitě mezi Moravany a Čechy
vyjadřovali známé osobnosti v dějinách.
Vůbec první zmínka o Moravanech pochází z roku 822, kdy se společně
s dalšími národy účastnily sněmu u císaře Ludvíka I. ve Frankfurtu. Původní
Morava se rozkládala na západě po Českomoravskou vrchovinu, na severu byla
ohraničena Jeseníky, na jihu Dunajem a na východě pohořím po levém břehu Váhu.
Velká Morava stála na počátku naší státnosti, přímo na ni potom navázal
přemyslovský český stát z konce 9. století. Moravané jsou vůbec jedním z prvních
národů Evropy a jejich původní jazyk – staroslověnština byl jedním ze čtyř
liturgických jazyků2. Mají tedy velmi dlouhou vlastní historii, tradice a dokonce i
národní a zemské symboly (Nekuda 1991: 9, 18; Moravané 2010)

2

Hebrejština, řečtina, latina, staroslověnština
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Definice Moravy podle doc. dr. B. Bárty, Csc. :
„1. Morava je zřetelně geograficky samostatná, od Čech a Slovenska
fyzickogeograficky odlišná a geomorfologicky svérázná země.
2. Morava je svérázný geograficko - ekonomický relativně samostatný územní
celek, odlišný a oddělený od Čech a Slovenska.
3. Moravané jsou pospolitost, vůči níž má svobodný občan jako individualita pocit
sounáležitosti, s níž se identifikuje, v níž se sebereflektuje a která žije v zemi
Morava.“ (Toušek et al. 1990: 6)
Fenomén moravanství je jakési povědomí národa o dějinách a etniku lidí,
patřících na Moravu. V případě Moravanů se může jednat o pocit hrdosti, někdy až
nadřazenosti či naopak pocitem křivdy. Toto cítění se pak projevilo i v politice a
nabíralo ideologickou povahu. (Nekuda 1991: 9, 18)
V průběhu dějin bylo moravanství jako projev moravského zemského vědomí
vnímáno takto:


Původně se z politického hlediska za Moravany považují ty panské rody,
které mají majetek na území Moravy. Češi pak jsou ti, kteří ho mají
v Čechách.

Moravanství se tedy projevuje jako zemské politické

vědomí.


V 16. století se začíná hovořit o moravském původu a vzniká tak
historické vědomí.



V 17. a 18. století se ze dvou vedle sebe existujících vědomí, českého a
moravského, vytvořilo nacionální a státní vědomí (české), zatímco
vědomí moravské setrvalo na úrovni zemské.



V 19. století se začal projevovat problém integrace Moravanů do
moderního národního a státního hnutí. Objevují se jak tendence
k posilování českomoravské jednoty kritizující výstřední projevy
moravanství, tak k jejímu oslabení, které naopak obhajují moravskou
identitu a právo na sebeurčení Moravy. Začal se například používat
přívlastek slovanský, místo český, aby bylo oslabeno české vědomí na
Moravě.



Na konci 19. a začátku 20. století se kvůli rostoucí germanizaci začínají
sjednocovat zastánci moravského vědomí s českými a rozvíjejí společně
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české národní vědomí. Jsou pořádány různé národní slavnosti, pouti a
další akce.


V období druhé světové války myšlenka na sjednocené české národní
vědomí kulminuje a snahy o prosazení moravanství jsou pouze nepatrné.



V 90. letech 20. století se situace již nikterak zvlášť nezlepšila. Ve
školách se nedostatečně upevňuje historické vědomí moravského národa.
(Nekuda 1991: 61 – 63)

Jak můžeme z přehledu vidět, největší boje o zrovnoprávnění moravského a
českého vědomí probíhali v 19. století. Zároveň spolu bojovaly iniciativy za
osamostatnění Moravy se snahami o jednotu českého národa.
V roce 1848 Karel Havlíček Borovský píše v Národních Novinách: „ Počkejte,
až lid moravský, až naši Hanáci a Slováci na Moravě poznají dějiny národa svého;
až poznají, že nebyl nikdy rozdíl mezi Moravany a Čechy, až tento lid porozumí, jak
těžko je Moravě a Čechám každému zvlášť, pak vyřknou, že Morava a Čechy jedno
jsou.“ (Nekuda 1991: 77)
Za jednotu českého národa bojoval také článek v brněnských Lidových novinách
nazvaný Na moravské dny do Prahy! vydaný v roce 1895, v němž se uvádí: „Ano,
jednotě a solidaritě českého národa bude moravskými dny v Praze dáno pádné
svědectví, jednota a solidarita českého lidu v Čechách a na Moravě bude ve dnech
těch znovu manifestována co nejskvěleji … Ti všichni, kteří různými pokusy
namáhali a posud namáhají se, odloučiti Moravu od Čech, namluviti lidu našemu,
že nemá nic společného s českým lidem z království, znovu poznají, že marna
námaha, marny jsou lstné úklady jejich. Jsme jedním národem a zůstaneme jím.“
(Nekuda 1991: 69)
Na počátku devadesátých let minulého století byla provedena anketa, na základě
které se mohli obyvatelé z různých koutů Moravy vyjádřit o představách vyzdvižení
či obnovení Moravy. Dominantními požadavky byly:
1. „Obnova historických hranic území Moravy a Slezska
2. Pocit nespravedlivého rozdělování národních důchodů (v neprospěch
Moravy)
3. Požadavek vlastních moravských symbolů
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4. Zachování a upevňování identity Moravy a Moravanů
5. Spravedlivé zastoupení Moravy v zákonodárných sborech
6. Obnova zemského zřízení v rámci České a Slovenské Federativní Republiky
7. Nutnost přihlédnout k etnografickým zvláštnostem regionů při řešení správní
organizace na Moravě a ve Slezsku …“ (Nekuda 1991: 74)
Po revoluci se začaly ozývat iniciativy volající po obnovení historických hranic
mezi Čechami a Moravou, samosprávy Moravy a Slezska a radikálnější případy
dokonce po osamostatnění Moravy. Vznikly i různé politické strany podporující
Moravu. S postupem času však tento proud ztrácel na významu a dnes tvoří pouze
okrajovou část politického spektra.
Podle doc. Ing. Arch. Z. Malíka, Csc. však jsou požadavky těchto iniciativ na
obnovení zemské historické hranice před rokem 1949 nereálné, protože
neodpovídají dnešnímu sídelnímu systému. Není totiž možné vymazat vývoj
osídlení v době socialismu. (Toušek et al. 1990: 7)
I podle mého názoru je Morava důležitá především díky svému kulturnímu
dědictví a tradicím. Nepovažuji za důležité mít přesně stanovenou hranici mezi
Čechami a Moravou či striktně odlišovat obyvatele Čech a Moravy. Všichni
obýváme jednu zemi společně, i když každá část ji obohacuje trochu jinak.
Václav Havel při návštěvě Brna na účet moravanství pronesl: „Morava bude mít
tolik svébytnosti, kolik si jí bude umět získat. Uchovat si své postavení a svou
svébytnost musí Morava sama. Především se musí kulturně osamostatnit, obnovit
své duchovní sebevědomí a navázat na své kulturní tradice.“ (Nekuda 1991: 78)

5.2.

Vývoj českomoravské hranice na Dačicku

Pokud bychom se podívali do historie určování hranic, nenašli bychom lineární
čáry jako je tomu dnes. Dříve lidé oddělovali jednotlivá území například
pohraničními lesy, kdy pomyslná hranice vedla někde uprostřed lesa. Potřeba
přesněji určené hranice však v souvislosti s osidlování rostla, proto se přistoupilo
k jejímu určení hlavními rozvodími, což byl také první náznak lineární hranice.
Avšak v tomto případě se na místě špatně odhaduje, kudy přesně hranice vede, a tak
se k daným účelům začaly využívat také vodními toky. Je pravděpodobné, že
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původní českomoravská hranice byla určena právě na základě hlavního evropského
rozvodí. Na obrázku číslo 3 můžeme vidět, jak se změnila hranice na námi
sledovaném území, po zanesení hlavního evropského rozvodí na Českomoravské
vrchovině proti hranici určené před novým územním členěním v roce 1949.
Posunutí hranice směrem na západ do Čech je pravděpodobně výsledkem rychlejší
kolonizace z moravské strany. S rostoucí potřebou orné půdy a zakládáním nových
osad docházelo k mýcení pohraničního lesa a zužování hranice. Takto je možné
vysvětlit posun hranice směrem na západ od hranice podle hlavního evropského
rozvodí. (Topolová 1992: 38 – 40)

Obr. 3. Vývoj Českomoravské hranice na Dačicku
Zdroj: O Moravě pro Moravany

Ve středověku se situace ještě zkomplikovala a to díky přítomnosti Rakouska.
Dačicko se tak nacházelo na česko – moravsko – rakouském trojmezí, které se však
později připojením Landštejnska a Novobystřicka posunulo více k jihu (obr. 4).
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Z historických pramenů je zřejmé, že celé panství Landštejna, ke kterému patřily
obce Matějovec, Stálkov, Stoječín, Vlastkovec, Valtínov, Radlice, Volfířov, Lipolec
a Hostkovice, spadalo ve 2. polovině 15. století k Čechám. (Topolová 1992: 38 –
40)

Obr. 4. Vývoj česko – moravsko – rakouského pomezí
Zdroj: O Moravě pro Moravany

V 17. století byla posunuta hranice mezi Čechami a Moravou v oblasti panství
Kunžak, které po obce Vlčice, Střížkovice a Lomy až doposud patřilo k Moravě.
Naopak na Moravu byly ve stejném období přesunuty obce z Landštejnského
panství (Hostkovice, Matějovec, Lipolec, Radlice, Stálkov, Stoječín, Valtínov,
Volfířov a Vlastkovec).
V 18. a 19. století je hranice stabilní, a to až do roku 1940, kdy byla posunuta na
západ v důsledku změn vyplývajících z vládního nařízení č. 388/1940 Sb. o
některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně. Tento stav trval
pouze do roku 1945, kdy byla hranice opět vrácena do stavu z období první
republiky. (Vančura 1995: 20 - 22)
Již v roce 1949 však došlo opět díky administrativní reformě k přesunu
některých obcí, popř. částí obcí mezi Čechami a Moravou: k okresu Jindřichův
Hradec (český kraj) obce Česká Olešná, Popelín, Palupín; k okresu Dačice
(moravský kraj) obce Dětříš, Dobrotín, Košlák, Košťálkov, Kuní, Návary, Pernárec,
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Podlesí, Pomezí, Rajchéřov, Romava, Skalka, Stálkov, Staré Hutě, Staré Město pod
Landštejnem, Veclov, Vitíněves, Zahrádky. (Vančura 1995: 20 - 22)
Další územní změny proběhly v roce 1960, kdy došlo zejména k připojení
moravských obcí k Jihočeskému a Východočeskému kraji. Nás zajímají obce, které
byly připojeny k Jindřichohradeckému okresu: z politického okresu Dačice (s. o.
Telč, Slavonice, Dačice) – Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český
Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Hříšice, Horní Meziříčko, Horní Němčice,
Horní Slatina, Jilem, Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Popelín, Slavonice, Staré Hobzí,
Studená, Volfířov a místní části obcí Strmilov (Malý Jeníkov, Česká Olešná,
Palupín) a Kunžak (Valtínov). Z politického okresu Moravské Budějovice (s. o.
Jemnice) – Báňovice, Dešná, Třebětice, Županovice. Došlo tedy k připojení 57,3%
území bývalého moravského politického okresu Dačice k okresu Jindřichův Hradec
(v hranicích k 1. 12. 1930). (Vančura 1995: 20 - 22)
Téměř celé území obce s rozšířenou působností Dačice (kromě nepatrné části
obce Studená) tedy patří podle historických hranic k Moravě, avšak dnes je
připojeno k Jihočeskému kraji. (Kde je Morava)
Geografický ústav ČSAV se v roce 1990 na popud moravských iniciativ začal
zabývat otázkou, zda je možné obnovit původní zemskou hranici, nebo
socioekonomický vývoj vytvořil nové územní vazby a je tudíž bezúčelné hranici
obnovovat.
Výzkum prokázal, že územní vývoj nelze zastavit a je tedy nevhodné obnovovat
hranici v původním stavu. Autoři však navrhli na zemské hranici úpravy. Aby návrh
byl co nejobjektivnější, doplnili výsledky ankety také o analýzu dojížďkových
proudů za zaměstnáním, přičemž data čerpali ze statistiky Sčítání lidu, domů a bytů
z roku 1980. Ohled byl brán také na spádovost obyvatel za občanskou vybaveností.
Na základě zhodnocení těchto kritérií připravili autoři dvě alternativy pro obnovení
hranice. Námi sledované oblasti se týká pouze I. alternativa, kdy hranice měla být
obnovena v původní podobě, kromě severozápadní části. Obec Popelín, místní části
Strmilova (Malý Jeníkov, Česká Olešna, Palupín), Zahrádek (Horní Dvorce a Horní
Olešná) a Počátek (Prostý, Vesce a Horní Vilímeč) měly být připojeny k Čechám
(viz příloha 4). (Toušek et al. 1990: 5)
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Pokud se podíváme na mapu, kde jsou znázorněné historické země i krajské
celky, zdá se, že Dačicko patří ke kraji Vysočina a v Jihočeském kraji tvoří jen
jakýsi přídavek navíc. Neustále se dočítáme, že Dačice tvoří periferii Jihočeského
kraje, kde je vysoká nezaměstnanost, malá zalidněnost, neochota investorů vkládat
sem své investice a odchod inteligence atd. Přesto si nejsem jistá, zda by se situace
změnila, pokud bychom byli připojeni ke kraji Vysočina. Jistě by mikroregion tvořil
spojení Vysočiny s Rakouskem, které kraji v současnosti chybí. Ale zlepšila by se
opravdu situace na Dačicku pouhou změnou kraje? Změna by mohla přijít pouze
v souvislosti s navrácením funkce okresního města, která byla možná pouze
v případě setrvání na moravském území. V dnešní době však okresní města pozbyla
svou funkci a slouží pouze pro statistické účely, proto není změna realizovatelná a
pravděpodobně by ani nepřinesla zlepšení.

5.3.

Administrativní reformy na Dačicku

Dačice jsou nejstarším městem v mikroregionu a zároveň jsou také jedním
z nejstarších měst na Moravě. První zmínka o nich pochází z Želivské kroniky
z roku 1184. Většina dalších měst vzniká až ve 14. století.
Do roku 1848 existovalo na území mikroregionu několik panství, z nichž
největším bylo panství dačické. Dále pak panství budečské, budíškovické,
cizkrajovské, českorudolecké, panství Kostelní Vydří, Písečné, Staré Hobzí, Studená
a také sem zasahovalo panství telčské a jemnické. (Bartoš et al. 1990: 195 – 196)
V roce 1848 po zániku feudalismu došlo ke změnám ve veřejné správě. Dačice
v roce 1849 připadly k Brněnskému kraji a staly se také sídlem okresního
hejtmanství, do kterého spadaly soudní okresy Dačice, Telč a Jemnice. Mezi lety
1855 – 1868 zde bylo sídlo tzv. smíšených okresních úřadů, protože soudní okresy
Dačice a Telč náležely k Jihlavskému kraji a s. o. Jemnice ke kraji Znojemskému.
V roce 1896 byl s. o. Jemnice připojen k nově vzniklému politickému okresu
Moravské Budějovice.
K další reorganizaci územního uspořádání došlo v roce 1911, kdy byl vytvořen
nový soudní okres Třešť, díky němuž přišel politický okres Dačice o některé obce3,
které byly přiřazeny k politickému okresu Jihlava, pod nějž Třešť spadala. Zároveň
3

Obce Bezděkov, Horní Dubenky, Jihlávka, Lovětín, Pavlov, Panenská Rosička, Růžená, Stajiště a
Třeštice, které původně patřily k s. o. Telč.
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však vznikl soudní okres Slavonice (ke kterému byly přiřazeny některé obce4 ze s. o.
Jemnice), který náležel k politickému okresu Dačice. (Bartoš et al. 1990: 195 – 196)
V roce 1938 po mnichovských událostech byly Německem zabrány všechny
obce s. o. Slavonice (s vyjímkou osady Dolní Radíkov Nový Svět), obce Urbaneč ze
s. o. Dačice a 8 obcí ze s. o. Jemnice5 a připojeny k landrátu Waidhofen an der
Thaya. V roce 1940 byl zrušen politický okres Dačice a vytvořen nový p. o. Telč,
do kterého spadaly s. o. Dačice, Telč, Třešť a neokupované obce s. o. Jindřichův
Hradec, tím došlo poprvé k nerespektování historické hranice kvůli správním
záležitostem. Po okupaci pohraničí Německem se Dačice ocitly pouhé 2 km od
nových hranic, což bylo pro sídlo okresního úřadu nepříznivé, a proto se přestěhoval
z Dačic do Telče. Po skončení války byl obnoven stav z roku 1938 a Dačice se
znovu staly centrem politického okresu, jen okresní úřady byly nahrazeny okresními
národními výbory. (Bartoš et al. 1990: 195 – 196)
Velká administrativní reforma proběhla v roce 1949, kdy bylo vytvořeno 13
krajů. Nebyly však respektovány historické hranice mezi Čechami a Moravou (viz
příloha 5). Dačice se staly součástí Jihlavského kraje a sídlem okresního národního
výboru pro obce bývalých s. o. Dačice, Slavonice, 22 obcí s. o. Telč6, 19 obcí s. o.
Jemnice7 a 4 obce bývalého p. o. Jindřichův Hradec8. (Bartoš et al. 1990: 195 – 196)
V roce 1960 podle zákona o územním členění státu č. 39/1960 Sb. byly
vytvořeny nové kraje a okresy (viz příloha 6). Okres Dačice byl tak po 110 letech
zrušen a většina obcí připadla k okresu Jindřichův Hradec, pouze 11 obcí k okresu
Jihlava a jedna obec k okresu Třebíč. Vzhledem k tomu, že při této územní
reorganizaci nebyly respektovány hranice Moravy a Čech, ocitlo se množství
moravských obcí v Jihočeském kraji. (Bartoš et al. 1990: 195 – 196)
Zatím poslední územní reorganizace proběhla v roce 2000, kdy bylo vytvořeno
14 krajů, s tím, že Dačicko zůstalo v kraji Jihočeském. Zanikly okresní úřady a
4

Nové Sady, Marketa, Písečné, Modletice, Slavětín, Staré Hobzí, Václavov
Jednalo se o obce Cizkrajov, Český Rudolec (bez místních částí Lipnice, Markvarec, Horní Radíkov,
Radíkov a Nový Svět), Dešná, Peč, Písečné,Slavonice, Staré Hobzí (bez místní části Nové Dvory) a
Županovice.
6
Černíč, Dolní Vilímeč, Horní Dvorce, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Radíkov, Jilem,
JIndřichovice, Krasonice, Mysletice, Myslůvka, Nová Říše, Olšany, Olší, Skrýchov, Slaviboř,
Strachoňovice, Studená Sumrakov, Vesce, Zadní Vydří, Zdeňkov.
7
Báňovice, Bělčovice, Dančovice,Dešná, Hluboká, Chvalkovice, Jemnice,Lhotice, Lomy, Louka,
Lovčovice, Menhartice, Ostojkovice, Pálovice, Panenská, Plačovice, Rančířov, Třebětice, Županovice,
8
Dobrotín, Podlesí, Staré Město pod Landštějnem, Veclov
5
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v roce 2003 převzaly 80% jejich působnosti obce s rozšířenou působností, tuto
funkci dostaly i Dačice.
Pro lepší přehlednost výše uvedených dat jsem shrnula nejdůležitější poznatky o
změnách ve správní organizaci Dačicka v tabulce číslo 5.
Tab. 5. Územní přehled správní organizace Dačicka
krajské zřízení

okresní zřízení

1849 - 1855

Brněnský

Dačice

1855 - 1868

Jihlavský

Dačice

1939 - 1940

Dačice, Telč, Jemnice
Dačice, Telč, Jemnice (Znojemský
kraj)

Dačice

1868 - 1938
Jihlava
(oberlandrát)

Dačice, Telč, Jemnice, Slavonice

Dačice
Telč

1940 - 1945

soudní okresy

Dačice, Telč, Třešť, J. Hradec

1949 - 1960

Jihlavský

Dačice

1960 - 2003

Jihočeský

Jindřichův Hradec

2003

Jihočeský

Dačice – správní
obvod ORP

Zdroj: Roubic (1966); Smutný (2005b)
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6. Analýza

dat

o

národnostní

struktuře

obyvatelstva studovaného území na pozadí dat
za ČR
Národnostní struktura obyvatelstva na Dačicku, ale i v celé České republice, se
podle údajů získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 a 2011 velmi
razantně změnila. Řeč je o dvou nejpočetnějších národnostech v České republice –
české a moravské. Zatímco v porevoluční době plné očekávání se k moravanství hlásilo
13,2% obyvatel, v roce 2001 už to bylo pouhých 3,7%. To znamená, že se téměř milion
obyvatel v roce 2001 opět přihlásil k národnosti české. Velký zájem o moravanství v 90.
letech byl způsoben tím, že vůbec poprvé v historii sčítání se bylo možné k národnosti
Moravské a Slezské přihlásit. V předešlých sčítáních byli lidé, kteří se přihlásili
k moravské či slezské národnosti, automaticky zařazeni do národnosti české, což
vyvolalo velkou medializaci toho tématu a zároveň panovaly naděje na obnovení
historické moravské zemské identity. Představitelé moravských politických stran
zastávají názor, že propad způsobený v roce 2001, je způsoben snahou českých, resp.
pražských politických stran o odstranění moravského národa z povědomí obyvatel
České republiky za přispění celorepublikově působících médií, která však sídlí v Praze.
(ČSÚ 2003b; Moravané 2010)
Na Dačicku je propad ještě větší, z původních 15,8% na 1,3% v roce 2001 (obr. 5).
V současnosti se situace mírně zlepšila a podle nového sčítání bylo zjištěno 6,7% podíl
moravské populace na celkovém počtu obyvatel v ČR a na Dačicku se podíl zvýšil na
2,1%. Tato skutečnost může být způsobena propagací strany Moravanů ve volbách
v roce 2010, kterou při sčítání lidu měli obyvatelé ještě v živé paměti, i když
nezaznamenala nějaké překvapivé výsledky.
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Vývoj počtu obyvatel s moravskou národností
ORP Dačice

ČR

15,8
13,2

6,7
3,7
2,1

1,3

1991

2001

2011

Obr. 5. Vývoj počtu obyvatel s moravskou národností v ORP Dačice a České
republice podle dat Sčítání lidu, domů a bytů
Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ (2003b)

Na následujících obrázcích číslo 6, 7 a 8 můžeme přehledně vidět, jak se vyvíjel
podíl Moravanů v jednotlivých obcích SO ORP Dačice v letech 1991, 2001 a 2011
podle údajů získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů.
Na obrázku č. 6 znázorňujícím rok 1991 můžeme pozorovat extrémní hodnoty
v podílu Moravanů na rozdíl od let následujících, kde bylo potřeba legendu upravit a
hodnoty razantně snížit. V roce 1991 se nevyskytují žádné nulové hodnoty.
Největší zastoupení obyvatel hlásících se k moravské národnosti v roce 1991 je u
hranic s okresem Třebíč, kde se jejich podíl pohybuje v rozmezí 20 – 70%. Menší
hodnoty se pak objevují spíše od Dačic směrem na západ při hranicích s Jihočeským
krajem a jižním směrem při hranicích s Rakouskem, kde se většinou pohybují v rozmezí
5 – 20%. Absolutně nejnižší hodnotu má obec Červený Hrádek, která jako jediná spadá
pod hranici pěti procent, ale zároveň se nachází při východní hranici SO ORP Dačice,
takže by se spíše očekávala větší sounáležitost s Moravou. Nejvyšší hodnoty dosáhla
obec Dobrohošť (69,6%) a Županovice (68,5%).
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Obr. 6: Podíl obyvatel hlásících se k moravské národnosti v roce 1991
Zdroj: SLDB 1991, vlastní zpracování

Na obrázku číslo 7 je výrazný úbytek obyvatel hlásících se k moravské
národnosti i velké změny mezi jednotlivými obcemi. Již zde nalezneme nulové hodnoty,
a nikoli v malé míře. Jedná se o čtyři obce, přičemž Dobrohošť v roce 1991 měla
nejvyšší podíl Moravanů a již při sčítání v roce 2001 zaznamenala neuvěřitelný propad.
Podobně i obec Horní Slatina, kde Moravané tvořili 40,4% obyvatel. Na obrázku si
můžeme všimnout velkého nárůstu Moravanů v obci Dešná, což je však způsobeno
35

rozdílnými intervaly, které nebylo možné sjednotit vzhledem k velkým rozdílům mezi
hodnotami zjištěnými v letech 1991 a 2001. U Dešné tedy došlo k propadu pouze o 3,3
procentního bodu. Na druhou stranu není zřetelný rozdíl v Županovicích, kde se podíl
Moravanů snížil o 59 procentních bodů. Téměř shodné zůstaly výsledky v obci Červený
Hrádek. V roce 2001 se nám tedy posunuly obce s největším podílem Moravanů
směrem k jihu, velký podíl však stále zůstává (až na výjimky) i východním směrem od
Dačic.

Obr. 7: Podíl obyvatel hlásících se k moravské národnosti v roce 2001
Zdroj: ČSÚ (2003a), vlastní zpracování
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Mnohem lépe můžeme srovnat data z roku 2001 a 2011 na obrázcích číslo 7 a 8,
jelikož zde nebyly zaznamenány tak obrovské rozdíly a intervaly v mapách zůstaly
shodné.
V roce 2011 se podle výsledků sčítání lidu opět zvýšil podíl Moravanů jak
celorepublikově, tak v SO ORP Dačice. Podle jednotlivých obcí došlo však v některých
z nich i ke snížení podílu obyvatel hlásících se k moravské národnosti. Celkem se jedná
o šest obcí a u čtyř zůstala hodnota nezměněná.
Na obrázku č. 8 můžeme vidět, že se nám opět koncentrují obce s větším
podílem Moravanů směrem na východ a jih od Dačic, kdežto při hranicích se SO ORP
Jindřichův Hradec je jejich podíl ve většině případů v rozmezí do 1%.
Opět jsou obcí s největším zastoupením Moravanů Županovice s 11,6% a na druhém
místě Červený Hrádek (6,4%). Pokud se vrátíme k obrázku č. 6, zjistíme, že v roce 1991
měla právě tato obec procento Moravanů nejnižší. Nedošlo zde však k žádnému
radikálnímu nárůstu, od roku 1991 došlo ke zvýšení podílu o 3,7 procentního bodu.
Zatímco v roce 1991 mělo 8 obcí více než 30% podílu moravského obyvatelstva,
v roce 2011 tohoto podílu nedosahuje obec žádná. Nejvyšší procento Moravanů má
obec Županovice (11,6%), která zároveň jako jediná překračuje hranici 10%. Objevují
se dokonce obce, kde je podíl moravské národnosti nulový (Dobrohošť, Heřmaneč,
Horní Meziříčko, Horní Němčice). Naprosto překvapující je právě výsledek v obci
Dobrohošt, kde byl v roce 1991 zaznamenán největší podíl moravské národnosti
z celého SO ORP Dačice, a to 69,6% (viz obrázek č. 6).
Můžeme říci, že v roce 1991 se přibližně shodovalo procento přihlášených
k moravské národnosti v historické hranici Moravy a Čech. Nejvíce přihlášených pak
bylo směrem na východ od Dačic při hranicích s okresem Třebíč. Nejméně západním
směrem u hranic s Čechami. V dnešní době již toto tvrzení neplatí, a to zejména
z důvodu velmi nízkého počtu Moravanů, čímž se hranice stírají. Je tedy zřejmé, že se
již nesmazatelně promítl více než 50 letý vývoj osídlení způsobený zrušením zemské
hranice v roce 1949.
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Obr. 8: Podíl obyvatel hlásících se k moravské národnosti v roce 2011
Zdroj: SLDB 2011, zpracování vlastní

38

7. Vyhodnocení dotazníkového šetření ve věci
moravanství
7.1.

Národnost obyvatel na Dačicku

Ve svém dotazníkovém šetření jsem použila doplňující otázku, ve které se snažím
zjistit, zda se občané správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice cítí spíše
jako Moravané nebo Češi.
Na obrázku č. 9 můžeme vidět, že národnost do jisté míry souvisí s požadavkem
na obnovení historické hranice. Zatímco procento Moravanů a respondentů, kteří se
přiklánějí k připojení Dačicka zpět k Moravě, je velmi podobné, zdá se, že Češi si již
názorem na setrvání v Jihočeském kraji tak jisti nejsou. V národnostní otázce má
jasno více obyvatel než v otázce administrativní. K některé z národností se přihlásila
většina dotazovaných občanů (88%), ale odpovědět na otázku zda Dačicko připojit
k Moravě dokázalo pouze 63% dotázaných. Ačkoli se na sledovaném území vyslovilo
více obyvatel pro připojení zpět k Moravě, po národnostní stránce se zde
nadpoloviční většina hlásí k české národnosti.
Ve výzkumu se objevil také jeden dotazovaný, který se hlásil k národnosti
Československé. Tato odpověď však nebyla zahrnuta do grafů.
Za povšimnutí stojí také výsledky SLDB 2011, kde byla zjištěna v ORP Dačice
pouhá 2,1% Moravanů, zatímco v mém výzkumu se k moravské národnosti přihlásilo
více než 30%. To může být způsobeno vysokým počtem osob, které ve sčítacích
formulářích odpověď na tuto otázku vůbec neuvedly - jedná se o celých 27%
z celkového počtu obyvatel. Musím také připustit možnost zkreslení výsledku
v důsledku jasně formulovaných odpovědí, kde si dotazovaný musel vybrat ze tří
možností: a) Čechem b) Moravanem c) nevím, narozdíl od otevřené otázky položené
ve sčítacím formuláři.
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Souhrnný výsledek anketárního šetření
"Jste pro připojení Vaší obce
zpět k Moravě?"

"Cítíte se býti":
12%

Morava

14%
Čechem

34%

Moravanem
31%

57%

23%

Nevím

Čechy
nevím
nezajímá

29%

Obr. 9: Obyvatelstvo podle národnosti a názoru na připojení Dačicka zpět
k Moravě podle výsledků šetření 2012.
Zdroj: vlastní data i zpracování

Příslušnost k oběma národnostem je mezi muži i ženami velmi vyrovnaná, stejně
jako jejich nerozhodnost. Přesto Češi převažují mezi muži a k moravské národnosti
se hlásí spíše ženy, tak jak to vidíme na obr. 10.

Národnost podle pohlaví
59,5

žena

muž

54,1

33,0
27,9
12,8

Čechem

Moravanem

11,7

Nevím

Obr. 10: Národnost obyvatel Dačicka podle pohlaví (v%)
Zdroj: vlastní data i zpracování
Největší zastoupení Moravanů je ve věkové kategorii nad 60 let. Tato skutečnost
může být způsobena rokem narození respondentů v této věkové kategorii. Dačicko
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bylo přiřazeno k Jihočeskému kraji až v roce 1960, starší generace si tedy mohou
pamatovat doby, kdy území ještě patřilo Moravě, od čehož se očekává větší
náklonnost k moravské národnosti. Naopak nejmenší podíl Moravanů je podle
očekávání u nejmladších respondentů, ve věku do 19 let, tento výsledek však může
být zkreslen malým počtem dotázaných (15 osob), který však poměrově odpovídá
věkové struktuře celého regionu.

Národnost podle věku
Čechem

80,0

Moravanem

Nevím

70,6
61,5
51,6

46,2
34,6
25,6

29,0

25,5
19,2

13,3
6,7

- 19

46,9
40,6

19,4

12,8

9,4

3,9
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60+

Obr. 11: Národnost obyvatel Dačicka podle věku (v %)
Zdroj: vlastní data i zpracování
Podle výsledků mého šetření nehraje vzdělání v určení národnostní příslušnosti
téměř žádnou roli. Výsledky jsou velmi vyrovnané. Přesto si můžeme povšimnout, že
mírně vyšší příslušnost k národnosti moravské mají občané s ostatním vzděláním,
což je pravděpodobně způsobeno věkem respondentů v této kategorii. Dá se totiž
předpokládat, že ostatní vzdělání mají spíše starší lidé. Je celorepublikovým trendem,
že ve věku nad šedesát let je zastoupeno nejméně vysokoškoláků a nejvíce lidí se
základním vzděláním, s ubývajícím věkem se tato skutečnost zcela obrací.
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Národnost podle vzdělání
Čechem

Moravanem

Nevím

64,4

60,7

47,3
35,2
28,6

26,7
16,5
10,7

vysokoškolské

8,9

středoškolské

ostatní

Obr. 12: Národnost obyvatel Dačicka podle vzdělání (v %)
Zdroj: vlastní data i zpracování

Při zjišťování příslušnosti k moravské národnosti podle profese byla v dotazníku
zaregistrována také kategorie mateřská dovolená a nezaměstnaný, které však na
obrázku č. 13 nejsou znázorněny pro nedostačující počet respondentů. Na otázku
odpovědělo v obou skupinách dohromady pouze pět lidí. Nedostatečně zastoupeni
jsou také pracující ve stavebnictví, kde bylo dotázáno 8 osob. Naopak nejvíce
zastoupeni jsou lidé pracující v průmyslu a nevýrobní sféře (71 a 62 dotázaných)
Opět můžeme pozorovat největší zastoupení Moravanů mezi důchodci, příčina
tohoto jevu byla vysvětlena výše, a v sekundární sféře.
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Národnosti podle profese
Čechem

69,2

68,0

Moravanem

Nevím
61,3

54,9

50,0
41,7
38,9

37,5
31,0

29,0

24,0
15,4 15,4

14,1

8,0

student

v zemědělství

16,7

12,5

9,7

v průmyslu ve stavebnictvív nevýrobní sféře důchodce

Obr. 13: Národnost obyvatel Dačicka podle profese (v %)
Zdroj: vlastní data i zpracování
Na obrázku č. 14 vidíme opět největší podíl Moravanů mezi „starousedlíky“, což
akorát dokládá dříve zjištěné výsledky o větším podílu Moravanů mezi starším
obyvatelstvem. Dále můžeme pozorovat zvyšující se podíl Moravanů podle délky
pobytu v obci. Lze tedy říci, že čím déle v obci dotazovaný žije, tím spíše se hlásí
k moravské národnosti a naopak sestupnou tendenci vidíme u podílu obyvatel
hlásících se k národnosti české.

Národnosti podle délky trvalého pobytu v obci
Čechem

72,2
60,5

Moravanem
59,6

Nevím
59,5
46,2
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22,2
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20-29

8,1
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Obr. 14: Národnost obyvatel Dačicka podle délky trvalého pobytu v obci
Zdroj: vlastní data i zpracování
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I když je studováno území SO ORP Dačice, v následujících grafech je
v odpovědích zahrnuta moravská část okresu Jindřichův Hradec (JH). Důvodem je
vedení historické zemské hranice. Celé Dačicko spadá historicky pod Moravu, avšak
hranice v některých částech není shodná s hranicemi SO ORP, ale zasahuje ještě dále
do Jindřichohradecka. Jedná se ovšem pouze o obec Popelín a pár místních částí již
českých obcí. Vzhledem k tomu, že jde také o původně moravské obce, nemohou být
započítány do české části JH.
Na Dačicku se podle mého šetření vyskytuje velké množství rodáků (79,5%). Je
to způsobeno především porodnicí v Dačicích, která zde fungovala až do roku 2005,
takže všichni moji respondenti měli možnost ji využít. Předpokládám tedy, že u
současné generace bude velmi razantní pokles rodáctví.
Je jasně zřetelné, že nejvíce se k moravské národnosti hlásí respondenti narození
jinde na Moravě, ale ani v moravské části Jihočeského kraje není jejich podíl
zanedbatelný. Naopak podle očekávání se Moravany daleko méně cítí respondenti
narození v Čechách, i když jejich zastoupení mezi dotazovanými není příliš vysoké
(pouze 15 dotázaných pro českou část JH a 5 pro ostatní Čechy). Mezi dotázanými se
vyskytli také dva občané narozeni na Slovensku, přičemž jeden se cítí býti
Čechoslovákem a druhý Čechem.

Národnost podle místa narození
Čechem

Moravanem

Nevím

93,3
60,9

58,3
29,7

21,7
12,0

60,0

20,0 20,0

17,4
0,0

moravská část JH

ostatní Morava

6,7

česká část JH

ostatní Čechy

Obr. 15: Národnost obyvatel Dačicka podle místa narození (v %)
Zdroj: vlastní data i zpracování
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V určení národnosti podle místa pracoviště zjišťujeme neočekávané výsledky, a
to nejvíce Moravanů u respondentů pracujících v Čechách, nutno zdůraznit, že se
jedná o ostatní Čechy, protože česká část Jindřichohradecka naplnila předpoklady.
Opět však může být tento paradox způsoben malým počtem respondentů (9
dotázaných), stejně jako u obyvatel pracujích na území celé republiky (pouze 5
osob), kteří nejsou v grafickém znázornění zobrazeni. Převážná většina dotázaných
totiž pracuje v SO ORP Dačice resp. moravské části okresu Jindřichův Hradec, téměř
62% z celkového počtu dotázaných. Dále byl ve výsledcích zaznamenán vysoký
počet důchodců, který není znázorněn v grafu, jelikož výsledek je stejný jako u
zjištěné národnosti podle profese. A opět byli dotázni také tři nezaměstnaní, dvě ženy
na mateřské dovolené a jeden pracující v zahraničí, tyto tři kategorie tvoří
nereprezentativní vzorek.

Národnost podle místa pracoviště (studia)
Čechem

Moravanem
66,7

62,5

60,3

Nevím

55,6
44,4
29,4

25,0
18,8 18,8
10,3

8,3
0,0

m. č. JH

ost. Morava

č. č. JH

ost. Čechy

Obr. 16: Národnost obyvatel Dačicka podle místa pracoviště nebo studia (v %)
Zdroj: vlastní data i zpracování

Určení národnosti podle místa bydliště matky dopadlo podobně jako podle místa
narození. Čím více je bydliště matky dotázaného na Moravě, tím větší je podíl osob
hlásících se k Moravě. Výrazný výsledek u občanů, jejichž matka bydlí jinde v
Čechách, je opět způsoben nedostatkem dotázaných (pouze čtyři dotázaní) a nelze na
něj brát zvláštní zřetel. Matka jednoho respondenta bydlí na Slovenku a sám
respondent se cítí jako Čechoslovák.

45

Výsledky v této kategorii mohou být dosti zkreslené také z důvodu špatně
položené otázky v dotazníku. Ptala jsem se na bydliště matky, nikoli na bydliště
matky v době narození dotazovaného. Tzn. že v současnosti může mít bydliště např.
z důvodu ošetřování v místě bydliště dotazovaného, či v domově důchodů, domě
s pečovatelskou službou atd.

Národnost podle bydliště matky
Čechem

Moravanem

Nevím

81,8
59,4
50,0 50,0
41,7
30,0

29,2

29,2

10,6

9,1 9,1
0,0

m. č. JH

ostatní Morava

česká část JH

ostatní Čechy

Obr. 17: Národnost obyvatel Dačicka podle místa pracoviště nebo studia (v %)
Zdroj: vlastní data i zpracování

Názory obyvatel podle jednotlivých obcí zjištěné při mém šetření pro účely této
diplomové práce jsou znázorněné na obrázku číslo 18. Byly zjištěny zcela jiné
výsledky, co se podílu obyvatel hlásících se k moravské národnosti týče, než jaké
byly zjištěné při sčítání lidu v roce 2011 (viz obrázek č. 8).
Upozorňuji na změnu v intervalech, které se opět nešlo vyhnout z důvodu
zjištěného velkého procentuálního podílu Moravanů v mém šetření, což mohlo být
způsobeno mimo jiné zvoleným procentem respondentů z celkového počtu obyvatel.
I když u malých obcí procento respondentů výrazně přesáhlo hranici uváděného
jednoho procenta.
Oproti výsledkům ze sčítání lidu se nám větší podíl Moravanů přesunul z jihu
SO ORP Dačice na sever. I v mém výzkumu se však objevily obce, kde je podíl
Moravanů nulový, jedná se o obce Heřmaneč, Cizkrajov, Písečné a Horní Slatina.
Zajímavostí je opět obec Dobrohošť, která se v mém výzkumu v podílu Moravanů
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podobá výsledkům ze sčítání lidu v roce 1991, to znamená, že má druhý největší
podíl Moravanů na Dačicku (80%), zatímco v letech 2001 i 2011 byl jejich počet na
nule. Absolutně nejvíce moravský je Červený Hrádek, který měl pro změnu nejmenší
hodnoty v roce 1991.

Obr. 18: Podíl obyvatel hlásících se k moravské národnosti podle výsledků
anketárního šetření 2012.
Zdroj: vlastní data i zpracování
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7.2.

Opětovné připojení Dačicka k Moravě

Následující tabulky přehledně vyjadřují postoje občanů žijících na Dačicku
k otázce moravanství a spokojenost s připojením území k Jihočeskému kraji.
Souhrnné relativní výsledky anketárního šetření můžeme vidět na obr.??, kde jsou
znázorněny jak výsledky získané v roce 1990 Geografickým ústavem ČSAV v Brně,
tak v roce 2012 pro účely diplomové práce. V následujících tabulkách pak můžeme
pozorovat změny mezi těmito dvěma výzkumy v jednotlivých kategoriích
dotazovaných osob.
V roce 1990 se pro připojení k Moravě vyslovilo téměř 75% dotázaných, zatímco
v roce 2012 se jejich počet velmi razantně snížil a to o více než polovinu. I přesto je
skupina obyvatel pro opětovné připojení k Moravě stále silnější, rozdíly se ale stírají.
Pouhé 4,1 procentního bodu dělí převažující skupinu pro Moravu od osob, které by
nadále chtěly zůstat připojeny k Jihočeskému kraji. Na druhé straně jsme také
zaznamenali velký nárůst osob, které na problematiku žádný názor nemají či je vůbec
nezajímá, což vypovídá o neaktuálnosti tohoto tématu.
Při výzkumu v roce 1990 bylo na Dačicku dotázáno celkem 243 osob. V roce
2012 byl zvolen podobný vzorek 220 osob.
Výsledek anketárního šetření "Morava"
Jste pro připojení vaší obce zpět k Moravě?
74,9
1990

33,6

2012

29,5
22,7
10,9

ano

8,1

ne

nevím

14,1
6,2

nezajímá

Obr. 19: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě podle
výsledků šetření v roce 1990 a 2012
Zdroj: Toušk et al. 1990; vlastní data i zpracování
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Komentáře k následujícím tabulkám budou pro lepší představu doplněny
některými absolutními čísly.
Pro svůj výzkum jsem zvolila téměř shodný poměr mužů (50,5%) a žen (49,5%).
Ve výzkumu z roku 1990 mírně převažovaly ženy (53,5%), což bylo způsobeno tím,
že šetření probíhalo v dopoledních hodinách převážně v blízkosti prodejen a centrech
měst. Můj výzkum probíhal v různých denních hodinách na různých místech, proto
je poměr žen a mužů vyrovnanější. Pokud přejdeme obrovské rozdíly v podpoře
připojení Dačicka k Moravě, které jsem již zmiňovala výše, vidíme, že promoravské
jsou stále více ženy a k Čechám se přiklánějí spíše muži, stejně jako tomu bylo
v roce 1990. Na druhou stranu z šetření v roce 1990 vyplývá, že muži byli
rozhodnější než ženy, a uvádí se, že se ženy často vyžadovaly od svých manželů rady
ohledně odpovědí na otázky. Dnes se situace obrátila a ženy znaly jasnou odpověď
na otázku častěji než muži. U mužů také pozorujeme daleko větší nárůst nezájmu o
problematiku než u žen.
Tab. 6: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle pohlaví
pohlaví
(%)
Morava

1990

2012

Čechy nevím nezajímá

žena
75,4
8,5
10
6,2
muž
74,3
13,3
6,2
6,2
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

Morava
37,6
29,7

Čechy nevím nezajímá
28,4
30,6

24,8
20,7

9,2
18,9

Co se věkové struktury týče, byla jak v roce 1990 tak 2012 nejméně početná
věková skupina do 19 let. A to z důvodu zvolení nejnižší věkové hranice 15 let.
Velkou změnu zde můžeme zaznamenat právě u nejnižší věkové kategorie. Zatímco
v roce 1990 byla nejsilnější skupinou toužící po připojení k Moravě, dnes se zde
tento názor projevuje ze všech věkových kategorií nejméně. Naopak v této skupině
výrazně vzrostl podíl osob, jež problematika nezajímá, či se nemohou rozhodnout.
Nejpočetnější skupiny v tomto roce tvořili občané ve věku 30 – 39 (52 občanů) a
40 – 49 let (51), ostatní již byly vyrovnané. Logickou úvahou by se ve srovnání
s výzkumem z 90. let měly kategorie pouze o dvacet let posunout, a tedy očekávanou
názorově nejvyhraněnější skupinou podporující Moravu by dnes byla 30 – 39 a 40 –
49. Důvodem, proč tomu tak není, může být v 90. letech mladá generace toužící po
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změnách, které se s postupem věku názor mění, a tak dnes právě v těchto dvou
skupinách můžeme zaznamenat převažující nebo vyrovnanou podporu Čech. Podle
očekávání se však ukázala dnes nejsilnější moravská generace ve věku 60+ a na
druhém místě 50 – 59 let, vzhledem k tomu, že tato generace si může ještě pamatovat
dobu, kdy Dačicko patřilo k Moravě.
Tab. 7: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle věkové struktury respondentů
věk (%)

1990
Morava

2012

Čechy nevím nezajímá

- 19
90,0
5,0
5,0
20 - 29
69,2
13,5
7,7
9,6
30 - 39
61,4
13,6
18,2
6,8
40 - 49
88,2
3,9
5,9
2,0
50 - 59
75,9
10,3
3,4
10,3
60+
72,3
14,9
6,4
6,4
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

Morava
20,0
35,9
30,8
27,5
41,9
43,8

Čechy nevím nezajímá
6,7
20,5
30,8
43,1
29,0
28,1

46,7
33,3
23,1
15,7
22,6
9,4

26,7
10,3
15,4
13,7
6,5
18,8

Podle vzdělaností struktury obyvatelstva se situace naprosto obrátila. Zatímco
v roce 1990 měla Morava největší podporu mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi,
Čechy nejvíce podporovali občané s ostatním vzděláním, ačkoli ve všech
vzdělanostních kategoriích získala naprostou podporu Morava, v roce 2012 by více
než 50% vysokoškoláků zůstalo připojeno k Jihočeskému kraji a připojení zpět
k Moravě nejvíce podporují občané s ostatním vzděláním. V současnosti lze tedy
říci, že s vyšším vzděláním roste podpora Jihočeského kraje. Výsledky v této
kategorii jsou ale do jisté míry zkreslené, protože vysokoškolsky vzdělaní občané
tvořili pouze 12,7% ze všech dotázaných, což je 28 respondentů, ostatní dvě
kategorie již byly vyrovnané - středoškoláci 45,9% a ostatní vzdělání 41,4%. Je také
možné, že dotázaní se středoškolským vzděláním bez maturity se v dotaznících
hlásili k ostatnímu vzdělání.
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Tab. 8: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle vzdělání respondentů
vzdělání (%)

1990

2012

Morava Čechy nevím nezajímá Morava Čechy nevím

vysokoškolské
83,3
8,3
8,3
středoškolské
81,7
5,4
8,6
4,3
ostatní
69,6 14,5
8,7
7,2
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

17,9
32,7
39,6

53,6
32,7
18,7

nezajímá

21,4
23,8
22,0

7,1
10,9
19,8

V kategorii profese se promítl stejný výsledek jako ve věkové struktuře, a to, že
největší změna zasáhla studenty, kteří jsou v dnešní době daleko nerozhodnější ve
zjišťované otázce, než tomu bylo dříve. I když stále platí, že podporují více Moravu
než Čechy. Největší podporu má historická Morava mezi důchodci. Jedinou
kategorií, která jde „proti proudu“, tzn. raději by zůstala připojena k Jihočeskému
kraji, jsou pracující ve službách. Oproti roku 1990 byly zjištěny ještě kategorie
mateřská dovolená a nezaměstnaní, u kterých zaznamenáváme poměrně vysoká
procenta, což je ovšem způsobeno velmi nízkým reprezentativním vzorkem
dotázaných.
Tab. 9: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle profese
profese (%)

1990

2012

Morava Čechy nevím nezajímá Morava Čechy

student
90,0
- 10,0
v zemědělství
70,2 14,0
7,0
8,8
v průmyslu
78,0
6,8 10,2
5,1
ve službách
75,3 11,0
9,6
4,1
důchodce
72,7 13,6
4,5
9,1
mateřská
dovolená
nezaměstnaný
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

nevím nezajímá

28,0
30,8
35,4
27,4
47,2

4,0
23,1
32,9
40,3
22,2

48,0
30,8
17,7
22,6
13,9

20,0
15,4
13,9
9,7
16,7

50,0

50,0
33,3

-

-

33,3

33,3

-

I když se zmírnilo promoravské cítění, vzrostl počet osob narozených na území
Dačicka z 65% na 79,5% v letošním výzkumu. Takto vysoký počet rodáků je
způsoben vybraným vzorkem obyvatel podle věkové struktury. Do roku 2005 totiž
fungovala v Dačicích porodnice. V současnosti je nejbližší porodnice v Jindřichově
Hradci a v Jihlavě či Třebíči.
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Obecně platí, že lidé narozeni na Moravě byli a jsou více promoravští než lidé
narození v Čechách. V letošním výzkumu nebyl zaznamenán žádný narozený
v Pelhřimově. Relativně vysoké číslo u narozených na Slovensku je opět způsobené
nízkým reprezentativním vzorkem. Dotázáno bylo v roce 1990 pouze pět obyvatel
narozených na Slovensku a v roce 2012 pouze dva.
Tab. 10: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle místa narození
1990
2012
místo narození
(%)
Morava Čechy nevím nezajímá Morava Čechy nevím nezajímá
m. část JH
80,4
7,6
8,2
3,8
Jihlava
86,7
6,7
6,7
Třebíč
88,9
11,1
ostatní Morava
70,6
11,8
17,6
česká část JH
42,9
28,6 14,3
14,3
Pelhřimov
63,6
27,3
9,1
ostatní Čechy
47,6
23,8 14,3
14,3
Slovensko
40,0
20,0 20,0
20,0
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

34,3
28,6
50,0
50,0
6,7
40,0
50,0

30,3
28,6
16,7
10,0
33,3
40,0
50,0

24,0

16,7
10,0
33,3
20,0

11,4
42,9
16,7
30,0
26,7
-

-

-

V šetření z roku 1990 se vyplnilo očekávání, že občané žijící na Dačicku kratší
dobu budou mít o nové administrativní členění menší zájem než „starousedlíci“.
V novém šetření je situace opět zcela obráceně. Zdá se, že největší zájem mají právě
nově přistěhovaní. V roce 1990 nebyly zaznamenány velké rozdíly v podílu obyvatel
podporujících připojení k Moravě mezi jednotlivými kategoriemi. Dnes tento názor
zastávají spíše obyvatelé žijící na sledovaném území více než 20 let. U občanů
žijících zde kratší dobu je zřejmý názor na setrvaní v Jihočeském kraji.
Tab. 11: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle délky trvalého pobytu v obci
délka
trvalého
pobytu (%)

1990

2012

Morava Čechy nevím nezajímá Morava Čechy nevím nezajímá

0-9
73,5
9,8
14,4
4,5
10-19
78,0
6,0
8,0
8,0
20-29
72,9
15,3
6,8
5,1
30 +
75,3
10,8
6,5
7,5
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování
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28,7
18,6
40,4
37,3

44,4
34,9
19,3
30,4

11,1
23,3
35,1
17,6

16,7
23,3
5,3
14,7

V roce 1990 poskytovalo Dačicko dostatek pracovních míst, tudíž na jeho území
pracovalo 92,5% za celkově dotazovaných. Do souboru dotazovaných nebyli
zahrnuti důchodci. Tato skutečnost platí i v současnosti. Stále je na Dačicku
zaměstnáno 76,4% pracujících obyvatel, nejsou započítání důchodci, ženy na
mateřské dovolené a nezaměstnaní. V roce 1990 se v tabulce objevují velmi vysoká
čísla, což je způsobeno (kromě moravské části Jindřichova Hradce) velmi nízkým
počtem dotázaných. Ovšem na Dačicku jsou získaná data srovnatelná a můžeme
vidět velké změny ve struktuře odpovědí. Zatímco v roce 1990 se většina přikláněla
k připojení své obce k Moravě, letos, i když jen o 1,4 procentního bodu, se situace
obrátila a více lidí zastává názor, že je pro území, na kterém žijí, lepší spadat pod
Jihočeský kraj.
Tab. 12: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle místa pracoviště nebo studia
1990
2012
místo pracoviště
nebo studia (%) Morava Čechy nevím nezajímá Morava Čechy nevím nezajímá
m. č. JH
73,9 10,3
9,8
6,0
ostatní Morava
100,0
Česká část JH
87,5 12,5
ostatní Čechy
100,0
celá republika
důchodci
72,7 13,6
4,5
9,1
mateřská
dovolená
nezaměstnaný
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

32,4
12,5
8,3
55,6
60,0
47,2

33,8
18,8
33,3

50,0

50,0
33,3

-

40,0
22,2

22,8
43,8
25,0
22,2

11,0
25,0
33,3
22,2

-

-

13,9

16,7

-

-

33,3

33,3

Údaj o podpoře připojení Dačicka zpět k Moravě podle bydliště matky je pouze
doplňující, vzhledem k tomu, že chybí v šetření Geografického ústavu ČSAV a také
kvůli špatně položené otázce v dotazníku, která byla značně zavádějící. Ptala jsem se
na bydliště matky, nikoli na bydliště matky v době narození dotazovaného.
V SO ORP Dačice bydlí podle průzkumu matky téměř 82% dotazovaných. Je
zřejmé, že v případě bydliště matky v Čechách se dotazovaní přiklánějí k setrvání
v Jihočeském kraji, naopak pokud má matky bydliště na Moravě, je zde větší
podpora separace od Jihočeského kraje. Pouze na historických hranicích Moravy a
Čech, tedy v SO ORP Dačice, je situace poměrně vyrovnaná. Opět velké procento
zjištěné u Slovenska je způsobené pouze jedním dotázaným.
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Tab. 13: Obyvatelstvo dle názoru na připojení Dačicka zpět k Moravě v letech
1990 a 2012 podle bydliště matky
bydliště matky (%)

2012
Morava

Čechy

ORP Dačice
33,9
Česká část JH
9,1
ostatní Morava
41,7
ostatní Čechy
25,0
Slovenko + zahraničí
100,0
Zdroj: Toušek et al. 1990; vlastní data i zpracování

nevím

nezajímá

30,0
45,5
20,8
25,0

24,4
18,2
16,7
25,0

11,7
27,3
25,0
25,0

-

-

-

Podobný výzkum navazující též na výzkum Geografického ústavu ČSAV v Brně
byl proveden pro účely diplomové práce Mgr. Michala Vančury, Ph.D. v roce 1995.
Výsledky jeho šetření jsem však do své práce nezahrnovala z důvodů velmi malého
reprezentativního vzorku obyvatel, přesněji 50 obyvatel a výzkumu prováděného
pouze ve městě Dačice. Je však patrné, že v roce 1995 byl zájem o připojení Dačicka
zpět k Moravě slabší než v roce 1990, a to o 12,9 procentního bodu. I přesto však je
zájem ještě velmi vysoký v porovnání se současným stavem (od roku 1995 propad o
28,4 procentního bodu). Je již také viditelný nárůst nerozhodnosti či nezájmu o
problematiku.
Následující obrázek č. 20 znázorňuje, jak v jednotlivých obcích odpovídali
obyvatelé na otázku „Jste v případě nového administrativního členění pro připojení
Vaší obce zpět k Moravě?“. Je zřejmé, že obce s největší koncentrací promoravského
obyvatelstva jsou situovány spíše na východě a jihu SO ORP Dačice. Největší
procento občanů přiklánějících se k Moravě mají obce Červený Hrádek (83,3%),
Třebětice (83,3%), Dobrohošť (80%) a Staré Hobzí (71,4%).
Pokud bychom srovnávali podíl Moravanů a obyvatel přiklánějících se
k připojení k Moravě podle výsledků šetření (srovnání s obrázkem č. 18), zjistili
bychom v některých obcích stejné výsledky. Především v obcích s nejmenším a
největším podílem Moravanů. To znamená, že nulový počet promoravsky
smýšlejících obyvatel je v obcích Horní Slatina, Heřmaneč a Cizkrajov. Naopak
v obcích Červený Hrádek, Dobrohošť, Županovice a dále Budíškovice, Volfířov je
naprosto stejně vysoký podíl občanů hlásících se k moravské národnosti a
přiklánějících se k připojení k Moravě.
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Podle výsledků zjištěných Václavem Touškem a jeho spolupracovníky v roce
1990 bylo více než 80% dotazovaných pro připojení zpět k Moravě v Dačicích,
Cizkrajově, Volfířově, Starém Hobzí a Hříšici a 2/3 dotazovaných v obcích Český
Rudolec, Studená, Dešná, Budíškovice a Budeč. Dnes, kromě Starého Hobzí, došlo
k naprosté obměně promoravských obcí a zároveň k obrovskému snížení počtu obcí
překračujících 50% hranici dotazovaného obyvatelstva souhlasícího s připojením
Dačicka zpět na Moravu. Zatímco v 90. letech se jednalo o většinu obcí, dnes tuto
hranici překračuje pouze pět obcí, kromě výše zmiňovaných ještě obec Županovice
(60%). V roce 1990 byl zaznamenám nižší podíl „promoravsky“ smýšlejících lidí
v obcích, v nichž byla před válkou většina německého obyvatelstva a následně došlo
k jejich dosidlování, v mém výzkumu může mít tato skutečnost vliv pouze na obce
Cizkrajov, Český Rudolec a Slavonice, které vykazují menší nebo nulový podíl
„promoravsky cítících“ obyvatel. Dříve také německá Písečná, Dešná a Županovice
jsou naopak dnes obcemi s největší zastoupením, všechny nad 40%.
Nezjišťovala jsem sice dojížďkové proudy, avšak z analýzy dotazníků
vyplynulo, že obce Studená, Horní Němčice a Horní Meziříčko, kde jsem zjistila
menší podíl obyvatel souhlasících s připojením Dačicka k Moravě, nemá tak silné
vazby na Dačice, ale pracují převážně buď ve Studené, nebo v české části
Jindřichohradecka, což může být jednou z příčin, proč chtějí obyvatelé zůstat raději
připojeni k Jihočeskému kraji. Stejně tak to platí o obcích Dešná, Županovice,
Písečné, kde je větší spádovost dále na Moravu, případně do Slavonic než do Dačic.
Na druhou stranu se však tento jev nemůže dávat do souvislosti s podílem osob
přihlášených k moravské národnosti, protože zde jsou výsledky zcela opačné. Více
Moravanů se nachází na severu než na jihu, jak by se dalo spíše očekávat.
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Obr. 20: Podíl obyvatel přiklánějících se k připojení Dačicka zpět k Moravě
podle výsledků anketárního šetření 2012
Zdroj: vlastní data i zpracování
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8. Závěr
Práce se zabývala otázkou moravanství na Dačicku, přičemž tento problém byl již
zkoumán doc. RNDr. Václavem Touškem, Csc. a jeho spolupracovníky v roce 1990,
jejichž úkolem bylo vyhodnotit současnou moravskou zemskou hranici a přizpůsobit ji
situaci vzniklé díky vývoji sídelního systému během socialismu. Tento požadavek
vyvstal na počátku 90. let minulého století po pádu režimu, kdy v letech plných
očekávání a revolučního ducha, svitla obyvatelům Moravy naděje na obnovení
historické zemské hranice, nerespektované administrativními reformami uskutečněnými
za dob socialistického režimu, a případně i obnovení samosprávy Moravskoslezské
země.
Cílem mé práce bylo provedení anketárního šetření, které by navázalo právě na
tento výzkum z roku 1990 a bylo možné tyto dva výsledky porovnat. Záměrem bylo
potvrzení či vyvrácení předpokladu, že vztah k moravské národnosti na Dačicku, tedy
na historickém území Moravy a v současnosti spadajícím pod Jihočeský kraj, zeslábl
stejně jako podpora navrácení sledovaného území zpět Moravě. Oslabení vztahu se
předpokládalo kvůli výsledkům ze Sčítání lidu, domů a bytů a v roce 2001, kdy byl
zjištěn obrovský úbytek obyvatel hlásících se k moravské národnosti. Zatímco
v porevoluční době se k moravské národnosti hlásilo 13,2% obyvatel na území celé
České republiky, v roce 2001 už to bylo pouhých 3,7%. Tedy téměř milion lidí ztratilo
zájem o moravanství a přihlásilo se opět k české národnosti. Na námi sledovaném
území byl propad ještě větší. Avšak v současnosti se situace zlepšila a Moravané opět
nacházejí své místo ve sčítacích formulářích, i když přírůstek není nijak extrémní.
Zajímalo mě tedy, co bylo příčinou zjištěného oslabení tohoto vztahu k moravanství
a znovunalézání cesty k němu.
Nicméně vrátím se k porovnání výsledků mezi mnou provedeným šetřením a
výzkumem z roku 1990. Tak jako ve výsledcích podle SLDB i zde došlo k velkým
změnám. Byl zjištěn obrovský úbytek obyvatel souhlasících s připojením Dačicka zpět
k Moravě, přičemž se tato skupina občanů v současnosti téměř vyrovnala obyvatelům,
kterým vyhovuje spolupráce s Jihočeským krajem. Dále byl zaznamenán nárůst občanů,
kterým nezáleží na tom, v kterém kraji se nachází, zda v Čechách nebo na Moravě, nebo
je tato problematika vůbec nezajímá, což je pravděpodobně důsledek již provedených
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administrativních změn v roce 2000 a tím pádem se toto téma pro mnoho lidí stalo
uzavřené a neaktuální.
Podle jednotlivých obcí je jistá souvislost mezi spádovostí a podporou připojení
k Moravě, a to jak v roce 1990 tak nyní. Snad nejzvláštnější obrat se v průběhu dvaceti
let objevil u vysokoškolského obyvatelstva a osob s ostatním vzděláním, kde došlo k
otočení názoru o sto procent. Ačkoli byla Morava dříve nejvíce podporována právě
vysokoškoláky, dnes má mezi nimi příznivců nejméně. Výzkum také prokázal největší
podporu moravanství u osob nad 60 let, což lze přisoudit přímé zkušenosti s Moravou.
Tato generace lidí si totiž může pamatovat doby, kdy území patřilo k Moravě a také
samosprávu země Moravskoslezské.
Jak jsem již zmiňovala, velké změny se udály také podle údajů o národnosti ze
SLDB. V roce 1991 byl podle jednotlivých obcí nejmenší podíl Moravanů při hranicích
s SO ORP Jindřichův Hradec, takto tedy byla do jisté míry zachována historická hranice
Moravy a Čech. V dnešní době již toto tvrzení zcela neplatí a zemská hranice ztrácí na
zřetelnosti, což je zapříčiněno především velmi nízkým počtem Moravanů, čímž se
hranice stírají. Je tedy zřejmé, že se již nesmazatelně promítl vývoj osídlení způsobený
zrušením zemské hranice a samosprávy Moravskoslezské země.
Velký zájem o moravanství v 90. letech byl způsoben tím, že vůbec poprvé
v historii sčítání se bylo možné k národnosti Moravské a Slezské přihlásit, což vyvolalo
velkou medializaci toho tématu a zároveň panovaly naděje na obnovení historické
moravské zemské identity. Toto porevoluční nadšení však brzy vyprchalo, a proto byl
v roce 2001 zaznamenán tak výrazný propad. Opětovný nárůst obyvatel hlásících se
k moravské národnosti v roce 2011 není již tak výrazný. Je pravděpodobně výsledkem
vzniku nové politické strany Moravané a její propagace ve volbách v roce 2010, čímž se
dostala do povědomí obyvatel žijících na Moravě a v následujícím sčítání lidu se tento
fakt mohl projevit.
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9. Summary
This work dealt with the question "feeling of belonging to Moravia rather than
Bohemia" in the Dačice area, whereas this problem was already studied by docent
RNDr. Václav Toušek Csc. and his team in 1990.
The aim of my work was carrying out a survey that would follow up this research
conducted in 1990 and allow to compare these two results. The intention was to confirm
or refute the assumption, that the relationship to Moravian nationality in the Dačice
area weakened, as well as supporting of the idea of returning this area back to Moravia.
The weakening of the relationship was expected based on the results of the Censuses
of Population and Housing in 2001 where has been found a huge decrease of population
claiming to be the Moravian nationality, both on the throughout the Czech Republic and
also in the monitored area. But now the situation has moved forward and Moravians
again find their place in the census forms, even if growth is not extreme.
So I was interested what was the cause of the observed weakening of this
relationship and again finding a way to "sense of feeling Moravian rather than
Bohemian". Comparing the results of my investigation and research of 1990, a huge
decrease of population agreeing with the connecting Dačice back to Moravia has been
found. Furthermore, there was an increase in number of citizens who do not care in
which county they live, whether in Bohemia and Moravia, or they are not interested in
this matter at all. This is probably due to administrative changes already made in 2000
and thus this topic for many people became closed and outdated.
The great interest in feeling of belonging to Moravia rather than Bohemia in the
90´s was caused by the fact that for the first time in the history of the census it was
possible to claim Moravian and Silesian nationality. This led to a big publicity of this
topic in media, simultaneously there were hopes of restoring the historic Moravian
provincial identity. The post-revolutionary enthusiasm soon faded, and therefore a
significant drop was noticed in 2001.
Re-growth of the population claiming to Moravian nationality is not so significant in
2011. It is probably caused by the creation of a new political party Moravians and its
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propagation in the elections in 2010, thereby came to the attention of people living in
Moravia and this fact could be reflected in the census.
So it is obvious, that development of settlement caused by the abolition of
provincial boundaries and self administration Moravian-Silesian country have already
reflected indelibly.
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Příloha č. 1: Výsledek podpisové akce SMS v roce 1990

Zdroj: Toušek et al. (1990)
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Příloha č. 2: Dotazník
Vážená paní, vážený pane,
studentka Univerzity Palackého v Olomouci provádí výzkum, jehož cílem je zjištění
vztahu k moravanství na Dačicku, a který je nezbytnou součástí diplomové práce.
Dotazník je přísně anonymní. Správnou odpověď zakroužkujte, případně doplňte.

1) Pohlaví:
a) žena
b) muž

2) Věk:
a) – 19
b) 20 – 29
c) 30 – 39
d) 40 – 49
e) 50 – 59
f) 60 +

3) Vzdělání:
a) Vysokoškolské
b) Středoškolské
c) Ostatní

4) Profese:
a) Student
b) V zemědělství
c) V průmyslu
d) Ve stavebnictví
e) V nevýrobní sféře
f) Důchodce
g) Mateřská
h) nezaměstnaný

5) Místo bydliště:
6) Místo narození:
7) Délka trvalého pobytu v obci:
8) Místo pracoviště nebo studia:
9) Bydliště matky:

10) Jste v případě nového administrativního členění pro připojení Vaší obce zpět
k Moravě?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
d) Nezajímá mě to
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11) Cítíte se býti:
a) Čechem
b) Moravanem
c) Nevím
d) Čechoslovákem
Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Příloha č. 3: Průběh moravské zemské hranice na Dačicku

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 4: Návrh na úpravu moravské zemské hranice na Dačicku

Zdroj: Toušek et al. (1990)
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Příloha č. 5: Moravské kraje v po administrativní reformě 1949

Zdroj: Vančura (1995)
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Příloha č. 6: Moravské kraje po administrativní reformě v roce 1960

Zdroj: Vančura (1995)
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