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PŘEDPOROZUMĚNÍ:

PROPOJENÍ MINULÉ
UDÁLOSTI SE SOUČASNÝM

ŽIVOTEM POLENSKÉ
KOMUNITY



CÍL: 
Srovnání solidarity různých skupin a jednotlivců  

po požáru Polné 1863 s pohledem současné 
psychosociální krizové spolupráce.



Požár Polné      
4. srpna 1863

◦ 4 přímé oběti na životech, 

desítky dalších podlehly 

zdravotním následkům

◦ 2000 lidí bez střechy nad 

hlavou

◦ Materiální škody na domech  

a majetku



Skupiny 
zasažených 

(částečně se překrývají)

Obyvatelé města bezprostředně zasažení 

požárem:

◦ Ztráta blízkých (4 rodiny bezprostředně)

◦ Poškození zdraví (desítky osob)

◦ Ztráta bydlení (189 domů)

◦ Materiální škody (včetně ztráty zdrojů obživy – většina 

obyvatel)

Ostatní:

◦ Pomáhající z okolních obcí

◦ Představitelé státních institucí (hejtman)

◦ Jednotlivci a skupiny z celého R-U



Psychologické 
fáze katastrofy

1. varování – zvonění kostelních zvonů

2. fáze zázraků – okamžitá vzájemná pomoc, 

zřízení Výboru pro podporu pohořelých       

(1. – 3. den)

3. fáze líbánek – rozdělování pomoci, 

podpora z okolních měst, medializace           

(6 týdnů)

4. fáze deziluze – pomoc nedostačuje, chybí 

finance na obnovu bydlení, mnoho lidí musí 

opustit město (do konce 1863)

5. fáze obnovy – trvala několik desetiletí 

v důsledku nedostatku materiálních zdrojů 

(do konce 19. stol.)



SNÍMEK
Z OBNOVY

KOSTELNÍ VĚŽE, 
KTERÁ SE 

USKUTEČNILA AŽ
V ROCE 1895



Hodnoty, potřeby, síly, zdroje

◦ Hodnoty – život, zdraví, majetek; vzájemnost

◦ Potřeby – záchrana života, záchrana majetku; materiální statky jako 

prostředek zachování života, absence základních potřeb (jídlo, 

přístřeší), ztráta zdrojů příjmů (řemeslníci), později materiální 

nedostatek na obnovu nemovitostí

◦ Síly – sounáležitost, vzájemnost, solidarita, zodpovědnost

◦ Zdroje – místní komunita (A. Pittner – radní, A. Varhánek –

starosta, L. Sadil – pekař), jednotlivci a skupiny mimo Polnou, 

materiální a finanční sbírky, dobročinné aktivity



Strategie zvládání

„i já mohu pomoci“ 

◦ Jenom tím jsem stavení uchránil, že jsem posílal do panského pivovaru celou noc a celý den pro 

pivo, a tak lidi ku pomoci lákal, protože jinak nebylo k pití nic.                                                                       

(ze zápisu majitele domu č. 99 Novotného)

◦ Druhého dne ráno byl po městě pláč a nářek hladových dětí též i odrostlých lidí; an tuto noc nikdo     

z pekařů a z hokynářů pro zmatek pécti nemohl, čehož jsem se i já hned obával, vybídl jsem ještě 

jednoho pekaře Josefa Šrámka, bysme do Jihlavy pro nějaké pečivo poslali. Poslali jsme tam tři 

koně, které pečivo z Jihlavy v 7 hodinách ráno asi za 100 zlatých přivezli, což v malé chvíli všechno 

lidé rozebrali. Naštěstí o 8 hodinách ráno přijeli dobrodinci města Přibyslavi a na dvou vozích

s chlebem, který se mezi chudý a pohořelý hned rozdal.                     

(ze zápisu pekaře Sadila)



Strategie zvládání

„Společně to zvládneme“ 

radní města, výbor pro pomoc pohořelým – rozdělování jídla, 

soupis škod

◦Obřad – rituál

pohřeb obětí požáru (účast čáslavského hejtmana Voitha)

◦ Vlna vystěhovalectví 



Role médií

◦Telegraf, tisk

◦ Informace 3. – 4. den

◦Zásadní pro solidaritu v rámci R-U       

(první půlrok až 2 roky po požáru)

◦ Iniciativa Richarda hraběte Belcredi

(dlouhodobá pomoc – horizont 5 let           

po požáru)



Porovnání 1863/2020
1863 2020

Hodnoty Život, zdraví, majetek (vzájemnost) Život, zdraví, majetek, živ. prostředí 

(lidská práva, angažovanost pro druhé) 

Potřeby Záchrana života, majetku, prostředků 

obživy (jídlo, přístřeší, obnova bydlení)

Ochrana života, zdraví, důstojnosti, 

majetku, živ. prostředí

Síly Sounáležitost, vzájemnost, solidarita, 

zodpovědnost

Solidarita, zodpovědnost, povinnost

Zdroje Materiální – dodávky jídla z Jihlavy a 

Přibyslavi, hasičské stříkačky z okolí

Finanční – sbírky R-U, dobročinné 

aktivity jednotlivců a skupin

Lidské – místní komunita (obyvatelé 

města), obyvatelé okolních obcí

Materiální – obec, NO

Finanční – obec, stát, sociální systém 

(pojištění, soc. zabezpečení, pomoc), NO

Lidské – místní komunita, složky IZS, 

NO, dobrovolníci

Strategie 

zvládání

Vzájemná pomoc, proaktivita, rituál –

obřad, vystěhovalectví

Vzájemná pomoc (partnerství), 

proaktivita, rituál – obřad



Závěr:

◦ Principy pomoci 1863 = 2020

◦ Odlišnosti 

role státu, forma pomáhajících organizací,  komunikační technologie, 

role médií jako tvůrce postojů

◦ Shody 

fungující místní komunita základem spolupráce

důležitost aktualizovaných informací a role médií jako zprostředkovatele informací 

teologický pohled na reakce při a po požáru*

◦ Otázky vyžadující hlubší studium

Rešerše mediální prezentace události

Kulturně-politický kontext: role státu, církve,  kultury (včetně obřadu)



DĚKUJI
ZA POZORNOST


