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   PhDr. Pavla Vošahlíková, Csc. (1951) po ukončení studia historie a filozofie na Filozofické fakultě UK pracuje od roku 1974 jako vědecká pracovnice v Historickém ústavu AV ČR. Zabývá se kulturními a politickými dějinami 19. a 20. století. V posledních letech se zaměřila na poměrně nezmapovanou problematiku dějin všedního dne. 


Minulost v zrcadle každodennosti

   Jak už sám název napovídá, tato knížka se zabývá životním stylem za vlády Františka Josefa I., tedy léty 1848 až 1916. Doba jeho vlády byla klidná pouze relativně, neboť konflikty za jeho panování zůstaly ve stínu dvou konfliktů velkých, které jeho vládu ohraničovaly, a to revoluce roku 1848 a první světová válka.
   S novým životním stylem souvisely tři pojmy: demokratizace, industrializace a byrokratizace. (D= nové vztahy v rodině, I= jiné rozvržení času v domácnosti, ...) Tento nový, moderní životní styl se nejdříve prosadil ve velkých městech a průmyslových oblastech, později zavítal i na venkov. Prosazoval se s různou intenzitou. K jeho rozšíření přispěla i železnice, tedy rychlejší způsob dopravy. Někde ale došlo ke zpomalení postupu tohoto nového způsobu života i díky politice. Hrálo totiž svou roli, zda šlo o novinku z Německa nebo z nějakého slovanského státu. I Němci žijící u nás hledali svoje národní zájmy.
   Objevují se i migrace, nejčastěji z venkova do města. Lidé, nově přibyvší i starousedlíci, se navzájem ovlivňovali. Jako příklad bych uvedla češtinu. V Praze se mluvilo německy nejen mezi úředníky, ale i řemeslníky. Přičemž na kvalitu mluvy se nedbalo. Ale lidé z vesnice mluvili česky, ve svém okolí s češtinou vystačili a jejich společenské postavení němčinu nevyžadovalo. Naopak začali oni ovlivňovat své okolí.	 
   
Nová tvář města

   Za vlády Františka Josefa I. vzrůstal počet obyvatel ve městech. Symbolem městského bydlení se staly činžovní domy. 
   Od roku 1847 ulice Prahy osvětlovaly plynové lampy. 
   Velký problém představoval nedostatek vody- jednak jí bylo málo a jednak se díky průmyslu znečišťovala. Díky tomu se ve městech dařilo epidemiím tyfu a jiným nemocím. V posledním desetiletí se vystavěl pražský vodovod.
   O čistotu ulic dbali metaři a domovníci, odpadky se pálily doma nebo je odváželi popeláři. 
   Hradby v Praze brzdily růst města, proto se od roku 1871 bouraly.
   Od roku 1875 jezdila po Praze tramvaj tažená koňmi. Taková jízda rychlostí nevynikala, ani cena nebyla lidová, ale průvodčí a kočí plnily úlohu informační kanceláře; cestujícím za jízdy sdělovali nejnovější události. V roce 1897 se v Praze objevila elektrická tramvaj.  První městské autobusy se městy projížděly před rokem 1914.
   Pokud se konaly plesy nebo svatba, volil se tradiční způsob dopravy, a sice fiakrem či drožkou.
   Více obyvatel ve městech znamenal i větší kriminalitu. Přibývalo krádeží i vražd.  
   1862 vstoupil v platnost nový obecní řád, který znamenal růst byrokracie. Obce potřebovaly na přikázané úkoly kvalifikované pracovníky.
   1894 zahájila provoz elektrárna v Holešovicích.

Můj dům- můj hrad

   Problém života ve městě představoval nedostatek bytů a výše nájemného. Nelze se divit, že v jedné místnosti žil vyšší počet lidí, jejich podnájemníky v to počítaje. Každý se snažil najít si v bytě svůj koutek. Praha nabízela bydlení nepříliš kvalitní, ale za to velmi drahé.
   
   Jako příklad bych uvedla vzpomínky jednoho pražského lékaře na svůj rodný dům. Cituji:
   Dům byl ze sociálního hlediska naprosto nevyhovující, jak už tomu u staveb z 19. století bývalo (postaven 1865). Pokoje pro služebné byly sice prostorné a vysoké, ale jejich okna ústila na chodbu nebo na pavlač. Hrozný byl domovníkův byt. Byly to dvě oddělené místnosti v průjezdě, z jedné do druhé se muselo přes průjezd. Neměly vůbec okna a ve dne v noci se tam muselo svítit plynem. Záchody byly na dvoře asi 40 m daleko. Ve čtvrtém patře, kam vedlo 125 schodů, jsme měli prostorné místnosti, i když byly nižší než místnosti v prvních třech patrech. Byla to kuchyně, vedle ní jídelna, dále ložnice (rohová) s okny na Ferdinandovu třídu, dětský pokoj a salon používaný spíše jako spíš ...Na druhé straně pavlače byly tři pokoje pro kupecké mládence. Domácnost vedla teta Anna, mně se věnovala slečna Anna, kupeckých mládenců bylo 7-9, bydlela u nás i kuchařka a panská, posluhovačka k nám docházela. V zimních měsících zavládla tma, se kterou neúspěšně bojovala petrolejová lampa nebo dvě stearinové svíčky. Elektriku jsem si dal zavést až za války, někdy roku 1916, kdy nebyl ani petrolej ani svíčky.
   Za společensko přístupné platilo bydlet v Praze pouze uvnitř původních hradeb. Mimo hradby bylo bydlení i levnější a kvalita vyšší. Po roce 1900 lidé konečně začali opouštět starou zástavbu a stěhovali se do pohodlnějších bytů za hradby.
   Mnohdy se doma provozovala živnost, v tom případě na to padla jedna místnost.
   Odstrašující čtvrtí v Praze byl Josefov- židovská čtvrť. V roce 1849 zde žilo už jen 10% Židů, zbytek tvořily sociálně nejslabší vrstvy. Vyskytovalo se zde nejvíc nakažlivých nemocí a byla zde vysoká úmrtnost. V jednom malém bytě žily až 3 rodiny. Na jeden suchý záchod připadli nájemníci až z 10 bytů, tedy asi 30 rodin! 1893 začala městská rada domy vykupovat kvůli asanaci, aby domy mohla zbourat a postavit nové.Našli se odpůrci, v té čtvrti samozřejmě nebydlící, kteří poukazovali na velkou památkovou hodnotu domů. Přívrženci asanace shromáždili naštěstí dostatek hygienických a zdravotních argumentů a asanace se uskutečnila. Druhým Josefovem se stal Žižkov, kde převládaly pavlačové domy.
   Problémem stal nedostatek světla (úzké ulice, malá okna, hluboké místnosti).  
   Na přelomu století se objevily osvětové příručky. Rodina měla mít 2-3 místnosti(kuchyně, ložnice, obývák), záchod, sklep a spíž, salon už ne. 
   Spát se má ve zvláštní místnosti, i když teplo v kuchyni k tomu nelákalo, propagace větrání. 
   Kuchyň měla být bílená, podlaha nejlépe dlážděná, kuchyň má mít kouřový a větrací komín, železný nebo kachlíkový sporák, ukládací skříň, nalakovaný nebarvený pevný stůl a věšáčky.
   V 60. letech byly na Smíchově a v Holešovicích dvě moderní dělnické kolonie i s koupelnou a vodou v bytě.
   Lidé z venkova si museli do bytu pořizovat nový úsporný nábytek- dělal se z dýhy.
   Rostoucí počet obyvatel ve městě znamenal nedostatek bytů. Bezdomovci přespávali v opuštěných budovách, sklepích nebo útulcích. Ty zřizoval zaměstnavatel pro své zaměstnance, charitativní organizace nebo město. Útulna pojala asi 130 lidí, člověk tam mohl být od 19 do 6 hodin. Dostal snídani a večeři. Tuláci a žebráci se chtěli přes zimu ohřát ve státním vězení, kde by o ně bylo postaráno. Policie o tom věděla, takže jim přestupky v daném období přehlížela. Ale taková urážka císařského majestátu vynesla pokaždé takové 3-4 měsíce v teple.
   
Domácnost a rodina

   Vzorovou rodinu tohoto období tvořili rodiče a nezaopatřené děti. Prarodiče žili samostatně. Mohli mít u sebe ubytovaného příbuzného, který ve městě studoval. Pan domu se také často musel postarat o neprovdanou či ovdovělou sestru. Podle sociální situace rodiny se odvíjel počet personálu:služky, komorné, kuchařky, vychovatelky, zahradníci, atd. Protože se voda a topivo museli nosit ručně, pořizovali si služky i ne moc movití měšťané.
   S rozvojem továren a zvětšováním dílen ubývá i společné bydlení a stravování tovaryšů u mistra. Tovaryši se nyní starají sami o sebe. 
   V rodině nebylo neobvyklé mít i deset dětí, protože ještě na začátku 80. let se pátého roku dožila jen polovina narozených dětí.
   Otec představoval v rodině autoritu, rodina se podřizovala jeho rozhodnutí. Od přelomu století ale jeho vliv klesal.
   Platil občanský zákoník z roku 1811. Dívka se nesměla provdat bez souhlasu otce či poručníka až do svých 24 let, pak byla plnoletá. Omezeny byly svatby jinověrců, Židů, vojáků a úředníků- ti museli složit před svatbou kauci. V šedesátých letech se omezení týkalo sňatku týkalo hlavně chudých snoubenců a osob s přestupky. O dětech rozhodoval muž.
   Čelední řád umožňoval vládnout hospodáři na vesnici nad čeledíny a děvečkami.
   Z ekonomických důvodů bylo mnohdy nutné, aby pracovala i žena. Někdy pracovala po sňatku jen do doby než se narodily děti. Častěji musela péči o malé dítě přenechat staršímu dítěti, chodit do práce, a po večerech pak prát, vařit a uklízet. Žena potom byla vyčerpaná a snadněji umírala. Proto byl častým jevem ve společnosti vdovec s dětmi hledající novou manželku. 
   Ženy se chtěly vzdělávat. V roce 1862 byla v Praze otevřena Vyšší dívčí škola a roku 1890 první dívčí gymnázium v Rakousku. Když dívka složila úspěšně maturitu, chtěla se samozřejmě dostat i na vysokou. Tam mohla studovat od roku 1897.
   Po ranním odchodu manžela a dětí z bytu, měla žena dopoledne pro sebe, ale rozhodně nezahálela. Vydala se nakupovat na trh. Neposílala tam služku, neboť některé fígle obchodníků (např. dávání kamínku do másla, aby bylo těžší), by služebná nemusela prokouknout. Na trhu se nabízelo nejrůznější zboží. Dali se sehnat i citrusové plody, oblíbené byly pomeranče, ale grepy se u nás objevily později. Rajčata se syrová nejedla, používala se do omáček. Ryby se moc nejedly kvůli kostem, ale lidé si rádi pochutnali na rybičkách v oleji. V sedmdesátých letech bychom tu našli už i brambory.
   V poledne se v bytě sešli všichni členové na oběd. Ve všední dny se vařila jednoduchá jídla. Odpoledne paní domu poklízela a věnovala se ručním pracím. 
   Asi tak jednou měsíčně v pondělí  bylo tzv. velké prádlo. Ten den se nevařilo. Byla to komplikovaná záležitost, protože všechna voda se musela nanosit ručně. Někdy se alespoň koupila horká voda z pivovaru (tedy byl-li poblíž), aby se ušetřilo na     topivu. Večer předtím se prádlo namáčelo ve vlažné vodě se sodou. Prádlo se promáchalo, vyždímalo, na stole namydlilo. Pak se dalo do necek a polilo se sodovou vodou. To ale nestačilo. Druhý den pradlena prala prádlo na valše. Pak se prádlo vyvařilo, vymáchalo, oškrobilo a vyždímalo. Vše ručně. Pokud bylo možno sušilo se na slunci.
   Alespoň jednou týdně se do bytu zvala společnost.  Výše postavené ženy v salónu hostily umělce a ženy na úrovni. Dobré pohoštění se chystalo už od rána. Mnohdy tato setkání žen měla i pracovní náplň- šila se výbava nevěstě nebo miminku.
   Domácí práce se díky novému druhu lampy (lampa na elektřinu) mohly dělat i v noci. Petrolejovým lampám se denně musel zastřihovat knot, musely se čistit a dolévat do nich petrolej. Plynové lampy zase spíše hřály než aby vydatně svítily.
   Od 60. let se v Praze dal (i na splátky) zakoupit šicí stroj (singrovka) z Anglie. Pak jej následovaly žehlící a prací přístroje. Obchody už prováděly i propagaci svých výrobků (aby obchod pana Neffa přesvědčil hospodyňky, že mají zavařovat dle pana Wecka, pozvali hospodyňky do závodu a prakticky jim vše předvedli). Do Čech se dostávaly různé cizí výrobky- kávovar Melita, tlakový hrnec Lilor, petrolejový vařič, příbor z nerezu, nádobí z varného skla nebo plynový sporák.
 
Škola základ života

   Od roku 1774 platil zákon o povinné školní docházce. Při každém farním kostele měla být škola o 1 až 2 třídách, v každém kraji hlavní škola o 3 třídách a v sídle zemské komise tzv. normální (vzorná) škola o 4 třídách, která připravovala i kandidáty učitelství. 
   Školu musely navštěvovat děti od 6 do 12 (13) let. Až do 18 let se mělo chodit na nedělní opakovací hodiny. 
   Vyučování nebylo jednoduchou záležitostí: ve třídě se tísnilo i 100 žáků vícero ročníků, navíc se stávalo, že učitel učící v českém prostředí mluvil jen německy. 
   1862 vznikl nový obecní zákon. Radnice mohla ovlivňovat organizaci a obsah výuky.
   Organizace škol: 
   obecní škola (5)-měšťanka (3)
                   -gymnázium (8) do r. 1890 jen chlapecké
                   -reálka  místo hlavní školy, pak nižší 
                    stupeň gymnázia          
   Existovaly tzv. dětské zahrádky, opatrovny dětí od 3 do 6 let. Vdovy nebo staré panny si ve svých městských bytech zřídily tyto školky. Sloužily dětem vdovců nebo zaměstnaných rodičů. V poledne děti chodily domů. Učily se slušnému chování, snášenlivosti, hrály si se stavebnicemi, vojáčky a děvčata vyšívala bavlnkami papír.
   Oblíbené byly ve školách tělesné tresty. Zásada zněla: Metla vyhání děti z pekla. Tudíž rákoska určitě nezahálela.
   Školní budovy se většinou nacházely ve starých nevyhovujících staveních. Záchody byly někdy v přízemí, ale žáci používali raději dvorek. Vodovod zaveden nebyl, větrat se nesmělo a tělocvična byla ubohá, neboť se mělo za to, že cvičení je škodlivé a nemravné. Ale na sklonku století se začaly stavět školy nové, výuce přizpůsobené. U učebnic (salátová vydání) se na vydání nehledělo, počet sešitů nedostačoval, takže vše záviselo na dobré žákově paměti.
   Školní den žáčků trval od 9 do 11, pak se doma naobědvali, a od 13 do 15 hodin. Po vyučování se věnovali hudbě. V neděli se muselo chodit na bohoslužby. Na hodiny náboženství žáci nosili napsaný obsah nedělního evangelia, takže si faráři účast v kostele zajistili. Na přelomu století se na gymnáziu vyučovalo 5 hodin dopoledne a 2-3 hodiny odpoledne.
   Školní rok trval od 15.9. do 15.7. Druhý a poslední den školy se chodilo do kostela. Prázdniny byly vánoční, pololetní a velikonoční. Na svátek císaře (4.10.) a císařovny (19.11.) se také neučilo, konaly se totiž bohoslužby.
   1882 došlo k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na část českou a německou. České univerzitě se ale nedostávalo ani vybavení ani vyučujících, kteří většinou zůstali na německé univerzitě. Vzrůstal zájem o studium práv a filozofickou fakultu, studium medicíny stálo hodně peněz, naopak zájem o kněžskou dráhu upadal.
   Studenti si často přivydělávali kondicemi a psaním do novin. Podnájem byl drahý, tak se mnohdy se synem přestěhovala celá rodina.
   1890 začalo fungovat dívčí gymnázium spolku Minerva. Maturita se ale až do roku 1907 musela skládat na chlapeckých gymnáziích. 
   V roce 1897 začaly první dívky studovat na filozofické fakultě, posléze i na medicíně. Práva byla jimi dobyta nejpozději. Na fakultách dívky studovaly již v 70. letech, ale ne řádně, a tak doktoráty získávaly jen za hranicemi.

Svět práce

   1859 vznikl živnostenský řád (zrušení cechů,právo na účast při nedělní bohoslužbě). 1895 došlo k zakázání práce v neděli.
   Ve městech se důsledně rozdělil čas na práci a volno, na venkově i nadále rozhodoval vegetační cyklus. Lékaři a advokáti si pracovní dobu stanovovali sami. Některá řemesla se provozovala doma, a ne v továrnách, takže i tam se čas organizoval jinak.
   Práce v továrnách a větších dílnách trvala zhruba od 6 do 18 hodin. Dělníci měli 2 půlhodinové pauzy (nebo jedna hodinová) a odpoledne si mohli krátce odpočinout také.
   Co se týče řemesel, tak učeň přicházel k mistrovi do učení po obecné škole (12 či 13 let) asi na 2 až 3 roky. Na rozdíl od tovaryšů nebo dělníků se stal členem mistrovi širší domácnosti, takže se u něj stravoval, šatil a spal. Rodiče za vyučení platily. Kvalita se pohybovala v různých mezích: někdy se učni naučili spíše uklízet a hlídat děti.
   Podmínkou pro založení vlastní samostatné dílny se stal vandr, zvláště u jemných rukodělných řemesel.
   1868 vydán branný zákon o všeobecné branné povinnosti v délce tří let. Služba u vojenského námořnictva trvala roky 4, maturanti a vysokoškoláci sloužili jako tzv. jednoroční dobrovolníci.
   Na venkově se zboží cenilo podle toho, jak dlouho vydrželo. Na přelomu století se však už i v malých městech začala více cenit módnost a pohodlí před trvanlivostí a účelností. 
   Symbolem nové doby se stal úředník. Platový a hodnostní růst závisel na tzv. tajné kvalifikaci (postava, rodina, styl oblékání). Od roku 1808 do roku 1878  platila dvanáctistupňová pyramida rakouské byrokracie, pak se 12. třída zrušila. Především se platová třída změnila na kvalifikační. Tento systém narušovali certifikatisté, vysloužilí poddůstojníci rak.uh. armády, kteří získávali místo nad jejich kvalifikaci a bourali tak postupové pořadníky. Povýšení ve státní službě znamenalo stěhování, aby úředník místní zájmy neprosazoval na úkor státních. Úředník musel působit spořádaně, jeho žena nesměla vykonávat některé domácí práce, a když tak tajně. Státní úředníci byli v Rakousku první, kdo získal nárok na penzi pro sebe i pro svou rodinu (po 40 letech služby).
   Pracovní doba v hromadné výrobě a velkých dílnách bývala kratší (11-12 hodin), dodržovaly se tam předpisy týkající se bezpečnosti práce. Dělníci byli pojištěni pro případ úrazu či nemoci.
    
Oslavy, neděle, svátky
   
   Různé poutě, jarmarky, veselice a oslavy se již po staletí řídily církevním kalendářem. Za vlády Františka Josefa se nezměnil časový rozvrh těchto akcí, ale jejich obsah a podoba. 
   V Praze se konaly dvě známé řemeslnické slavnosti, a sice krejčovský Slamník (úterý po Velikonocích, v Bubenči) a ševcovská Fidlovačka (středa po Velikonocích, v Nuslích). Od 80. let se objevila konkurence a tyto dvě slavnosti upadaly.
   V Praze existovalo několik poutí: matějská, svatojosefská, svatojánská a svatováclavská. 
   V Ústí nad Orlicí tovaryši cechu tkalcovského (blaníci) ve vlastních uniformách tvořili při slavnostech v kostelech špalíry.
   Velmi oblíbené byly cirkusové a artistické produkce, dioráma, kabinety, zvěřince a další atrakce.
   Cirkusy svůj příjezd ohlašovaly inzeráty a cedulemi, prošly ulicemi ve slavnostních průvodech. Známý byl třeba národní cirkus Emanuela Beránka. Do měst přijížděly i skupinky artistů, krotitelů a akrobatů. 
   Velké návštěvnosti se těšila anatomická muzea a kabinety (vycpaná zvířata, kuriozity, lastury, výrobky domorodců z Afriky, ...).                         
   První filmy (objednané z Francie) u nás promítali architekti Jan Křířenecký a Josef František Pokorný u Pokorných doma. V roce 1898 tento vynález představili na Výstavě architektury a inženýrství  v Praze, kde promítali už i své vlastní filmy (např. Výjezd parní stříkačky k ohni, Lepič plakátů, Švábovo Zmařené dostaveníčko; vyvolané Lumiéry v Lyonu). 
   Chvíle volna se trávili i návštěvou divadla, hudebního představení, výstavy nebo sportovního utkání. I v kultuře spolu Němci a Češi soupeřili, a proto v roce 1888 si Němci v Praze otevřeli svoje vlastní Nové německé divadlo (dnes Státní opera). Navštěvovat často divadlo, či mít dokonce předplacenou lóži znamenalo mít lepší společenské postavení.
   V sezóně se také chodilo tančit. V Praze se za sezónu konaly zhruba čtyři plesy pro lepší společnost. Od roku 1865 se Češi bavili na maškarních bálech pro sokoly a jejich rodiny, které se nazývaly šibřinky. Každý rok se bál zaobíral jedním tématem (selská svatba, cirkus, zahrada, Olymp a jeho bohové,...). V Praze byly nejoblíbenějšími plesovými místy sály v Malostranské besedě a v Konviktu (tam se konal 1840 první český ples, díky Tylovi).
   Ve větších městek se zřizovaly stálé taneční školy. Do menších měst přijížděl před sezónou taneční mistr a v pronajatém sále vyučoval tanci.
   Ke konci století vznikaly nové salony (literární, hudební a politické), více než salonům se ale u nás dařilo tzv. stolním společnostem v kavárnách a hostincích.
   Díky volným nedělím se začaly pěstovat nedělní vycházky, jejichž cílem bývaly mnohdy výletní hostince.
   V roce 1862 byl založen Sokol, jež se měl starat o tělesnou kulturu, sport, turistiku a společenskou zábavu všeobecně. Zakladateli se stali Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokolové se stali průkopníky nových druhů sportů u nás (bruslení, cyklistika, veslování). 
   Jiří Stanislav Guth-Jarkovský  stál roku 1896 u zrodu Českého výboru pro olympijské hry.
   Roku 1901 došlo k založení Českého svazu fotbalového.    
   Spolky rozvíjely turistiku. 1888 založil Vojta Náprstek Klub českých turistů (značení cest, vydávání map, budování chat a ubytoven).
   


