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Abstrakt:
Příspěvek se věnuje výstavbě Košicko-bohumínské dráhy a dalších významných železnic. Jejich výstavbou došlo
prokazatelně ke změně krajiny s dopady do přírodního prostředí, ale i s dopady do osídlení a rozvoje
hospodářství. Pro ekonomický a sídelní rozvoj východní, těšínské části českého (resp. rakouského) Slezska
měla KBD, ale také Severní dráha Ferdinandova a její napojení z Bohumína do polského Krakova a tím celé
Haliče mimořádný význam. Kromě změn v krajině přinesla usnadnění a urychlení dopravy zboží a surovin,
zejména vytěženého uhlí z ostravských a karvinských dolů, i mnohem rychlejší a intenzivnější transfery lidí.
Důsledkem byly obrovské migrace obyvatelstva na do té doby poklidné podhorské Těšínsko, dramatický růst
hustoty osídlení v industrializovaných obcích, a dramatické změny v sociální, jazykové i národnostní skladbě
obyvatelstva původně poklidné podhorské krajiny Těšínska. Migranti hledali v překotně industralizovaném
uhelném regionu uplatnění a stěhovali se do těšínské části Slezska a do Moravské Ostravy často i s celými
rodinami. Počet migrantů brzy převýšil počty autochtonních, usedlých obyvatel. Záhy mezi nimi převládli
Poláci, přicházející z Haliče. To vedlo k vytvoření zcela nových sídelních, sociálních, jazykových
a národnostních poměrů v těšínské části Slezska, k růstu napětí mezi jazykovými a národnostními skupinami
a nakonec i k diplomatickému a vojenskému územnímu sporu o těšínskou část Slezska, jehož výsledkem je
podnes platné rozdělení původně jednotného politického a správního celku mezi Polsko a Československo
v roce 1920. Po vytýčení státní hranice došlo na české straně k vybudování několika nových sídel a měst, např.
Českého Těšína nebo Nového Bohumína, jednou z hlavních počátečních příčin byla jejich poloha na strategicky
významných železničních tazích, především KBD.
Klíčová slova: Železnice, Krajina, Industrializace, Migrace, Státní hranice
Abstract:
This article is focused on the construction of the Košice-Bohumín Railway (KBR) and other significant railways.
It was proven that such a construction changed the landscape with an impact on the natural environment but
also with effect on the settlement and economy development. Regarding the economical and settlement
development of the eastern Těšín part of the Czech (or more precisely Austrian) Silesia, KBR and the Emperor
Ferdinand Northern Railway (Severní dráha Ferdinandova) and its line from Bohumín to Cracow (Poland) and
thus the whole Galicia (Halič) area was of an exceptional significance. Besides transportation of goods and
raw material – mainly extracted coal from Ostrava and Karviná mines – it was the mentioned railways and
their lines that enabled a much faster and more intensive migration of immigrants – who functioned as
a cheap source of workforce – into the industrialized parts of the Těšín region and Moravian Ostrava. The
migrating people were searching for employment for themselves and their large families in high numbers in
the fast-developing region. The number of immigrants soon outgrew the number of the local inhabitants in
many areas. Among the immigrants, there were Poles who dominated and were coming to Silesia and north
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Moravia from the neighbouring Galicia (Halič) area. Consequently, new settlement, social, linguistic, and
national relations developed in the observed area, which led to a tension between the particular linguistic and
national groups settled in the Těšín region part of the Czech Silesia at the beginning of the 20th century. This
also eventually led to a diplomatic and military dispute over the area and the division of the Těšín region in
1920 between Czechoslovakia and Poland. The new state border initiated the subsequent construction of
many new settlements and towns, such as Český Těšín, Nový Bohumín, etc.
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Úvod

Jednou z nejvýznamnějších antropogenních činností, které se po staletí promítají do utváření tzv. kulturní
krajiny, jsou liniové stavby. Počínaje prvními stezkami přes obchodní cesty uzpůsobené pro provoz povozů až
po dnešní moderní železniční tratě, silnice a dálnice všechny lininové stavby – ačkoliv si to většinou ani
neuvědomujeme - významně mění krajinu. Přímo klučením lesních porostů, odstraňováním ornice, změnami
životních podmínek živočichů a rostlin, někdy i drastickou likvidací jejich životního prostoru a ekosystémů,
v důsledku také tzv. fragmentací krajiny.
Mezi přímé, obvykle negativní, působení bychom mohli zařadit i samotný proces výstavby, když si lidé a jejich
stroje přizpůsobují terénní nerovnosti nejrůznějšími zářezy, náspy, překonávají vodní toky budováním mostů
či viaduktů, při výstavbě navazujících účelových obslužných komunikací, rozvoje sídelní a hospodářské
infrastruktury v sousedství liniových staveb apod. Liniové stavby ovlivňují utváření krajiny také následně,
nepřímo - při dopravním ruchu, kdy sledujeme zejména negativní dopady dopravy na zhoršování kvality
životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí liniových staveb v podobě zvýšené prašnosti, hluku, emisích
skleníkových plynů a pod. Dnes jsou téměř všechny takové projevy poměrně dobře známé, sledované
a pojmenované ochránci přírody a krajinnými ekology, ale v době výstavby Košicko-bohumínské dráhy se jimi
zabýval opravdu málokdo. Kdo by tehdy - v době všeobecného nadšení z pomyslného vítězství páry a strojů
nad přírodou viděl i negativa technického rozvoje? Uvědomíme-li si, že přes Jablunkovský průsmyk hned
v prvních letech provozu dráhy projížděly denně desítky vlaků, tažených parními lokomotivami, pak to v očích
dnešního pozorovatele, a může to být i laický pozorovatel, musí vzbuzovat přinejmenším rozpaky. Znečištění
vzduchu, hluk, to vše se muselo při takovém provozu promítnout do životního prostředí a následných změn
v krajině zcela viditelně. Tento příspěvek se snaží upozornit na skutečnost, že kromě přímých vlivů na krajinu,
které zaznamenáváme jak v průběhu výstavby, tak následně v době exploatace liniových staveb v podobě
zvýšení znečištění ovzduší, záboru zemědělské a lesní půdy, znečištění vodních toků, změn druhové skladby
vegetace atd., způsobují významné liniové stavby často ještě mnohem závažnější změny. Případ Košickobohumínské dráhy dokazuje, že se jedná o změny dalekosáhlé v podobě rozsáhlých změn v osídlení, dokonce
vzniku celých nových měst a průmyslových oblastí.
Sledujeme-li rozvoj železniční sítě v čase, jak se projevil v dobových mapách železnic, nelze se ubránit dojmu,
že jednotlivé dráhy vytvářely stále houstnoucí síť, připomínají životně důležité arterie jakéhosi organismu, od
těch nejvýznamnějších až po poslední vlásečnice, kam bychom mohli přiřadit například úzkorozchodné lesní
železnice. K nejdůležitějším arteriím patřila Košicko-bohumínská dráha už před rokem 1918, její význam však
ještě vzrostl, když se právě tato dráha stala jednou z nejdůležitějších, dalo by se říci strategických dopravních
tepen nově vzniklého organismu na mapě střední Evropy - Československé republiky.
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Výstavba Košicko-bohumínské dráhy

Ale vraťme se k výstavbě KBD. Železniční dopravní cesta, spojující v podobě tzv. Severní dráhy Ferdinandovy
Vídeň s Krakovem a severovýchodem kontinentu, byla dobudována v roce 1847. Z hlavního města rakouské
monarchie byla Severní dráha Ferdinandova vedena přes Moravskou bránu do Bohumína a odtud vedla
železnice dále na severovýchod a území dnešního Polska a Ukrajiny. Odklon od tradiční zemské silniční sítě,
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spojující odnepaměti Vídeň s Krakovem přes Těšín, byl způsoben snahou spojit novou, podstatně výkonnější
železnicí především prudce se rozvíjející ostravskou průmyslovou aglomeraci s Vídní, proto vedla trať Severní
dráhy Ferdinandovy přes Ostravu do Bohumína, nikoliv do Těšína, jak by se dalo předpokládat už proto, že
Těšín byl krajským městem. Z Bohumína, v jehož bezprostřední blízkosti tehdy probíhala rakousko-německá
státní hranice, pak samozřejmě byl již jen krok k napojení rakouské železniční arterie na tehdejší německou
železnici, spojující Rakouské Slezsko s Vratislaví a Berlínem.
Obrázek 1: Nádraží v Bohumíně na počátku 20. stol., dobová pohlednice

Zdroj: Muzeum Těšínska

Dá se říci, že výstavbou Severní dráhy Ferdinandovy byly v západní, ostravské části, černouhelného revíru
tyto záměry splněny, avšak východní, karvinská, část revíru, tehdejší krajské město Těšín i Třinec
s rozvíjejícími se železárnami a ocelárnami, zůstávaly i po zahájení provozu Severní dráhy Ferdinandovy
dlouho závislé na silniční dopravě. Z Těšína vedly po staletí tradiční obchodní cesty na východ přes
Jablunkovský průsmyk. Spojení rakouského, ale i pruského Slezska s Kysucemi, Oravou, Liptovem a dalšími
regiony severního Slovenska, odkud hutě dovážely potřebné suroviny např. v podobě vápence, bylo tedy
velmi komplikované. A se stále rostoucími objemy dopravovaného zboží, surovin i osob bylo ale jen otázkou
času, kdy stávající silniční dopravní síť už nebude stačit. Ideu železnice, která by nahradila dosud užívané
povozy a usnadnila na jedné straně dopravu uhlí z karvinských dolů, a na druhé železné rudy a dalších surovin
potřebných pro výrobu železa v třineckých hutích ze slovenských nalezišť prosazoval zejména Ludwig
Hohenegger, ředitel Těšínské komory, která vlastnila hutní provozy v Třinci nedaleko od Těšína a další hutní
podniky. Ač se to dnes zdá neuvěřitelné, tehdy hutě k produkci železa ve vysokých pecích a k následné výrobě
ocelářských produktů využívaly kromě místních zdrojů železných rud především zdánlivě nevyčerpatelné
bohatství, které v podobě dřeva nabízely beskydské lesy. Dříví se používalo jako vhodné, snadno dostupné
palivo a poptávka po něm neustále rostla. Stále více dřeva spotřebovávaly také karvinské doly, kde se dříví
tehdy využívalo k budování výztuží v důlních chodbách a tak poptávka po něm i zde neustále rostla. Rozsáhlá,
z ekologického pohledu zcela bezohledná těžba beskydského dříví tehdejšími podnikateli tak přivodila během
krátké doby rozsáhlé proměny krajiny nejen v bezprostřední blízkosti průmyslových podniků, ale i v poměrně
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vzdálených horských oblastech. Pomineme-li dopady na půdní pokryv jako takový, rozvoj vodní a větrné
eroze na odlesněných pozemcích, odnos půdy, vytváření erozních rýh a nových vodotečí, pak se tehdejší
těžba pravděpodobně nejvíce podepsala na změně původní druhové skladby porostů těchto lesů. Pomalu
rostoucí, ale poměrně odolné původní jedlobukové beskydské lesy byly systematicky káceny a na vznikajících
holinách byly vysazovány rychle rostoucí, ale poměrně málo odolné monokultury smrků.
Obrázek 2: Překladiště dřeva a uhlí u uhleného dolu v Karviné (dnes již zaniklá obec). Dobová pohlednice,
přelom 19. a 20. stol.

Zdroj: Muzeum Těšínska

I tak však majitelé těšínských a ostravských dolů a hutí záhy zjistili, že zdánlivě nevyčerpatelné zásoby dřeva
z beskydských lesů ve skutečnosti nevyčerpatelné není. K rozvoji svého podnikání, tedy zejména k těžbě uhlí
a k produkci železa a oceli budou potřebovat palivo v podobě vysoce kvalitního koksovatelného černého uhlí.
To mohou snadno získat na Karvinsku, ostatně řada dolů byla s Těšínskou komorou majetkově propojena.
Také místní zásoby železné rudy byly záhy vyčerpány. Ale nabízel se její dovoz ze Slovenska, stejně jako je
tomu v případě vápence… A tak se vidina železnice, spojující průmyslové Slezsko se Slovenskem stala pro
těšínské podnikatele nejdůležitějším prostředkem k realizaci jejich záměrů. Košicko-bohumínská dráha se
tak, jako tomu bylo v minulosti mnohokrát (a jako je tomu při lidském podnikání v drtivé většině případů
ostatně i dnes), nestala cílem sama o sobě, ale nástrojem skupiny podnikatelů, prostředkem k dosažení jejich
cílů. V roce 1864 byl vydán ve Vídni tzv. Pamětní spis, v němž byla navržena trať spojující Košice
s Bohumínem. Tato trať by v prostoru Jablunkovského průsmyku překonávala slezsko-uherský hraniční
hřeben a v Bohumíně by byla propojena se Severní drahou Ferdinandovou. Myšlenku vystavění železnice,
protínající od severu k jihu prakticky celé těšínské Slezsko podpořila nejen Těšínská komora jako správce
rozsáhlých těšínských knížecích majetků (jak jsme již naznačili, ne jen hutí v Třinci, ale zejména rozsáhlých
lesních pozemků v hornaté beskydské části těšínského Slezska), ale i celá řada tehdejších významných
místních průmyslníků, např. majitel několika karvinských dolů hrabě Heinrich Larisch-Moennich, jehož doly
se potýkaly s problémem rychlé přepravy vytěženého uhlí na místo určení. Jedním z těch, kdo se o výstavbu
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železnice významně zasazoval, byl i těšínský starosta Johann Demmel, který si uvědomoval, že Těšín, ačkoliv
byl v té době sídlem krajských i okresních úřadů a soudů, by bez železničního spojení se světem rychle zůstal
jen malým zapomenutým provinčním městem.
Obrázek 3: Překladiště dřeva a uhlí u těžní jámy Gabriela v Karviné. Dobová pohlednice, přelom 19. a 20.
stol.

Zdroj: Muzeum Těšínska

Koncesi na výstavbu a provozování trati získalo v roce 1866 konsorcium belgických investorů. Navržená trasa
Košicko-bohumínské dráhy vedla původně z Bohumína přes Orlovou, Doubravu a dnes již neexistující obec
Karvinnou do Těšína, a odtud dále proti toku řeky Olše a přes Jablunkovský průsmyk do Čadce a do Žiliny.
Návrh počítal s tím, že na Slovensku by trať sledovala tok Váhu proti jeho proudu, směřovala by pod Tatry
a dále by pokračovala údolím Hornádu až do východoslovenské metropole Košic. Plány byly poměrně rychle
realizovány. Jednotlivé úseky nově vystavěné dráhy byly uváděny do provozu postupně: stavební práce byly
zahájeny v roce 1867 napojením Bohumína a Petrovic u Karviné, vlastní výstavba KBD byla zahájena v roce
1869 a téhož roku bylo vybudováno spojení Bohumína s Těšínem. Stavělo se i na Slovensku: úsek Košice –
Kysak (33 km) byl dán do provozu v roce 1870, úsek Těšín – Žilina (69 km) v roce 1871, úsek Žilina – Poprad
(138 km) v roce 1871, úsek Poprad – Spišská Nová Ves (27 km) v roce 1871 a konečně úsek Spišská Nová Ves
– Kysak (27 km) na konci roku 1871. Celá dráha z Košic do Bohumína byla zprovozněna v roce 1872.
Vzdálenosti byly na KBD počítány počínaje v Košicích, a tak stanice Čadca – město byla vystavěna na 279. km
tratě, stanice Mosty na 291. km, zastávka Dolní Lomná na 296. km (dnes Bocanovice), stanice Jablunkov na
299. km, stanice Třinec na 312. km, stanice Těšín na 319. km, Karviná na 335. km, Orlová na 341. km, stanice
Rychvald - město na 345. km a konečně stanice Bohumín na 362. kilometru Košicko-bohumínské dráhy. Toto
číslování se uchovalo prakticky až do současnosti, i když je od roku 1993 železnice rozdělena státní československou hranicí. Od roku 1870 společnost KBD provozovala i dráhu z Košic do Prešova, kam byla v roce
1873 dobudována přípojka navazující Prešovsko-tarnovské dráhy, spojující tehdy východ Slovenska se severní
podtatranskou oblastí v Haliči. Na KBD navazovalo také několik dalších tratí – v roce 1883 se např. započalo
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s výstavbou železnice spojující Žilinu s Trenčínem (původně měla každá z obou drah v Žilině své vlastní
nádraží, obě byla proto propojena spojkou v délce 0,9 km), v roce 1884 byla zprovozněna dráha Čadca –
Zwardoň, v roce 1886 dráha Bílsko - Těšín – Frýdek. A nesmíme zapomenout na rok 1915, kdy byla zahájena
výstavba na KBD napojené úzkorozchodné železnice z Oščadnice do Vychylovky, později prodloužená až do
Erdútky (Oravskej Lesnej).
Generální ředitelství KBD sídlilo v Budapešti, pro část dráhy vedoucí územím Uher na dnešním území
Slovenska bylo zřízeno Provozní ředitelství KBD v Košicích a obdobně pro část dráhy vedoucí územím
Rakouského Slezska na dnešním území České republiky Provozní ředitelství se sídlem v tehdy ještě
nerozděleném Těšíně. Po vzniku Československé republiky měla Košicko-bohumínská dráha strategický
význam, protože spojovala západ s východem republiky. Začalo vyjednávání o jejím převedení do majetku
státu, ale i když se tak v meziválečném období nestalo a zůstávala v soukromých rukou, v roce 1921 byla
předána do správy ČSD a její generální ředitelství bylo z Budapešti přestěhováno do Košic. K jejímu zestátnění
došlo ale až po druhé světové válce.
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Dopady výstavby Košicko-bohumínské dráhy

Ke strategickému významu KBD a odrazu této skutečnosti se ještě vrátíme. V následující části našeho
příspěvku se ale nejprve budeme věnovat vybraným příkladům dopadů výstavby drážního tělesa na místní
krajinu a také dalším, často méně známým důsledkům vzniku resp. provozu železnice. Úvodem připomeňme,
že dráha byla původně projektována a stavěna jako jednokolejná, a když ji přejímal do své správy
československý stát, byl dvojkolejný pouze úsek tratě z Bohumína přes Český Těšín do Žiliny v celkové délce
101 km. Připomeňme, že položení druhé koleje v úseku Čadca – Jablunkov bylo dokončeno v roce 1898, druhá
kolej v úseku Jablunkov – Těšín byla položena v roce 1907, v roce 1914 v úseku Těšín – Orlová a do Bohumína
dorazila druhá kolej ještě o rok později. Druhý tunel v Jablunkovském průsmyku byl zprovozněn až v roce
1917. K úpravám a zdvojkolejnění většiny tratě KBD na Slovensku došlo dokonce až po druhé světové válce.
Tehdy byly opuštěny také již nevyhovující původně jednokolejné tunely (např. Kraľovanský tunel z roku 1871,
který podcházel masív hory Sokol v Malé Fatře v celkové délce 401 m, Margecanský tunel z roku 1872 v délce
431 m nebo Ťahanovský tunel z roku 1870 v délce 277 m) a nahrazeny novými dvojkolejnými tunely. V roce
1964 byla trať v celé své délce modernizována a elektrifikována.
Výstavba dráhy samozřejmě na mnoha místech poměrně zásadně měnila původní vzhled místní krajiny –
železnice musela být vedena tak, aby převýšení byla sjízdná pro těžké lokomotivy, táhnoucí vlaky složené
z řady vagonů (převažovala jednoznačně nákladní doprava), což si na mnoha místech vynutilo úpravu svahů,
vybudování násypů, zářezů a také přemostění vodotečí. Technologický vrchol v tomto směru představovalo
vybudování Jablunkovských tunelů, avšak s ohledem na skutečnost, že byly raženy, byl negativní dopad
výstavby na krajinu – na rozdíl od výše uvedených příkladů, relativně malý. Projekt umožňoval razit tunely
jen v místech, kde to bylo nezbytné, tam, kde nebylo možné obejít horské hřebeny a skalní masívy. Trasa
dráhy však vedla povětšinou údolími – nivou řeky Olše, na Slovensku podél Váhu a podél Hornádu. Na
jihovýchod od Těšína se však dostávala do horských oblastí v podhůří Moravskoslezských Beskyd, kde
v prostoru Jablunkovského průsmyku překonávala řadu potoků a říček s malými údolíčky a zařezávala se
často do horských svahů, a obdobně tomu bylo v podtatranské oblasti. Celkem bylo na stavbě KBD v první
etapě vybudováno 869 mostů a propustků a vyraženo bylo 2 239 metrů tunelů. Jednalo se o následující
tunely: Ťahanovský (277 m), Margecanský (431 m), Kraľovanský (401 m), Strečnianský (524 m) a Jablunkovský
(606 m), který byl ze všech tunelů na trase KBD nejdelší. Co se Jablunkovského tunelu týče, jeho příčný profil
byl stanoven na zhruba 5 m šířky a 6,3 m výšky. Součástí schválených parametrů byly i pokyny pro zaklenutí
objektu tunelu a pro opatření pro odtok vody (původní návrh předpokládal výstavbu tunelu v délce až 1996
metrů, postupně však byl přepracován a délku zkrácena).
První parametry stanovené pro výstavbu spodku i svršku KBD byly odsouhlaseny c. a k. generální inspekcí pro
výstavbu rakouských drah ve Vídni v roce 1868. Výstavba si vynutila samozřejmě nejprve výkup pozemků. Už
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to samo o sobě představovalo rozhodnutí o změně jejich užívání a zásahy do krajiny – z polí, luk a lesních
parcel, které byly také většinou zemědělsky či lesnicky využívány, se staly parcely stavební, hraniční meze
byly na mnoha místech odstraněny, pozemky byly často zcelovány. V bezprostředním sousedství drážního
tělesa byly naplánovány – a později také vystavěny, rovněž nejrůznější drážní objekty a budovy nejrůznějších
obslužných silnic a zařízení přes budovy nádraží, skladů, dílen a vodáren až po telegrafní vedení. Trať se měla
stavět s oblouky o poloměru do necelých 300 metrů, nejmenší o poloměru 250 metrů, poloměry oblouků
byly nakonec v rozpětí od 570 do 950 m, nejvyšší projektované stoupání dosahovalo 16 promile.
Obrázek 4: pohled na Třinec, vesnická zástavba. V pozadí hřeben Moravskoslezských Beskyd. Dobová
pohlednice, počátek 20. stol.

Zdroj: Muzeum Těšínska

Po výkupu a převodu pozemků následovalo obvykle drastické odstranění veškeré stávající vegetace a s ní
i ornice. Ornice v době výstavby nepředstavovala z pohledu stavitelů prakticky žádnou hodnotu a byla
nadobro ztracena odnosem vodou, větrnou erozí apod. Tam, kde dráha vedla přes terénní nerovnosti, bylo
přikročeno k jejich vyrovnání – odstraněním podloží nebo naopak dorovnáním depresí jejich závozem
drceným lomovým kamením s cílem vytvoření pevného štěrkového lože. Následovalo opět vyrovnávání všech
nerovností, hutnění a další stavební práce a konečně položení bukových případně smrkových pražců
a kolejnic o délce 6,5 m, dodávaných pro sledovaný úsek trati ze železáren v Třinci a ve Vítkovicích.
Ještě více než v polích, zemědělských a lučních porostech se zásahy do krajiny při výstavbě železnice projevily
tam, kde rostl les. I když se zpravidla nejednalo o původní jedlobukové lesní porosty, ale ve většině případů
o smrkové monokultury, podmínkou pro realizaci výstavby bylo jejich odstranění všude tam, kde dráze
překážely - odlesnění, následované odstraněním hrabanky a lesní půdy nezřídka vedlo nejen ke změnám
v druhové skladbě porostů, ale i ve skladbě a výskytu živočišných druhů a především ke zvýšené erozi půdy.
Odnos sedimentů obvykle zapříčinil vytváření erozních rýh na straně jedné a naopak nánosových vrstev
štěrku a písků na straně druhé. Nejdrastičtější zásahy do krajiny lze sledovat podnes. Pro lepší představu

116

uveďme, že na stavbě KBD bylo přemístěno odhadem celkem 17,7 milionů m 3 zeminy a 9,9 milionu m3
kamene a štěrku, vybudovány byly náspy a zářezy, z nichž nejvyšší dosahoval až do výšky 26 metrů.
Připomeňme na tomto místě, že v horských částech na slezsko-slovenském, resp. uherském pomezí byla
dráha budována povětšinou na podkladu, sestávajícím z geologického hlediska z málo odolných flyšových
vrstev. Flyš je typický pro tuto část karpatského oblouku a má charakter střídajících se různě morných vrstev
usazených hornin – pískovců, prachovců, jílovců a slepenců s různou zrnatostí, kamenná podloží pak vystupují
v prostoru dráhy obvykle v podobě pískovcových vrstev. Podloží silně promíchaných geologických vrstev
různé zrnitosti a pevnosti se v terénu projevuje velkou gravitační svahovou nestabilitou a rozdílná absorpční
schopnost a jímavost prosakující srážkové vody jílovými a pískovcovými vrstvami vede při rytmickém střídání
těchto vrstev ke vzniku velkých tlakových rozdílů. Jejich výsledkem jsou četné geomorfologické modelace
i geologické projevy, zejména sesuvy půdy i horninového podloží a tak každý zásah, odkrývající svrchní vrstvy,
tyto tendence podporuje, nezřídka iniciuje a urychluje.
Dnes již těžko posoudíme dopad stavebních prací při budování tratě v tomto směru, v té době také nebyla
prováděna žádná relevantní měření odnosu, ale je zjevné, že byly srovnatelné s dopady, jaké měly na krajinu
největší dopravní stavby v současnosti. Zvláště negativní dopad z hlediska urychlení eroze mělo budování
propustků a mostů, které překonávaly místní vodoteče. Podle schválených parametrů se jednalo nejdříve
o dřevěné stavby, později byly nahrazovány kamennými. Pro normovaný příčný profil dráhy bylo dráze
povoleno, aby železniční lože mělo šířku 12 stop, tj. 3,78 m. Menší propustky u paty drážního tělesa do zhruba
1 metru měly být kryté, obdobně měly být kryté i větší klenuté kamenné propustky s protékající vodou zhruba
od 1 do 11,4 m s klenbami z cihel.
Malé klenuté kamenné mosty o světlosti otvoru od zhruba 11,4 do 18,9 m z lomového kamene měly být
v místech kleneb a rohových zakončení opracovány. Menší mosty do 3,78 m měly být provedeny tak, aby byly
zaklenuté dovnitř. Bylo doporučeno, aby u větších dřevěných mostů o velikosti rozpětí od 5,6 do 11,4 m byly
nosníky z dostatečně mohutných, na sobě položených dřevěných hranolů, které by byly spojeny závěsnými
svorníky tak, aby byly schopny zajistit bezpečný provoz vlaků. Na úseku tratě od Těšína po uherskou hranici
bylo vystavěno 10 mostů s dřevěnými konstrukcemi, které se později postupně vyměňovaly za ocelové –
jednalo se o dřevěné příhradové nosníky s železnými stojkami, opatřenými závity, jejichž dotahováním se
dosáhlo v konstrukci potřebného předpětí. Dřevěné mosty se realizovaly jen ve slezské části tratě, příkladem
zde může být most v Jablunkově, který získal příhradovou konstrukci při rozšiřování tratě v roce 1907, kdy
byly vybudovány i části přiléhajícího viaduktu. Příhradová konstrukce mostu vydržela v Jablunkově více než
sto let provozu. Na Slovensku byly budovány od počátku výstavby příhradové nosníky z kujného železa. Před
samotnou výstavbou zpravidla kamenných základů těchto mostů došlo k vyhloubení poměrně velkých jam,
z nichž byl odstraněn až na relativně pevné podloží materiál, který byl následně ukládán v podobě
nejrůznějších deponií. Pozůstatky některých z nich můžeme podél tratě najít ještě dnes, po více než sto
letech.
Obvykle se tzv. dopady na krajinu posuzují jen z přírodovědeckého hlediska. Změny ekosystémů, odlesňování,
půdní eroze, znečištění ovzduší apod. jsou v zásadě dobře dokumentovanými jevy procesů, které doprovázejí
výstavbu liniových staveb, jakou byla i Košicko-bohumínská dráha. Méně známými, sledovanými
a komentovanými a přitom z hlediska vývoje krajiny v čase i prostoru často mnohem destruktivnějšími
důsledky výstavby železnic.
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Obr. 5: Vrútky, Hlavné námestie. Dobová pohlednice, počátek 20. stol.

Zdroj: Kysucké múzeum.

Že se lidé již v 19. století podvědomě obávali negativních dopadů výstavby a provozu železnice na jejich dosud
poklidně vedený život, mohou dokumentovat obavy jablunkovských radních z neznámých strojů,
přinášejících hluk, špínu, oheň a dým. Jiskry odlétající z komínů parních lokomotiv vnímali lidé v Jablunkově
jako možnou příčinu požárů a obavy ze zkázy jejich města nakonec vedly v roce 1868 k rozhodnutí
o odklonění původně plánované trasy do dnešní podoby. Železniční stanice s budovou nádraží byla
vybudována v obci Návsí, přibližně 2 km od Jablunkova. Zdánlivě se jednalo o obavy malicherné, ve své době
vysmívané, ale možná, že jablunkovští tehdy svými postoji předběhli dobu. Dnes se města zoufale brání
průjezdu tisíců kamionů a osobních aut jejich centry, usilují o odklonění dopravy z center, protože její
intenzita se pro život lidí stává prostě neúnosnou, o výstavbu nejrůznějších obchvatů, a to nejen silnic
a dálnic, ale i železnic, výstavbu protihlukových stěn, a postoj radních z Jablunkova by byl možná dnes vnímán
přinejmenším jako oprávněný postoj nejen ochránci přírody, ale i občanskými iniciativami a úředníky.
Dodejme, že prostor mezi dvěma sousedními obcemi – Jablunkovem a Návsím – je prakticky celý zastavěn
sídelními i průmyslovými a hospodářskými objekty a hranice obcí v terénu prakticky nepoznáme. V době
výstavby železnice se však jednalo o typickou řídkou rozptýlenou slezskou zástavbu v podobě usedlostí
s rozsáhlými pozemky luk a lesních porostů a polí, pozůstatek po dřívější valašské a pasekářské kolonizaci
podhorských částí Těšínska. V okolí Jablunkova podnes nalézáme příklad nepřímého dopadu výstavby
železnice na krajinu – zejména na její osídlení, jehož důsledky pro krajinu chápanou jako vyvážený přírodní
a lidský vztahový systém jsou mnohem závažnější, než ony přímé důsledky, zasahující přírodu při vlastní
výstavbě. Byla to totiž právě výstavba Košicko bohumínské dráhy, která se stala impulzem k dalším a dalším
záborům lesní či orné půdy, dalším a dalším stavebním aktivitám, vzrůstu počtu obyvatel, změnám sídelní
struktury okolí železnic a změn ve skladbě obyvatelstva obcí podél ní aj.
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4

Strategický význam Košicko-bohumínské dráhy

Rakouské železnice, spojující rakouské těšínské Slezsko s Moravou, Vídní a také pruským Slezskem na západě
a slovenskými regiony Uher a Haličí na východě, umožnily nejen snadnější obchod, převoz uhlí, hutnických
výrobků a materiálů, vápence či železných rud, potřebných k výrobě železa, ale také cestování lidí. Právě
usnadnění cestování po železnici přispělo k razantnímu vzrůst počtu obyvatel těšínského Slezska i Moravské
Ostravy. Podnikatelé a investoři potřebovali pro rozvoj svých dolů, hutí, textilních či strojírenských podniků,
které rostly na Těšínsku doslova jako houby po dešti, nejen levné suroviny, ale i levnou pracovní sílu. Tu
nacházeli zejména v chudých, hospodářsky a kulturně zaostalých regionech Haliče, ležící prakticky hned za
východními historickými hranicemi těšínského Slezska na pravém břehu řeky Bialky. K Haliči bylo rakouskými
úřady v době výstavby Košicko-bohumínské dráhy přiřazováno i okolí Krakova, kde převažovalo
polskojazyčné obyvatelstvo, právě odtud záhy po výstavbě železnic začaly přicházet na Těšínsko tisíce lidí,
zlákaných vidinou pracovních příležitosti v nově otevíraných dolech, hutích a továrnách. Jen mezi léty 1880
a 1910 vzrostl počet lidí, usídlených v těšínském Slezsku o 61,9%, tj. o 166 tis. lidí (z 268 tis. na 434 tis.). Dnes
stěží představitelné migrační procesy byly do značné míry podmíněny železničním spojením rychle se
rozvíjejícího, relativně bohatého těšínského Slezska, s nejchudšími oblastmi tehdejší rakouské říše
v polské Haliči. Právě odsud se za prací do Ostravy a do těšínského Slezska stěhovalo nejvíce lidí, kteří pro
místní průmyslníky představovali snadno dosažitelnou levnou pracovní sílu.

Těšínské Slezsko se během několika desetiletí proměnilo z poklidného, málo osídleného podhorského kraje
nejen v nejprůmyslovější, ale také v nejhustěji osídlenou část celé rakouské monarchie. Mezi přistěhovalci,
kteří se po tisících na Těšínsku tehdy usazovali, brzy převládli Poláci, což se projevilo v do té doby
nepředstavitelných prudkých změnách sociálních, sídelních, jazykových i národnostních poměrů v poměrně
malém prostoru těšínského Slezska. Z uvedených 434 tis. lidí, kteří v roce 1910 žili v hranicích těšínského
Slezska, bylo celých 101 tis., tedy plných 19,4%, přistěhovalců, kteří se přistěhovali na přelomu století a měli
domovskou příslušnost mimo území historického těšínského Slezska. Průmyslová severní část těšínského
Slezska tehdy již začínala vykazovat všechny znaky dynamicky se rozvíjející průmyslové sídelní aglomerace,
v níž se stírají hranice jednotlivých obcí, s mimořádně vysokou mírou hustoty osídlení (např. v Karviné
přesahující 500 osob/km2, ve Slezské Ostravě dokonce 900 osob/km2) a vysokým přirozeným přírůstkem.
Migrace se projevily ve změnách sociální a profesní skladby obyvatelstva, protože soustavně vzrůstal podíl
dělnictva. Zároveň se ale měnila i jazyková a národnostní orientace lidí, kteří tehdy v tomto prostoru žili.
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Obr. 6: Mosty u Jabvlunkova. Celkový pohled na obec včetně nádraží KBD v meuziválečném období.
Dobová pohlednice.

Zdroj: Muzeum Těšínska

Jako příklad sídla, v němž se demografické změny projevily poměrně dramaticky, nám může posloužit Třinec.
Tato původně bezvýznamná podhorská obec se sotva několika stovkami obyvatel, ležící východně od Těšína,
se po výstavbě třineckých hutí stala cílem tisíců přistěhovalců. Původně malá goralská slezská obec se změnila
k nepoznání po výstavbě třineckých hutí. Brzy zde převažovalo dělnictvo. Měnilo se sociální, jazykové
a posléze národnostní složení třineckého obyvatelstva, kde převažovali stále více přistěhovalci. Podle
rakouského sčítání roku 1880 v Třinci žilo už 1 612 lidí (z toho 259 Čechů, 829 Poláků a 524 Němců). O pouhá
tři desetiletí později, v roce 1910, žilo však v Třinci již 3 604 lidí (z toho 243 Čechů, 2 485 Poláků a 876 Němců).
Zatímco počet Čechů se tedy na přelomu století v Třinci prakticky nezměnil, počet Poláků se tehdy
ztrojnásobil a vzrostl také počet Němců. Asi není třeba vysvětlovat, že většina těchto lidí hledala – a nalézala
obživu v třineckých hutích a dalších pohlednicích.1
Migrace lidí do Ostravy a do industrializovaných částí těšínského Slezska nabyly takových rozměrů, že se je
snažily zmapovat a postihnout i rakouské úřady organizováním sčítání lidu. Statistická data z posledního
sčítání z roku 1910 byla otištěna v rozsáhlé zprávě nazvané Spezialortsrepertoirum von Schlesien, bearbeit
auf grund der ergebnisse der Volkszahlung vom 31. Dezember 1910, která byla zveřejněna ve Vídni v roce
1917. Za pozornost stojí mj. i zvláštní tabulka, v níž rakouské úřady podrobně dokumentovaly teritoriální
původ imigrantů, a to mj. na základě jejich domovské příslušnosti. Prokazuje, že mezi migranty zcela
dominovali Poláci, přicházející z Haliče, ale z údajů lze vyčíst, že se tehdy na těšínské Slezsko a do Moravské
Ostravy a jejího okolí stěhovali po tisících i lidé z ostatních částí tehdejší monarchie.

120

Obr. 7: Těšín před rokem 1920, pohled na levobřežní část původně jednotného města Těšéna, z níž po roce
1920 vyrostlo samostatné československé okresní město, které dostalo název Český Těšín. V pozadí nádraží
KBD v řídké předmětstké zástavbě. Dobová pohlednice.

Zdroj: Muzeum Těšínska.

Jedním z důsledků výstavby Košicko-bohumínské dráhy byla, jak jsme již uvedli na příkladu Návsí
a Jablunkova, rozsáhlá výstavba sídelních a hospodářských objektů v bližším i vzdálenějším okolí železnice.
V Těšíně zapříčinila výstavba železničního nádraží (spojení s Bohumínem bylo otevřeno v roce 1869, spojení
se Žilinou pak o tři roky později) dokonce i vznik a výstavbu celého nového města. Centrum Těšína po staletí
leželo na pravém břehu řeky Olše.
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Obr. 8: Český Těšín v meziválečném období. Celkový pohled z hradního vrchu v polské Těšíně. V pozadí
budova nové českotěšínské radnice. Dobová pohlednice.

Zdroj: Muzeum Těšínska

Ještě v době Rakousko-uherské monarchie se levý břeh řeky začal postupně proměňovat ve dvě nejdůležitější
ulice – tzv. Saskou kupu (dnes Hlavní třída) a Nádražní ulici s výstavnými budovami hotelů, bank a obchodů
a už samotný název ulice napovídá, že příčinou jejího vzniku byla skutečnost, že vedla k nádraží. To bylo totiž
vystavěno zhruba dva kilometry od historického centra města. Prostor mezi pravobřežním centrem města
a nádražím se postupně začal zalidňovat, domů přibývalo, ale stále byla centrem města jeho pravobžežní část.
Spojení cestujících z nádraží do centra obstarávaly nejprve fiakry a drožky, brzy to však nestačilo a od roku
1911 zahájila v Těšíně provoz tramvajová linka, která vedla právě od nádraží až na pravý břeh řeky na těšínské
náměstí.

122

Obr. 9: Český Těšín v meziválečném období. Nové obytné domy, v pozadí nvostavby československého
okresního úřadu a soudu. Dobová pohlednice.

Zdroj: Muzeum Těšínska

K mnohem rozsáhlejší výstavbě, doslova stavebnímu boomu, v levobřežním Těšíně ale došlo až poměrně
nedávno, po vzniku Československé republiky. Poměrně dobře je známá skutečnost, že výsledkem
československo-polského sporu o Těšínsko po první světové válce bylo rozdělení těšínského Slezska na dnešní
dvě části. Často se také dočteme o rozděleném městě. Je a není to pravda – předměstí byla až na dvě
zmiňované ulice poměrně málo zalidněná a např. tam, kde dnes stojí českotěšínská radnice a kde je
českotěšínské náměstí, bylo ještě po vzniku československé republiky pole. Ve skutečnosti totiž dnešní
podobu získal Český Těšín až v meziválečném období, kdy z řídce zabudovaných levobřežních těšínských
předměstí s nádražím KBD doslova během několika let vyrostlo celé nové české výstavné okresní město, které
získalo nejen novou radnici, náměstí, budovy škol úřadů a soudů, ale i nový název – Český Těšín. Přídomek
Český logicky a přiznejme, že i záměrně, podtrhoval skutečnost, že je novou, moderní protiváhou polskému
Těšínu. Můžeme samozřejmě spekulovat, proč byl mezinárodním rozhodnutím pařížské mírové konference
z 28. července 1920 Těšín rozdělen tak, že pravobřežní historické městské centrum města bylo přiznáno
Polsku, zatímco levý břeh Československu. Všechny spekulace nás však neomylně dovedou ke Košickobohumínské dráze. Byla to totiž právě tato trať, která měla pro nový československý stát v prvních letech jeho
existence doslova životní význam – spojovala západní část republiky se Slovenskem a byla v té době prakticky
jediným plnohodnotným železničním spojením. Většina těšínských hutí, dolů a dalších průmyslových
podniků, které byly oním mezinárodním rozhodnutím také přiznány Československu, se pochopitelně
nemohla obejít bez transportu surovin po železnici a byla na provozu Košicko-bohumínské dráhy závislá.
Mírová konference, která rozhodovala o poválečném uspořádání Evropy, se v případě Těšína a vlastně celého
těšínského Slezska zachovala šalamounsky – rozdělila sice celou tuto bývalou historickou zemi Koruny české
ve Slezsku, a to tak, že její východní polovinu i s pravobřežním historickým jádrem Těšínem přiznala Polsku,
ale vyhověla oprávněným československým požadavkům a Košicko-bohumínskou dráhu včetně jejího
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těšínského nádraží na levém břehu původně jednotného města ponechala na území Československa. Mezi
Polsko a ČSR byla rozdělena i slovenská Orava a Spiš, kde vývoj probíhal podle obdobného scénáře jako na
Těšínsku s tím rozdílem, že tyto regiony nezasáhla tak výrazná přistěhovalecká vlna jako tomu bylo na
Těšínsku a ani Orava ani Spiš nebyly industrializovanými oblastmi, kromě těžby dřeva zde neprobíhala žádná
významnější průmyslová činnost a neprobíhaly tudy ani důležité strategické železnice. Na Těšínsku i na Oravě
a na Spiši dosáhlo Polsko přiznáním jejich částí prokazatelně územnínho zisku, ale na rozdíl od
industrializovaného Těšínska nezískalo na Oravě ani na Spiši ekonomicky významné území ani důležité
železnice.
Obr: 10: Nádraží v Českém Těšíně, pohled na nádražní budovu s restaurací v meziválečném obdobé.
Dobová pohlednice.

Zdroj: Muzeum Těšínska
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Obr. 11: Nádraží v Českém Těšíně v meziválečném období. Pohled na nádražní budovu a Nádražní třídu
s novým reprezentavním objektem Slezské lidové banky v pozadí. Dobová pohlednice.

Zdroj: Muzeum Těšínska

Tam, kde u nádraží byla pole a pouhých několik domů, brzy poté vyrostlo celé nové město. Na tomto místě
připomeňme, že strategický význam železničního spojení českých zemí – Čech, Moravy a Slezska se
Slovenskem se potvrdil už záhy po vzniku republiky v roce 1918. O Těšínsko svedla ČSR v letech 1918-1920
úporný politický, vojenský a diplomatický zápas s Poláky, kteří je chtěli celé získat a připojit k polskému území.
Ale bezpochyby by se o Těšínsko nebojovalo tak úporně, kdyby ve hře nebyla i železniční trať, spojující české
země se Slovenskem. Také o státní hranice na Slovensku mladá ČSR po první světové válce sváděla úporný
zápas. Na severu s Polskem, které usilovalo o Oravu, Spiš a některá další pohraniční úseky podél historické
polsko-uherské zemské hranice. Zejména však na jihu a jihovýchodě dnešního Slovenska, kde Československá
armáda sváděla kruté boje s řadou obětí s Maďary, kteří většinu území dnešního Slovenska vojensky obsadili
a podřídili si místní úřady i soudy. Slovenské území ČSR Maďaři nazývali Horními Uhrami a považovali je
prakticky celé za součást území Maďarska, vyhlášení ČSR a připojení Slovenska k českým zemím odmítali
akceptovat a nemínili se území Horních Uher vzdát. Boje s Maďary o územní integritu ČSR na jižním Slovensku
si vyžádaly po první světové válce stovky padlých českých a slovenských vojáků, v mnoha případech z řad
bývalých československých legionářů.
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Obr. 12: Radnice v Českém Těšíně v meziválečném období. V popředí dům původní majitelky pozemku, na
němž byla radnice vystavěna a kde je dnes českotěšínské náměstí. V pozadí kontury evangelického kostela
v polském Těšíně.

Zdroj: Muzeum Těšínska

5

Závěr

Lidé, kteří v polovině 19. století s myšlenkou vybudování Košicko-bohumínská dráhy přišli, mysleli především
na rozvoj svého podnikání. Majitelé těšínských dolů a hutí a podnikatelé a politikové, kteří výstavbu železnice
tehdy nejvíce prosazovali, jistě ani netušili, co vše realizace jejich záměrů přinese. Železnice se stala
neodmyslitelnou součástí těšínské krajiny i krajiny celého severu Slovenska. Nadobro ji změnila. Všude
přispěla k rozvoji osídlení, obchodu i průmyslu. Podepsala se významně na přírodě a na změnách v krajině,
jejichž důsledky pociťujeme dodnes. Ještě více, aniž si to ale většinou uvědomujeme, se výstavba Košickobohumínské dráhy promítla do dalekosáhlých změn nepřímo – týká se to zejména dramatických proměn,
k nimž došlo v jazykově a národnostně smíšeném těšínském Slezsku, kde nejen KBD, ale železnice obecně
byly prostředkem stále rychlejší přepravy zboží, surovin, ale i osob. Tím se staly jedním z hlavních hybatelů
překotného vývoje průmyslové krajiny na přelomu 19. a 20. století.
V masových migracích obyvatel, kteří na přelomu 19. a 20. století doslova zaplavili nejen Moravskou Ostravu,
Slezskou Ostravu a okolní obce, ale i většinu těšínských měst a obcí, Těšín, Petřvlad, Orlovou, Karvinou,
Fryštát anebo zmiňovaný Třinec nevyjímaje, které svým rozsahem neměly obdoby v celé tehdejší Rakouskouherské monarchii, je třeba hledat jeden z hlavních zdrojů napětí a později i sporů mezi jednotlivými
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skupinami obyvatel těšínské části Slezska. Mezi přistěhovalci brzy převládli Poláci, přicházející po tisících
z nedaleké Haliče. Vzrůst osídlení vedl k nárůstu sociálního a nakonec i jazykového a národnostního napětí
mezi jednotlivými skupinami původních i nově příchozích obyvatel těšínské části Slezska a mezi Čechy, Němci
a Slezany na straně jedné a Poláky na straně druhé. Jeho důsledkem bylo rozdělení Těšínska i Těšína po vzniku
Československa a Polska novou státní hranicí do dvou dnešních částí.
Železniční síť sehrávala v té době nejen zásadní roli při industriaializaci regionu, ale železniční spojení
Bohumína s Těšínem a se slovenskou Žilinou v podobě Košicko-bohumínské dráhy sehrálo také klíčovou
úlohu – o její ovládnutí usilovalo jak Polsko, tak Československo. Především pro Československo
představovala jedinou, a tedy doslova strategickou spojnici mezi zeměmi Koruny české a Slovenskem.
Umožňovala nejen přepravu surovin, zboží a osob, ale i zbraní, munice a vojáků do oblastí, v nichž v té době
sváděl mladý československý stát úporné boje o státní hranice s Maďarskem. Nepřímo tak KBD podmínila a
ovlivnila nejen způsob rozdělení původně jednotného těšínského Slezska. Důsledkem její existence byl po
ustavení státních hranic i vznik a výstavba celé řady nových obcí i měst, například Českého Těšína. I když právě
tento aspekt vlivu výstavby železnic na krajinu bývá obvykle opomíjen, v tomto ohledu sehrály železnice,
konkrétně KBD, mimořádně významnou roli.
Dodejme ještě, že migrace a přistěhovalectví postihly českou část Těšínska a šířeji celou ostravskou
průmyslovou aglomeraci i po druhé světové válce – tentokrát se za prací do ostravských a karvinských dolů a
do hutí a strojíren v Ostravě, Třinci, Bohumíně a jinde stěhovaly opět tisíce migrantů, například slovenských,
kteří přicházeli z Kysuc, Liptova a Oravy, ale i ze vzdálenějších slovenských regionů. Málo se dnes například
ví, že podíl Slováků na obyvatelstvu české části těšínského Slezska po druhé světové válce vzrostl natolik, že
počet Slováků nakonec převýšil i počet zde trvale usídlených Poláků.

Poznámky
1 ZAHRADNIK S., str. 244. Výsledky rakouských sčítání, zejména toho posledního z roku 1910, podnes zaměstnávají
demografy i historiky. Jejich interpretace a především srovnávání s dnešními poměry naráží na řadu úskalí. Největším
z nich je skutečnost, že rakouské úřady vůbec nezjiš´tovaly národnostní orientaci sčítaných osob, k deklaraci
národnostního cítění tak, jako je tomu při sčítáních dnes, jim ostatně nedávaly ani příležitost. Omezily se na jen
zaznamenání užívání tzv. obcovací řeči, Umganssprache. Ta byla definována jako jazyk, kterým sčítaná osoba hovoří a
jedná na veřejnosti. Uvedené rozdělení obyvatel Třince na Čechy, Poláky a Němce, které přejímá bez znalosti poměrů
nejen historiografie, ale i publicistika, zejména polská, neodráží skutečnou národnostní orientaci sčítaných obyvatel
obce. Bezpochyby mají rakouské údaje vysokou vypovídací hodnotu, ale pokušení o zjednodušení interpretace
rakouských údajů by se seriozní historiografie měla raději vyhnout. Rakouské úřady mezi osoby, užívající polskou
obcovací řeč například obvykle zařadily i všechny osoby, které sice polskou obcovací řeč, či spíše smíšené nářečí
s převahou polských obcovacích prvků používaly, a přitom se rozhodně za Poláky nepovažovaly. Existence silného
slezského zemského hnutí, které v té době po celém Těšínsku sdružovalo desetitisíce členů a příznivců, o skutečných
poměrech mnohé napovídá a seriozní badatele spíše vyzývá k tomu, aby se ptali, koho vlastně za těšínské Poláky v té
době považovat. Sami příznivci zemského hnutí, Slezané, zdůrazňovali svoji zemskou sounáležitost s těšínským Slezskem
– a skutečné Poláky spatřovali především v zástupech tisíců nemajetných a nevzdělaných haličských imigrantů. Na rozdíl
od národně uvědomělých těšínských Poláků se Slezané společně s Čechy a Němcci vyslovovali pro ponechání celého
těšínského Slezska vč. dnešních polských měst, Těšína, Skočova a Bílska, na českém, resp. československém území.
Nejznámějším představitelem slezského zemského hnutí se stal Josef Koždoň, jenž byl v meziválečném období
opakovaně zvolen starostou Českého Těšína. Srov.: GAWRECKI, D.
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