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Filozofická fakulta
Arné Nováka 1
660 88 Brno
Svitavy leží na horním toku řeky Svitavy, v nadmořské výšce od 430 metrů (náměstí) do 450 metrů (nádraží). ). Zeměpisná poloha města je 16° 28' východní délky a 49° 45' severní šířky. Německý název – Zwittau, český do roku 1900 také Svitava. V roce 1850 byly rozlišovány dvě samostatné obce: Svitavy a Svitavy předměstí (v letech 1890 a 1900 část obce a katastrální území). V roce 1849 se Moravská Třebová stala sídlem okresního hejtmanství, jehož součástí byl i soudní okres Svitavy (vedle soudního okresu Moravská Třebová a soudního okresu Jevíčko) a připadla k brněnskému kraji.

První písemná zmínka o Svitavách se nachází v listině z 5. listopadu 1256, ve které se jedná o smlouvu urovnávající spor mezi biskupstvím v Olomouci a premonstrátským klášterem v Litomyšli o pozemky při horní Svitavě. Ve skutečnosti jsou však Svitavy ještě starší, neboť první česká osada – Stará Svitava (Antiqua Zuitawia) – byla založena již kolem roku 1160 těsné blízkosti významných kupeckých stezek. Kolem roku 1250 při kolonizaci vznikla vedle Staré Svitavy německá Nová Svitava. Město nebylo nikdy osídleno výhradně německým obyvatelstvem, i když do poloviny 14. století mělo aspoň navenek zcela německý ráz. Ve druhé polovině 14. století se město silně počešťovalo a zvláště husitské války tento vývoj velmi urychlily. Po dobu jednoho následujícího století byly pak českým městem. Ve druhé polovině 19. století se staly Svitavy významným průmyslovým centrem, jež ovládali Němci a české obyvatelstvo tvořilo naprostou menšinou. Dnes mají Svitavy téměř 18 000 obyvatel.


Hospodářské poměry:
	Svitavy byly významným střediskem textilního průmyslu na Moravě. Vedle textilních závodů se uplatnily také závody strojírenského, dřevařského, kožedělného, potravinářského průmyslu a průmyslu stavebních hmot.
Textilní továrny byly orientovány především na zpracování bavlny, méně lnu, částečně vlny a hedvábí. První podniky začínaly vznikat kolem pol. 19. století a poté následovala celá řada dalších. Počty zaměstnanců v největších podnicích se pohybovaly od 1 tisíce až do jedné stovky, průměrně však na jeden větší závod připadalo tři sta pracovníků.
Nejvýznamnější podniky z tohoto odvětví zaměstnávající více než sto lidí byly tyto: Tkalcovna bavlny Ettl (od r. 1870), přádelna bavlny, tkalcovna a výroba konfekce Budig (od r. 1873), výroba lněného, jutového a bavlněného zboží Beamt (od r. 1867), továrna hedvábného zboží Friedman a Schiel (od r. 1838), výrobna lněného, jutového a bavlněného zboží, barevna a bělidlo Sponer (od r. 1889), tkalcovna bavlněného zboží a barevna C. Regner (od r. 1890), výrobna juty, lněného a bavlněného zboží Tretsch (od r. 1860), tkalcovna bavlny a lnu Munk (od r. 1909), výrobna bavlněného zboží F. Sigmund (od r. 1871), tkalcovna bavlněného zboží, bělidlo, úpravna a přádelna J. Pirschl (od r. 1862), výrobna bavlněného zboží Baudisch (od r. 1840), tkalcovna bavlněného zboží I. Winternitz (od r. 1898), výrobna bavlněného barchetu F. Jaich (od r. 1870). Kromě těchto největších textilních podniků existovala i celá řada menších.
	Koncem 80. let se otevírají ve Svitavách první podniky strojírenského průmyslu. Jejich role je však pro město ve srovnání z textilním průmyslem daleko menší, o čemž svědčí i počty zaměstnanců, které nepřesáhly stovku: Továrna zemědělských strojů Anderle (od r. 1887), strojírny Šťourač, strojírny Schindler (od r. 1897), slévárna (od r. 1888).
	Dřevařský průmysl zastupovaly pily a výrobny dřevěného zboží: Langer (od r. 1872), Mattler (od r. 1893.
	Ve městě se nacházel také jeden závod kožedělného průmyslu, a sice továrna na rukavice a koženou konfekci Albrech (od r. 1849).
	Podnikem s největším počtem zaměstnanců (až 1250) byla ve Svitavách státní tabáková továrna (od r. 1894.
	Cihelny byly dvě: Bier (asi od r. 1865) a Randa (asi od r. 1880).
	Pro elektrifikaci Svitav je významný rok 1894, kdy byla Budigem zřízena první elektrárna. Umožnila nejen postupnou dokonalejší mechanizaci tkalcoven a přádelen, modernější osvětlování provozoven, ale i elektrifikaci měšťanského pivovaru, který patřil mezi nejpřednější místní podniky. V roce 1895 se pravovárečné měšťanstvo cítilo natolik silné, že se rozhodovalo, zda nemá koupit i pivovar ve Čtyřiceti Lánech. Nakonec se však rozhodlo zmodernizovat stávající svitavský pivovar, zřízený na parní pohon.
	
	V červenci 1892 psal svitavský časopis „Die Brenn-Nessel“, že Svitavy stojí v živnostenském podnikání na jednom z předních míst celé monarchie a jsou právem zvány „moravským Manchestrem“, neboť se staly po Brnu nejprůmyslovějším městem na Moravě.

Rostoucí průmysl se nutně odrážel i v počtu obyvatel, který s přinášejícími pracovními příležitostmi neustále rostl: 
1850  4 431 obyv.
1869  5 800 obyv.
1880  6 351 obyv.
1890  7787 obyv.
1900  9 029 obyv.
1910  9 649 obyv.
Důkazem je např. rok 1890: Ze 1 647 lidí vnitřního města mělo 991 cizí domovskou příslušnost, z 6 140 obyvatel předměstí bylo 3 167 cizích. Celkově tedy počet osob bez svitavské domovské příslušnosti (osob, které nebyly zdejšího původu nebo tu nebydlely aspoň 10 let) činil více než polovinu! Místní zvláštností je i velké číslo počtu žen – 4 242, oproti mužům – 3 525, tedy zde žilo téměř o třetinu více žen. Bylo to dáno zejména tím, že textilní podniky a tabáková továrna zaměstnávaly převážně ženy.
Příliv přistěhovalců za zaměstnáním pokračoval i na poč. 19. století, i když se jeho tempo proti předchozím desetiletím mírně zpomalilo.

Výstavba průmyslu se odrazila na celkové podobě Svitav: Na předměstí vyrostly tovární budovy a v jejich blízkosti desítky dělnických domků. Majitelé továren s podniků si stavěli honosné vily, zdobené šukem, věžičkami, balkony, krytými vchody a rozlehlými zahradami.

Zemědělství nehrálo v životě města nějakou významnější roli. Bylo to způsobeno poměrně malým rozsahem svitavského katastru a převažujícím zaměstnání lidí v průmyslu, živnostech a obchodu. I tak zde bylo k 1. lednu 1914 napočítáno 183 koní, 160 krav, 74 prasat, 113 koz a 2 915 slepic.


Politické poměry:
Volební výsledky z jednotlivých let odráží národnostní seskupení svitavských obyvatel, tedy naprosto vítězí německé strany:

Volby 1907:
České strany celkem: 131
Nejvíce:
Československá sociálně demokratická strana dělnická: 121
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Německé strany celkem: 4 915
Nejvíce:
Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei: 1 657
Deutsche christlich soziale Partei: 1 496
Deutsche Volkspartei: 947

Volby 1911:
České strany celkem: 176
Nejvíce:
Československá sociálně demokratická strana dělnická: 151
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Německé strany celkem: 5 011
Nejvíce:
Deutsche christlich soziale Partei: 1 973
Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei: 1 531
Deutsche Volkspartei: 1 041

Z národnostního složení obyvatel i výsledků voleb vyplývá i nacionalizmus, který vyvrcholil roku 1918 proklamací o připojení města k provincii Sudetenland.
	Výrazem rozvoje společenského života měšťanstva, souvisejícího také s postupným politickým uvolňováním na konci 50. let, bylo zakládání spolků. Nejstarší spolky (národní, odborové, kulturní a sportovní) vznikaly od 60. let 19. století. Do té doby ve městě existoval pouze jeden – a to střelecký (již od 18. stol.).
První, který vznikl, byl mužský zpěvácký spolek z r. 1858 o počtu 22 členů. Jeho členstvo se sestávalo zejména z měšťanských živnostníků a podnikatelů.
Dalšími nově vzniklými byly např. tělovýchovný (od r. 1863), tkalců (od r. 1865, hasičů (od r. 1869), německý politický (od r. 1870), Sudetendeutsche Wahlblock (od r. 1881), odborový dělnického oděvního průmyslu (od r. 1897) a mnoho dalších. Zakládání a rozvíjení spolků trvalo i po r. 1900. V r. 1912 se ve Svitavách nalézalo už 80 spolků. Ale všechny tyto spolky byly vesměs pouze německé, první české byly založeny až po r. 1918.
	Prosazovat českou politiku ve Svitavách nebylo vůbec snadné, neboť se německá honorace otevřeně hlásila k obraně Hřebečska jako uzavřeného německého území. Roku 1882 se právě ve Svitavách konal výjezdní sraz Německého spolku z Brna. Ve městě ozdobeném černo-červeno-žlutými prapory vítaly hosty tisíce lidí v čele s purkmistrem Johannem Budigem. Na slavnosti odhlasovaná rezoluce prohlašovala, že Němci jsou předním kulturním národem na zemi a vedoucím národem v Rakousku. Nezdar punktací poznamenal všechen společenský a kulturní život ve městě. Měšťanská honorace založila r. 1891 společenský klub s výmluvným názvem „Teutonia“. A když v r. 1893 česká menšina uskutečnila první společnou schůzi, tehdejší historik města Albert Tomala napsal, že „rozvoj průmyslu přivedl v poslední době do města mnoho slovanských dělníků, kteří místo aby se přizpůsobili poměrům, snaží se stále ukazovat svoji národnost. Hřebečská župa byla od mnoha, mnoha staletí pevně uzavřené německé území, Svitavy byly německé město a doufejme, že jím zůstane.“

Přehled starostů města:
Franz Blodig	1839 – 1849
Dominik Schwab	1850 – 1860
Leopold Tempes	1860 – 1863
Karl F. Strakele	1864 – 1869
Constantin Makowsky	1870 – 1872
Anton Geier	1873 – 1878
Johann Budig	1879 – 1884
Friedrich Sander	1885 – 1893
Johann Budig	1894 – 1902
Carl Schuster	1903 – 1918
Carl Lick	1918 – 1935


Sociální poměry:
Svitavy byly městem německým s malou českou menšinou:
1880:	Č: 262	N: 6 067	Ostatní:	22
1900:	Č:  75	N: 8 911	Ostatní:	43
1910:	Č: 123	N: 9 471	Ostatní:	55

Proto i školství bylo až do r. 1919 pouze německé. První česká škola vznikla až právě r. 1919 – česká obecná škola a měla jen 2 třídy.
Ve městě se nacházely tyto německé školy:
1 obecná škola (1848)  4 obecné školy, 2 chlapecké a 2 dívčí (1900)
1 měšťanská škola chlapecká (1870) + 1 měšťanská škola dívčí (1878)
1 živnost. pokrač. škola (1889)
1 vyšší reálná škola (1895)
1 tkalcovská škola (1873)
1 odborná škola pro ženská povolání (1911)

Po stránce náboženské byly Svitavané v naprosté většině katolíky, neboť v celém soudním okrese Svitavy bylo k roku 1900 26 453 katolíků, 116 evangelíků, 275 židů, 6 jiného vyznání a ani jediná osoba nebyla bez vyznání.
Ve městě se nacházely dva kláštery: redemptoristický (1855) a milosrdných sester (1900). Potřebám věřících sloužil farní kostel Navštívení Panny Marie a tři filiální kostely.

Pro kulturní život Svitav sehrála důležitou roli nově postavená honosná budova čítárny a knihovny r. 1892. Nová kulturní instituce byla od počátku chápána jako nástroj utužování německého charakteru města i jeho nároků na přední postavení mezi městy širokého okolí. (Stala se i argumentem v žádosti o zemské vyšší reálky). Peníze na její stavbu věnoval významný svitavský rodák Oswald Ottendorfer (1828 – 1900). Z jeho daru rovněž postavilo již v r. 1883 město novou nemocnici a v r. 1886 sirotčinec.
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