
Migrace Českých bratří do 
Dolního Slezska



Politická situace

• Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře 
nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády 
Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval 
veškerý majetek nekatolíků, který rozdělil mezi 
katolíky a nechal popravit 27 vůdců stavovského 
povstání na Staroměstském náměstí roku 1621.
Roku 1627 pak vydává Obnovené zřízení 
zemské, kterým český trůn dědičně připadl 
Habsburské dynastii, německý jazyk byl 
zrovnoprávněn s češtinou a katolictví bylo 
uznáno jako jediné dovolené náboženství.



• Nekatolická šlechta, duchovní a měšťané 
museli buď emigrovat ze země nebo 
konvertovat ke katolictví. Mezi těmi, kdo 
opustili zemi, byl také Jan Amos 
Komenský, jedna z největších osobností 
českého národa a poslední biskup Jednoty 
bratrské.



Růžový palouček

• Podle legendy byl Růžový palouček 
místem, kde se exulanti rozloučili se svou 
vlastí před jejím opuštěním a nejistou 
budoucností. Modlíce se k Bohu, jejich 
slzy zkropily zemi. Růže vzrostlé z těchto 
slz jsou svědectvím jejich lásky a víry.

• Až na jednotlivce splynuli tito první 
exulanti s okolním obyvatelstvem a 
nepodařilo se jim zachovat českou řeč. 



Růžový palouček



O sto let později

• Více než sto let po bitvě na Bílé hoře se za 
Slezských válek vzedmula nová vlna emigrace. 
Tentokrát to však nebyla šlechta a měšťané, ale 
tisíce sedláků, řemeslníků a podruhů, kteří 
opustili svá pole, domy a přátele, jen s 
nejnutnějšími věcmi, téměř vždy však s biblí.
A právě tito prostí lidé dokázali uchovat víru 
svých otců  a předat ji svým dětem, které ji po 
generace předávaly dál až do dnešních dnů. 
Krom společenství ostatních jim v tom nejvíce 
pomohla právě ona česky psané bible.



Slezsko 1561



Münsterberg

• Roku 1741 Friedrich II. pověřil kazatele Liberdu k 
provedení emigrace českých nekatolíků do 
pruského Slezska – několik tisíc se jich r.1742 
shromáždilo v Münsterbergu



Münsterberg 1750



České osady v Prusku

• Roku 1749 byly založeny první české kolonie v 
Prusku – Friedrichův Tábor a Husinec.

• V následujících letech byly založeny Hradec, 
Poděbrady a další.



Friedrichův Tábor

• 24.2.1749 Friedrich II. podepsal povolení k 
založení české emigrantské kolonie Friedrichův
Tábor

• Včetně fary a školy dostali emigranti 58 podílů 
půdy



Friedrichův Tábor

• V listopadu 1749 byl povolán první kazatel Pavel 
Boguslav Kaluski, byl zde do své smrti r.1758

• 4.3.1750 žilo v Táboře 75 rodin, asi 400 lidí



Friedrichův Tábor

• 22.9.1776 byl vysvěcen táborský kostel
• 1886 byl postaven nový kostel



Friedrichův Tábor



Husinec

• 30.4.1749 povolil Friedrich II. postavení Husince
• Každá ze 175 rodin dostala 1 díl půdy z 

celkových 300 hektarů u Střelína



Husinec

• Češi dostali k užívání starý hřbitovní kostelík – na 
obrázku Střelína vpravo dole č.26

• Prvním kazatelem byl do r.1754 Václav Blanický



Husinec

• 1752 stálo v Husinci 100 domů



Husinec



Husinec

r.1764 koupilo 70 
českých exulantských 
rodin dvůr Mehlteuer a 
postavily zde Horní, 
Prostřední a Dolní 
Poděbrady



Toleranční patent

• Po smrti Marie Terezie, Josef II. (1780-
1790) uskutečňuje mnohé reformy. Pod 
tlakem nepokojů, které vypukly v Čechách 
roku 1775, Josef II. ruší nevolnictví a roku 
1781 vydává Toleranční patent. Ale čeští 
exulanti po jejich zkušenostech s 
katolickou církví zůstávají nadále v 
pruských zemích.



Z Pruska na východ

• Čechům se v Prusku dařilo poměrně dobře a záhy byly 
zdejší osady přelidněné. Po roce 1800 se exulanti 
vydávají dále na východ a usazují se v Polsku, později 
pak na Volyni a Ukrajině.



Návrat

• Po vzniku Československa v roce 1918 a po druhé 
světové válce, se mnoho potomků českých exulantů 
vrátilo zpět do „země otců“. Mluvili sice česky, ale přesto 
zde byli cizinci a Češi se na ně dívali s nedůvěrou.



Dnešek

• Dnes již jen v několika obcích na světě a v 
České republice existuje živá exulantská 
tradice. Snad se i díky novým 
komunikačním možnostem, jako je 
televize a internet, podaří znovu posílit 
povědomí o cestě našich předků za vírou 
jejich otců.
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Tábor Husinec



• Husinec
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