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OSOBLAŽSKO   
KŘIŽOVATKA NOVODOBÝCH STŘEDOEVROPSKÝCH 

OSIDLOVACÍCH PROCESŮ 
Vladimír Blucha 

 

Chceme-li studovat změny a proudy obyvatelstva na Osoblažsku, musíme definovat 

jeho územní rozsah. Podle mého názoru je ohraničeno státní hranicí s Polskem a myšlenou 

čárou vedoucí od ohybu státní hranice u Města Albrechtice po obec Jindřichov, i když tu já 

považuji pro tuto oblast netypickou, ale na druhé straně s Osoblažskem svázanou historickým 

vývojem. Uzemí o rozloze 218 km
2
 netvořilo nikdy samostatnou administrativní jednotku, s 

vyjímkou soudního okresu Osoblaha a části téhož okresu Jindřichov. Z toho vyplývají 

problémy při získávání číselných dat.  

Budu se věnovat emigraci a imigraci posledních dvou století. Domnívám se, že je 

třeba se zaměřit na hlavní etapy změn obyvatelstva. Při studiu historických údajů jsem 

vytipoval tato období: 

1.) Od druhé poloviny 19. století do roku 1939. 

2.) Od roku 1945 do konce padesátých let 20. století. 

3.) Devadesátá léta našeho století. 

1.) Druhá polovina 19. století je přelomem pro dějiny Osoblažska. To zůstává 

agrárním celkem, nedotčeným průmyslovým vývojem. Jediným závodem byl cukrovat v 

Osoblaze zal. roku 1858. Přitažlivými centry se stala města, v nichž vznikají továrny, 

nabízející pracovní příležitosti, lákadla pravidelné mzdy a snadnějšího života. V případě 

Osoblažska to byly válcovna, strojírna a tkalcovna v Městě Albrechticích, textilní, 

strojírenský a potravinářský průmysl v Krnově a doly a hutě v Ostravě. Osoblažsko se začalo 

vyliďnovat. Emigrace se týkala i židovského obyvatelstva. Mnozí se do Osoblahy přistěhovali 

z Prudníku, ale po velkém požáru města roku 1802 a zejména když v roce 1848 bylo povoleno 

židům kupovat domy, pozemky a stěhovat se od 60. let 19. století jejich rodiny stěhovaly do 

Krnova, který skýtal větší možnost k podnikání a obchodu. 

Dalším jevem té doby je skutečnost, že obyvatelé Osoblažska vyjížděli do světa jako 

podomní obchodníci po zemích střední Evropy s koňskými povozy s rodinami pod plachtou. 

Například z Liptaně prodávali podomácku vyrobené boty, plátno, pletené punčochy, 

soustružené zboží ze dřeva, jalovec na výrobu borovičky. Jiní odjížděli pracovat jako 

pokrývači, zedníci, tesaři, například z Karlova. Vraceli se domů na vánoce. Mnozí se z rodné 

obce vystěhovali do vnitrozemí, Pruska, nebo od začátku 20. století do Ameriky. Nechme 

však tuto dobu dokumentovat čísly. Uvádějí o kolik % se snížil počet obyvatel od 2. poloviny 

19. století (většinou od roku 1880) do roku 1939. 

 

Arnultovice                  28 % 

Bartultovice    40 % 

Bohušov    25 % 

Bučávka    58 % 

Dívčí Hrad    29 % 

Dolní Povelice   43 % 

Hlinka     29 % 

Horní Povelice   5% 

Hrozová    40%                    

Jindřichov    18 % 

Koberno    31 % 

Liptaň      31 % 

Matějovice    38 % 

Osoblaha    47 % 

Pitárné                44 % 

Rusín     46 % 

Slezské Pavlovice   32 % 

Vysoká    27 % 

 

Pokles počtu obyvatel a emigrace se dotkla všech obcí bez výjimky. V průměru to 

bylo 35 %, tedy více než jedna třetina. V roce 1930 činila hustota obyvatel na Osoblažsku 65 
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osob /km
2
, zatímco na sousedním Krnovsku 190 osob/ km

2
. V této etapě byla naprostá 

převaha obyvatel německé národnosti. Česká menšina se rozvinula teprve po roce 1918 

příchodem příslušníkům finanční stráže, četnictva, zaměstnanců ČSD, pošty a učitelů českých 

menšinových škol. V Osoblaze Češi sdružovali v Matici Opavské, dnes Matici slezské. Hrálo 

se divadlo, pořádaly se kulturní akce, oslavy a sportovalo se. Žilo tam asi osmdesát Čechů. V 

čele spolkového života stál farář Hovadík. V osoblažské kronice bylo v roce 1938 zapsáno "I 

v našem městě je skupina stoupenců soukmenovce Henleina, která chce posvětit svou práci 

českou krví". Tajně byla postavena na náměstí šibenice určená pro faráře Hovadíka. Rozumní 

Němci ho však varovali, takže v noci tajně odjel. V Liptani bylo 22. září 1938 zastřeleno 6 

příslušníků české Stráže obrany státu, odvlečeni a pohřbeni byli v Hlubčicích. Po Mnichovu 

se museli čeští obyvatele Osoblažska vystěhovat. 

Závěr 1. etapy : Zaostávání hospodářského vývoje od druhé poloviny 19. stol. mělo za 

důsledek úbytek obyvatel Osoblažska asi o jednu třetinu. Česká menšina existovala do roku 

1938. 

 

2.) Po vypuknutí 2. světové války odcházeli muži z Osoblažska na frontu a asi 20 % 

z odvedených se již nikdy nevrátilo, padli za třetí říši. Nejtragičtěji zasáhl do osudů obyvatel 

konec války, kdy v rámci viselsko-oderské operace, jejímž cílem bylo prolomit linii Opolí- 

Ratiboř, bylo obklíčeno v osoblažském kotli na 70.000 německých vojáků. Výsledkem bitvy 

bylo zničení obcí Osoblažska. Samotná Osoblaha byla zničena z 90% a k nejvíce zničeným 

patřil Dívčí Hrad a Pelhřimovy. 

V letech 1946-47 byl proveden odsun obyvatel německé národnosti a započat proces 

nového osídlování. Podíleli se na něm Češi z vnitrozemí a od 1947 Češi přesídleni z Volyně 

na polsko- ukrajinském pomezí, kteří tam přišli v 70. letech 19. století za půdou. Usadili se 

v Dívčím Hradě, Dolních Povelicích, kde tvořili 75 % Čechů, v Horních Popelicích to bylo 66 

%, v Hrozové také, v Koberně 75 %, dále v Karlově, Liptani, Bohušově, Slezských 

Rudolticích. Byly to většinou rodiny armády generála Svobody. Jako zajímavost lze uvést, že 

příbuzní pěvce opery Národního divadla v Praze Ed. Haken, který byl též původem volyňský 

Čech, žijí v Bohušově. Některé obce byly osídleny převážně občany jedné obce z vnitrozemí. 

Například Liptaň zabydlely většinou rodiny z pod Ondřejníku v Beskydech. 

Další početnou složkou nových obyvatel Osoblažska byli Slováci. V Arnultovicích 

tvořili 27 % obyvatel, v Bartultovicích 29 %, v Bohušově 26 %, Bučávce 75 %, Dívčím 

Hradě 20 %, Dolních Povelicích 34 %, Hlince 17 %, Horních Polevicích 33 %, Hrozové 10 

%, Karlově 30 %, Liptani 30 %, Pitárné 66 %, Slezských Rudolticích 9 %, Vysoké 50 %. 

Slováci se usadili ve většině obcí, v průměru to byla asi třetina obyvatel. Je zajímavé, že 

například v Pitárné se mimo tří českých rodin z Hané a dalších z Ostravska přistěhovali 

Slováci, kteří se tu dělili na vychodniary z Blažova od Sabinova a zapadniary od Čadce a 

Turzovky. Další národní složkou obyvatelstva se stali od roku 1950 političtí emigranti 

z Řecka. Nejvíce se jich usadilo v Dívčím Hradě, t. j. 50 % obyvatel, v Hlince 17 %, ve 

Slezských Rudolticích 10 % a také v Jindřichově a Slezských Pavlovicích. Ojediněle se 

vyskytl 1 Polák v Arnultovicích, 1 v Bohušově, 6 Němců v Liptani a 1 v Bohušově. 

Podkladem pro tato čísla byly údaje z roku 1957 proto, že obyvatelstvo bylo již v této době 

poměrně stabilizováno. Raritou byl pobyt dětí s vychovatelkami ze severní Koreje od roku 

1953 do roku 1957 v Jindřichově, které se však všechny vrátili zpět.  

Porovnáme-li stav počtu obyvatel Osoblažsko v roce 1957 s rokem 1939 byl 

následující: 

Arnultovice    71 % 

Bartultovice   46 % 

Bohušov   39 % 

Bučávka   96 % 

Dívčí Hrad   35 % 

Dolní Povelice  40 % 

Hlinka    63 % 

Horní Povelice  46 % 
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Hrozová   32 % 

Jindřichov     96 % 

Koberno   32 % 

Liptaň    70 % 

Matějovice   52 % 

Osoblaha   31 % 

Pitárné    43 % 

Rusín    54 % 

Slezské Pavlovice  93 % 

Vysoká   70 % 

 

Vypočítaný průměr pro obce Osoblažska činí 56 % předválečného stavu obyvatel. Zde 

je nutno přihlédnout k tomu, že Osoblažsko bylo těžce válkou poškozeno a některé obce úplně 

zanikly. 

 

3.) Pro údaje o obyvatelstvu je směrodatné sčítání dne 3. března 1991. Podle něj je 

národnostní složení takové: 

 

 Česká, moravská a slezská národnost                4. 378 tj.       81 % 

 Slováci           628           12 % 

 Poláci                            43           0,8 % 

 Němci                   21           0,4% 

 Rómové                16           0,3% 

 Jiné národy            392           7,2% 

 

Přehled o počtu trvale bydlících obyvatel obcí Osoblažska v r. 1991: 

 

Osoblaha           1127    Rusín    174

 Bohušov  461   Slezské Pavlovice  213 

 Dívčí Hrad  226   Slezské Rudoltice  611 

 Hlinka   243   Vysoká   305 

 Jindřichov           1578 

 Liptaň   477  

  

Celkem žije dnes na Osoblažsku necelých 5000 obyvatel.   

      

Závěr ze třetí etapy : došlo k asimilaci obyvatel. Posíleno je procento české 

národnosti, snížilo se u slovenské národnosti.  

Závěry za celou studii: 

1. období 1880-1939 - úbytek obyvatel z hospodářských důvodů. 

2. období 1945-1957 - největší transfer obyvatelstva Osoblažska. 

3. období od r. 1991 - Osoblažsko prochází transformací, doprovázenou problémy v 

zemědělství. Podle mého názoru doporučuji pro udržení obyvatel Osoblažska dlouhodobé 

zaměření na agroturistiku, podporu soukromých farem, rozvoj služeb a zachování téměř 

nedotčené přírodní krajiny. 

Ve světle sledovaných novodobých osidlovacích procesů na Osoblažsku můžeme 

konstatovat, že se na jeho území v 19. a 20. století nacházeli Němci, Židé, Češi, Volyňští 

Češi, Slováci, Řekové a Romové. Střídaly se zde emigrační a imigrační proudy různými 

směry, nejvíce na jih, západ a východ, byla to tedy opravdu křižovatka středoevropských 

osidlovacích procesů. 


