
OSOBNOST PROF. DR. ING. EDVARDA REICHA
Přední český zemědělský ekonom, žurnalista, vědecký pracovník a organizátor českého a slovenského zemědělského školství. 
Edvard Reich, syn hanáckého venkova, se narodil 17. března 1885 ve Velké Bystřici u Olomouce v rodině domkáře, vychován 
byl u svého děda Josefa Reicha, krejčího ve Velké Bystřici.Vyrůstal v zemědělském prostředí, které se učil znát a kterému zů-
stal svou prací věrný po celý život. Z chudých poměrů, probíjel se sám, neúnavně a vytrvale za lepším vzděláním. Absolvoval 
všechny stupně zemědělských škol, od nižších až po vysokou a dosáhl doktorátu technických věd. Stal se učitelem, působil 
na všech typech zemědělských ústavů a jeho pedagogická dráha vyvrcholila docenturou ze zemědělské ekonomiky a spra-
vovědy na Vysoké škole zemědělské v Brně.

Narozen 17. 3. 1885 ve Velké Bystřici u Olomouce
Zemřel tragicky, 24. 5. 1943 na železničním přejezdu u Zdounek, 
pohřben je v rodinné hrobce v Ústí nad Orlicí
MÍSTA JEHO PŮSOBENÍ
V Olomouci – Klášterním Hradisku, na rolnicko-chmelařské škole.
V Táboře na Hospodářské akademii a v Praze na 
ministerstvu zemědělství.
VZDĚLÁNÍ
Rolnicko-chmelařská škola v Klášterním Hradisku u Olomouce
Zemská střední hospodářská škola v Přerově
Olomoucká reálka
Hospodářská akademie v Táboře
Vysoká škola zemědělská v Brně
Vysoké učení technické v Praze
PROFESNÍ ČINNOST
Asistent na školním statku Hospodářské akademie v Táboře
Odborný učitel na rolnicko-chmelařské škole v Olomouci
Učitel na střední hospodářské škole v Olomouci
Sekční šéf ministerstva zemědělství
Přednosta oddělení zemědělského školství 
na ministerstvu zemědělství
Přednosta odboru školského, osvětového a výzkumu
Ministr zemědělství
Docent zemědělské ekonomiky na VŠZ v Brně
Jednatel olomoucké Hospodářské jednoty
Šéfredaktor časopisu Kodym a Československý zemědělec 
Spoluzakladatel ČAZ a její generální sekretář
Předseda Pedagogické společnosti zemědělské
Přednosta ústavu pro zemědělskou politiku
Předseda klubu zemědělských ekonomistů
Místopředseda Švehlova malozemědělského ústavu 
Předseda kuratoria Ústřední zemědělské knihovny a čítárny ČAZ
Předseda Syndikátu zemědělských novinářů a spisovatelů
Člen ústředního výboru Zemědělské jednoty a její spoluzakladatel
Předseda československé odbočky Mezinárodního úřadu pro 
zemědělské školství; Místopředseda Zemědělské osvěty
Jednatel zemědělského muzea
Člen mezinárodní vědecké rady př Mezinárodním ústavu 
zemědělském v Římě
Člen kuratorií domácích škol i mezinárodních školských organizací

Vznik týdeníku ČESKOSLOVENSKÝ ZEMĚDĚLEC spadá do druhé etapy Reichovy 
publikační a redaktorské práce. V době svého působení ve funkci sekčního šéfa na 
ministerstvu zemědělství v roce 1919 připojuje k již známému časopisu Kodym nový 
týdeník. Do publikační činnosti zapojuje odborné zemědělské pracovníky.

Do období jeho působení na minis-
terstvu zemědělství spadá i zahájení 
bohaté publikační činnosti. Zakládá 
sbírku Publikací ministerstva země-
dělství a sbírku Časových spisků mini-
sterstva zemědělství a stává se jejich 
redaktorem. Své redaktorské schop-
nosti a zkušenosti Reich plně rozvíjí 
v Zemědělské akademii, kde se stá-
vá redaktorem jejího Věstníku a sbír-
ky Časové otázky zemědělské. Autor 
hesla Reich E. v Ottově slovníku na-

učném uvádí, že Reich „napsal od roku 1904 několik tisíc novinových článků, odborných pojednání, 
brožur a vědeckých studií“ Za Reichova přispění, vznikl v roce 1933 Syndikát zemědělských novinářů a 
spisovatelů, který si jej zvolil za předsedu.

V pondělí 24. května 1943, kolem 
15. hodiny, bylo na železničním 

přejezdu nedaleko Zdounek na Kroměříž-
sku zachyceno projíždějícím vlakem osobní 

auto. 
Na místě zahynul Ing. dr. Edvard Reich, 

odborový přednosta ministerstva zeměděl-
ství v. v., a Josef Hlavnička, ředitel Baťových 

závodů ve Zlíně. Jejich manželky byly 
těžce zraněny a převezeny do Baťovy zlín-

ské nemocnice.

 „Shodou okolností došlo k tomu, že koncem roku 1904 dokončil jsem v Táboře přípravy k vydávání vlastního odborného časopisu Kodym. První číslo vyšlo 
počátkem ledna 1905. Prvé dva ročníky byly obsahu více populárního, poněvadž byl úspěch, spojil jsem se s prof. Cikánkem a od III. ročníku měsíčník Kodym 
přeměnili jsme na čtrnáctideník velkého formátu. Tak od svých 19 let byl jsem zapřažen do odpovědné práce novinářské, nucen sledovati všechny podrobnosti 
kulturního, hospodářského a politického života našeho národa i ciziny. Byla to tvrdá škola, ale zároveň dobrý prostředek naučiti se pozorovat, posuzovat, do-
chvilně a přesně pracovat. Odborné novinaření mne uchránilo od jednostrannosti a také povrchnosti v zemědělské politice. Vydávání a redigování zemědělského 
časopisu připadalo mi ve svých povinnostech a důsledcích úplně obdobným s hospodařením na vlastním statku, na své riziko. Jsou to podniky hospodářsky veli-
ce podobné. Rozdíl je pouze v tom, že při hospodaření na svém statku odpovídám za své činy a práci jen sobě. Při vydávání a redigování časopisu odpovídám za 
svoji práci celé odborné veřejnosti, především své čtenářské obci, ale také historii. Odpovědnost bral jsem vždy velmi vážně. Přes patnáct let vydával jsem Kodym 
a odbornou literaturu svým vlastním nákladem a před dvaceti lety převzalo Kodym a Československý zemědělec nakladatelství Novina v Praze. Za 35 let se na-
sbírají slušné zkušenosti. Myslím že redakční a vydavatelská práce je o mnoho snadnější nežli hospodaření na vlastním statku. Vyžaduje stálou pohotovost, nic 
nelze odložit, všecko musí být včas a pořádně vykonáno a při tom všem jest stále pocit velké spokojenosti.
 Redakční práce každému brzo ukáže, co všechno nezná, čemu se musí ještě naučit. Podněcovala mne k vytrvalosti při dalším studiu a překonávání všech překážek, hnala mne na 
cesty do ciziny a vedla k pozorování zemědělského člověka v jeho práci, zvláště sedláka a dělníka. Učila mne spravedlivě hodnotit, nekřivdit a objektivně posuzovat. V malém národě 
vydávat s úspěchem dobrý odborný časopis zemědělský vlastním nákladem není úkol snadný, zejména když obsah má být vyšší úrovně. Je nutno umět vyhovět nejrůznějším nárokům 
a potřebám svých čtenářů a mít nejužší kontakt s vědou a praxí. Psát dobře pro sedláky i intelektuály – tomu se bylo třeba učit. Největší starostí bylo, aby obsah nebyl jednostranný, 
aby representoval zemědělství všech českých zemí i Slovenska, aby bylo hodně spolupracovníků. Tak se podařilo časem vytvořit originální uspořádání, zajímavý obsah a zdokonaliti 
tradici českého zemědělského novinaření. Pod vlivem Kodyma a později i Československého zemědělce se mnohé v našem odborném tisku zemědělském změnilo a hlavně zlepšilo.“

Konec první světové války odstartoval 
novou etapu v jeho životě. Po přijetí 
nabídky tehdejšího ministra zeměděl-
ství Karla Práška k práci na minister-
stvu, mu byl přidělen post přednosty 
oddělení pro zemědělské školství. Bylo 
mu teprve 34 let, ale měl již praktic-
ké učitelské zkušenosti a také předsta-
vy, jak dál postupovat v zemědělském 
školství. Ještě za války je vtělil do pu-
blikace, nazvané Příští vybudování ze-
mědělského školství, zvláště vysokého 
na Moravě, kterou vydal v roce 1916 v Olomouci. Při prá-
ci na ministerstvu si vedl vynikajícím způsobem: vytvořil 
ucelený systém zemědělského školství s výrazným rozší-
řením všech typů nejen zemědělských škol, ale i školních 
statků a promyšlené soustavy lidového zemědělského 
školství. Má velkou zásluhu na vybudování tohoto vzdě-
lávacího odvětví na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

V tomto období je třeba zvláště vyzdvihnout podíl E. Reicha na vzniku 
Domu zemědělské osvěty na Královských Vinohradech. Reich si totiž od 

počátku působení na ministerstvu uvědomoval, že uskutečnění programu 
rozvoje zemědělského školství a šíření osvěty vůbec, se neobejde bez po-

třebného zázemí v podobě velkého a technicky vybaveného objektu, který 
nazval podle účelu jemuž měl sloužit, Dům zemědělské osvěty. 

Stavba se uskutečnila v letech 1924-1926 podle projektu architekta Josefa 
Gočára a fi nancovalo ji převážně ministerstvo zemědělství. Dům zeměděl-
ské osvěty, slavnostně otevřený 28. října 1926, měl sloužit potřebám ze-
mědělců všech sociálních skupin a nejrůznějšího politického přesvědčení, 

nejpočetnější zastoupení v něm však měly instituce agrární strany. 

Byly to nepochybně Reichovy 
zásluhy o rozvoj zemědělské-
ho školství a celkové zkvalit-
nění zemědělského podnikání 
v zemi, které jej vynesly, byť jen 
na dobu necelých dvou týdnů, 
do křesla ministra zeměděl-
ství úřednické vlády arm. gen. 
J. Syrového. Stalo se tak ve 
dnech 22. září až 4. října 1938. 

V roce 1941 musel E. Reich odejít pod tlakem německých 
okupantů z ministerstva zemědělství do předčasného 
důchodu. Odborně působil nadále převážně v ČAZ.

1919 - 2019

Prof. Dr. Ing. Edvard Reich

Rozestavěný Dům zemědělské osvěty v roce 1925 
(z archivu MZE) Dům zemědělské osvěty byl postaven podle 

projektu významného architekta Josefa Gočára

President Osvoboditel T. G. Masaryk návštěvou v zasedací 
síni Československé Akademie Zemědělské v domě 
Zemědělské osvěty v Praze, 3. července 1926

Jednání ČAZ o reformě vysokých zemědělských a zvěro-
lékařských škol v ČR v Domě zemědělské osvěty v lednu 

1931 (E. Reich v první řadě vpravo)

Z prvního ročníku val-
ného shromáždění 

ČAZ (předsednictvo)

Účastníci prvního výročního valného shromáždění ČAZ ve 
velkém přednáškovém sále Domu osvěty v Praze

V souvislosti s knihou Podvody v obchodě se strojenými hnojivy, byl E. Reich vystaven hroz-
bě soudních žalob. V knize odhalil protizákonné machinace se semeny, krmivy a hnojivy v 

několika fi rmách. K soudnímu projednávání nikdy nedošlo, protože fi rmy vzaly nakonec své 
žaloby zpět.

PROF. DR. ING. EDVARD REICH

NA PANELU JSOU POUŽITY MATERIÁLY Z ARCHIVU VYDAVATELSTVÍ PROFI PRESS A KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY
A ZE SBORNÍKU OSOBNOSTI AGRÁRNÍ POLITIKY (STUDIE SLOVÁCKÉHO MUZEA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 11/2006)


