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STUDIE

OBRAZ ŽIVOTA PODDANÉHO NA KYSUCIACH V ZRKADLE

ZÁZNAMOV MOBILNÉHO SÚDNEHO ORGÁNU FORUM

VICECOMITIS V DRUHEJ POLOVICI 18. STOROČIA

MARIAN LIŠČÁK

Kysuce are the region, which in the past has passed a complex evolution. It was not always
consistent ensemble, which is perceived today. The study provides information about the situation
in Kysuce in the 18th century, the territorial division of their property in several feudal dominions,
but also on the overall development of economic and social conditions during the 18th century.
Shows significant changes that have brought to people life in Kysuce enlightened reforms of
Maria Theresa and her son Joseph II. On the basis preserved archival documents from the
judicial records mobile judicial authority called the Forum vicecomitis which have been
preserved mostly in archival funds of manors, brings a perspective in terms of interpersonal
relations in everyday life of the then population of Kysuce. Through the several examples presents
of ordinary judicial matters which the lowest tier of judiciary has dealt with. Apart from partial
approach judicial authority institution Forum vicecomitis are offered through its study cited texts
and compact excursion into the history of everyday life in Kysuce in the 18th century. 

Key words: Kysuce; Forum vicecomitis; 18th century; feudal estates; tribunal; Joseph II; Maria
Theresa; serfdom; Wallachians.

Dnes vnímame región Kysuce, nachádzajúci sa v severozápadnej časti Slovenskej republiky,
ako kompaktný lokalitný celok, u ktorého by každý predpokladal veľmi dlhý historický vývoj.
Toto je však veľmi klamné zdranie, ktoré je potrebné hneď v úvode tejto štúdie ozrejmiť. Kysuce
ako kompaktný región sa začali spájať z pôvodne samostatných častí viacerých feudálnych
panstiev pod vplyvom novozavedeného správneho členenia až v druhej polovici 19. storočia.
Pôvodne však jednotlivé súčasti dnešného regiónu vykazovali značné odlišnosti. Už v časoch stre-
doveku táto oblasť spadala pod správu troch panstiev, a to konkrétne Starohradskeho, Strečnian-
skeho a Budatínskeho.1 V období raného novoveku z hľadiska územného vlastníctva na dnešných
Kysuciach začali prevažovať panstvá Strečno a Budatín. V období 17. storočia panstvo Strečno
vlastnil rod uhorského palatína Františka Vešeléniho. Po odhalení sprisahania proti panovníkovi
Leopoldovi I. boli jeho účastníci prenasledovaní a ich majetky boli zhabané v prospech cisárskej
koruny. Panovník potom tieto územia rozdal svojim verným služobníkom. Počas tohto zložitého
obdobia sa teda i majetky Františka Vešeléniho rozdelili medzi nových majiteľov. Časti pôvodného
Strečnianskeho panstva získali rody Esterházyovcov2 a Lövenburgovcov.3 Po vymretí Lövenbur-
govskej línie po meči sa sobášnou politikou s Lövenburgovou dcérou Annou Magitou táto časť
pôvodného panstva Strečno dostala do rúk rodiny Windišgrácovcov. Deti nového majiteľa Fridricha
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1 BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985, s. 26.
2 KOČIŠOVÁ, A.: Panstvo Bytča – Strečno (1536, 1582) 1595–1950. Inventár. Bytča 1962, s. 1.
3 PALKOVIČ, S.: Panstvo Teplička (1662) 1752–1912. Inventár. Bytča 1962, s. 1.



Windišgráca si po jeho smrti panstvo v roku 1751 rozdelili na dve časti a z nich sa postupne vypro-
filovali samostatné panstvá Teplička a Gbeľany.4 Okrem tohto všetkého sa už začiatkom 17.
storočia v najzápadnejšej časti dnešných Kysúc podarilo majiteľom Bytčianskeho panstva z rodu
Turzovcov založiť osadu Turzovka, v okolí ktorej sa začali utvárať i ďalšie obce. Bytčianske panst-
vo neskôr rovnako prešlo pod majetkovú držbu rodu Esterházyovcov. 

Kysuce v 18. storočí

Oblasť dnešných Kysúc bola teda v období 18. storočia rozdelená medzi územie štyroch
panstiev. Konkrétne teda Strečnianskeho, Bytčianskeho, Budatínskeho a Tepličianskeho. Jed-
notlivé časti tohto územia boli aj z hľadiska osídľovania, ale aj z hľadiska vytvárania obcí pro-
filované samostatne, a preto boli medzi nimi značné odlišnosti, ktoré v určitej rovine pretrváva-
jú až do dnešných čias (jazykové odchýlky, mentalita ľudí, odlišnosť tradičných odevov atď.).
Jednu základnú vec však mali takmer všetky kysucké obce zhodnú (pomimo dolnokysuckých
obcí Budatínskeho panstva), a tou bolo osídlenie na valašskom práve. Osídľovací proces, rov-
nako ako následný proces vytvárania obcí na horných a východných Kysuciach prebiehal
podobnou formou, a tým tieto obce získali v určitej rovine podobné črty. V počiatkoch 18. sto-
ročia si ešte mnohé obce na horných a východných Kysuciach udržiavali tradície súvisiace 
s valašským právom. V ich čele ešte stále stál valašský vojvoda, ktorý bol v nadriadenej pozícii
voči obecným richtárom na území, ktoré pod neho spadalo. Obyvateľstvo sa rovnako ešte 
i v tomto období venovalo paseniu vysokohorského dobytka, i keď sa v tomto prípade dá hov-
oriť už o posledných dozvukoch takéhoto spôsobu obživy. Pôvodní valasi sa čoraz viac začína-
jú prispôsobovať pohodlnejšiemu životu dedinského obyvateľstva, začínajú sa vo väčšej miere
so svojimi trvalými obydliami presúvať do intravilánu obcí a ich pôvodné obydlia v extraviláne
začínajú čoraz viac nadobúdať sezónny charakter. Panstvá tomuto procesu napomáhajú zriaďo-
vaním panských salašov, do ktorých prijímajú ovce od valašských osadníkov a zavádzajú pro-
fesionálne salašníctvo pod panskou správou. V prvých dekádach existujúca funkcia valašských
vojvodov sa do polovice 18. storočia vytráca prakticky zo všetkých častí dnešných Kysúc 
a najvyššími správnymi úradníkmi s pomedzi obyvateľstva v jednotlivých obciach sa stavajú
dedinský richtári, ktorí dovtedy boli až na druhom mieste. Obyvateľstvo sa v čoraz väčšej miere
venuje poľnohospodárskej činnosti a v tomto období sa začína vo veľkom rozvíjať až do
dnešných čas dominujúci drevospracujúci priemysel. Už od prelomu 17. a 18. storočia sa v tej-
to súvislosti začína z hľadiska prepravy drevnej hmoty širšie rozvíjať aj pre Kysuce špecifická
forma pltníctva. Kvôli nízkej hladine riek totiž nebolo možné do pltí zviazané drevo zvážať
okamžite, a tak sa drevo zvážalo len pri zvýšení hladiny riek5 počas jarného topenia snehu,6 pri-
padne pri výraznejších zrážkach. Týmto sa tu začala vytvárať špecifická forma splavovania,
ktorú možno nazvať divokým pltníctvom s vlastnými prvkami a spôsobmi vykonávania, ale 
i zvykmi.7 Plte sa pri zvýšení hladiny riek strhávali na rozbúrenú vodu a takýmto nebezpečným
spôsobom sa prepravovali až na požadované miesto, ktorým bolo zväčša blízke okolie Žiliny,
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4 KOČIŠ, J.: Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. Žilina 1996, s. 38.
5 „Brvenné drevá, které v Máji a v Juniusi z hori ku Rjece už skutečne vyvezené by boli, zavázani su Contratenti bez

všetkého meškňjá hned do Plti richtovať a vázať a sice preto, aby čím skorej jak nahle by na hoňenjé voda súca sa
stala, vyhotovené plte na vážne brehy, budto na Žilinské alebo Chumecké skrz Contrakentov vyhnecté byť mohli.“ Štát-
ny archív v Bytči (ďalej ŠABY), f. Panstvo v Tepličke (ďalej PT), k. 6, inv. č. 40.

6 „Wmesacy Maji kdjy obyčajne Jarna Woda bywa, šly sme na Skalite u Greguscha napominuti, zeby on teš jako jiny
plti honil.“ ŠABY, f. Panstvo v Bytči a Strečne (ďalej PBS), k. 315–322, súdne záležitosti.

7 JEŘÁBEK, R.: Karpatské vorařství v 19. století. Praha 1961, s. 82–83.



nakoľko sa tam nachádzali rozsiahle pltné zberné plochy. Stadiaľ sa už plte zvážali bezpečnejšie
dolu Váhom k svojim novým majiteľom. 

Najvýznamnejším zásahom do života bežného obyvateľstvo boli osvietenské reformy
panovníkov Márie Terézie a jej syna Jozefa II. Tieto razantným spôsobom zmenili dovtedy zažité
stereotypy v životoch bežného obyvateľstva. Medzi najväčšie zmeny patrilo zavedenie celokra-
jinského urbára pre Uhorsko v roku 1767. Urbár mal zlepšiť postavenie poddaného obyvateľst-
va,8 zaviesť prehľad a poriadok do vlastníckych vzťahov pôdy a zvýšiť tak i príjmy do kráľovskej
pokladnice. Okrem toho však v urbároch pre jednotlivé obce boli zaznamenané nariadenia o ich
správe a chode, ktorými sa riadili až do polovice 19. storočia, dokonca v niektorých bodoch až do
jeho konca.9 Pre obce na dnešných Kysuciach boli urbáre vydané v roku 1770,10 pričom zber
údajov prebiehal podobne ako v iných častiach krajiny už od polovice šesťdesiatych rokov 18.
storočia.11 Jednou z najdôležitejších zmien v rámci urbára bolo zavedenie každoročnej voľby
richtára, čím sa zrušila dovtedy platná funkcia dedičného richtárstva. Dedičný richtári mali prit-
om hlavne v oblasti značnej časti Kysúc dominantnú a ťažiskovú úlohu už pri zakladaní obcí ako
lokátori. Boli teda akýmsi sceľujúcim článkom v obecnom živote a transformácia tejto inštitúcie
znamenala značné zmeny v administratívnom chode obcí. Po novom sa richtári vyberali z troch
kandidátov určených panstvom, čím si panstvo mohlo uprednostniť sebe vyhovujúceho kandidá-
ta. V otázkach obecnej rady (teda prísažných) a notárov však bola ponechaná voľba už len na
dedine.12 Väčšia fluktuácia na čelnom poste obcí nevyhnutne znamenala prenesenie väčšieho
zaťaženia na post notárov, ktorí vo svojej funkcii zotrvávali omnoho dlhšie obdobie. Medzi
najdôležitejšie nariadenia urbára samozrejme patrilo zjednotenie pracovných povinností pre pod-
daných, ale svoj význam mala napríklad i kategorizácia pôdy. Je však treba povedať, že zavede-
nie urbára malo aj mnohé výrazné negatíva. Panstvá napríklad nútili svojich poddaných nahlaso-
vať viac pôdy ako v skutočnosti vlastnili, aby tak zvýšili daňové i robotné povinnosti. Panstvá
pristupovali za účelom budúceho profitu aj k zhabávaniu pôvodných poddanských majetkov
(krčiem a mlynov), nakoľko ich potom mohli prenajímať. Napriek tomu, že sa poddaní proti také-
muto konaniu snažili brániť, málokedy sa im podarilo uspieť.13
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8 Márii Terézii sú pripisované tieto slová: „Nič nechcem robiť proti zákonu, ľúbim národ, som mu vďakou zaviazaná.
Ale ak chcú, aby som zostala kráľovnou, musím prisluhovať spravodlivosť rovnakou mierou chudobným i bohatým.
Musím uspokojiť svoje svedomie. Nechcem, aby som pre pár magnátov a šľachticov prišla do večného zatratenia.“
ACSÁDY, I.: Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava 1955, s. 287.

9 Napríklad v otázkach každoročnej voľby richtárov a obecných prísažných.
10 ŠABY, f. PT, k. 1, inv. č. 1–2.
11 ACSÁDY, I.: Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava 1955, s. 287.
12 „Na Rychtarsky Urad panstwy nech trech z obzcy jmneju a predklada z ktery obecz jedneho pry pritomnosti panske-

ho Officira slobodne wywoly, Panstwy wsakniczmenej tak wiwoleneho skrzewa zle Skutky a Ucziinky muže zlozity ano
trestaty na Myststo pak zloženhzeo Rychtare predepsanym Spusobem ma se druhy ustanowity. Na proty tomu ale
notariussa a Prysažnich sama obecz berz gruntowneho Pana Wedomy muže wywolity, ano y propustity.“ ŠABY, f. PT,
k. 1, inv. č. 1–2.

13 „Kdez pretkowe naši a stari Rodicowe od Počjatku Osadi Oščzadnice a Horelice pod panowany jeho Exelentii Pana
Esterhaziho Slawnej tejto krajini Panu Palatinusa boli z jinisich krajin wiwedeni a jakožto a ponewatčz zbraneho
Minara ješčže w techdy nebolo, w tichto Čsasach ze by ludom služit mohel, nebo y welmi Mlin Potrebny bol tak sebe
postawily Mlin Placzkow tak rečzeny kdyz techdy any Pijowaru any Majeru Panskeho w Ošczadnicy postaweneho
nebolo. Čo sa Oswiceneho Pana Grofa Erdudiho od welkomozneho Pana Prefectusa Stefana Malara do Cinsu watše-
ho sme priwedeni boly, kedz y wedla Listu od Slawneho Panstwa postawily sme druhy Mlyn, swojim nakladkom a už
kdiž wozel jak od tech dwuch Mlinuw tak y od Zemy tej ku Mlinom Patricze kazdoroczne Slaw Panstwu platime 30 fl
26 Ľ do Casi Panskej a tak od teho Gazdowe vo wšetkem spokojni pozustawaly aš do wčzulejsiho času, jakowe Swo-
jim Wčulejšim Časom ale newime z jakej pričini Slawne Panstwo Nam take Mliny na Stranku Pansku odebrat cheju
a Naš Skasirowat když to nikdi zadni nebaci any neslichal ze by kedy tak Mliny Slawne Panstwu patrily. Jedine Našim
pretkom Plačzkom tak rečzenim, jako y podhodnowernim Swedomim stari Lude zeznawaju, zjednej y druhej Osadi ze 



Ďalšou veľkou zmenou pre poddané obyvateľstvo bolo vydanie tolerančného patentu Joze-
fom II. nariadením z 13. októbra 1781.14 Jeho širšie aplikovanie i na židovskú vieru v januári
1782 znamenalo zmeny i v iných sférach života ako len náboženských. Proces zmien zavŕšilo
aplikovanie zrušenia nevoľníctva na uhorskú časť krajiny 22. augusta 1785.15 Okrem získania
určitej právnej pozície tak poddaní už neboli pripútaní ani k svojej pôde a mohli sa slobodnejšie
pohybovať. To sekundárne vyvolalo masívnejšie vysťahovalecké vlny obyvateľstva z menej
úrodných oblastí, Kysuce nevynímajúc. Pod vplyvom týchto patentov však do oblasti dnešných
Kysúc začali vo väčšej miere prenikať obyvatelia židovskej viery, hlavne z oblasti poľskej Hali-
če. Tí tu začali v čoraz väčšej miere vyvíjať podnikateľské aktivity, hlavne prostredníctvom
prenájmu panských hospodárskych jednotiek typu krčiem, jatiek, obchodov a mlynov. Vďaka
svojím zahraničným kontaktom prakticky ovládli trh s predajom cudzokrajných výrobkov.16

Postupne začali čoraz viac prenikať i do ťažiskovej obchodnej aktivity tejto oblasti, ktorou bol
obchod s drevom.17 Na Kysuciach boli v tom čase židovské komunity zviazané s panstvom, na
ktorom pôsobili. Celkovo sa na území vtedajších Kysúc vyprofilovali tri komunity, a to v Čad-
ci, Starej Bystrici a Kysuckom Novom Meste. Z nich bola do roku 1800 početne najväčšia
pravdepodobne komunita v Čadci, keďže si už na prelome 18. a 19. storočia dokázala 
v mestečku Čadca vybudovať vlastnú synagógu.

Forum vicecomitis

Ľudové pomenovanie tejto inštitúcie znelo „Slávna panská stolica“.18 Spadala do sústavy
dobového stoličného súdnictva. Išlo v dnešnom ponímaní o akýsi súdny orgán prvej úrovne, ktorý
riešil najmenej závažné súdne ponosy, prípadne prečiny obyvateľstva. Jej zriadenie spadalo medzi
rozsiahlu súdnu reformu, ktorá bola zavedená v roku 1723.19 Pre značnú rozľahlosť Trenčianskej
stolice, do ktorej vtedy územie dnešných Kysúc administratívne spadalo, mal tento orgán mobilný
charakter. To znamená, že za riešením súdnych záležitostí cestoval priamo do určitých oblastí sto-
lice, ktoré boli poddaným vopred ohlásené. Tam sa potom účastníci súdnych konaní museli 
v stanovenom termíne dostaviť a súd im v ich záležitosti mohol vydať platné rozhodnutie. Panst-
vo a hlavne obec, v ktorej sa táto udalosť uskutočnila, mala povinnosť hostiť prítomné úradníctvo
a šľachtu. Stolicu na tomto súde zastupoval podžupan, ktorý bol hlavným aktérom súdu. Príse-
diacimi mu potom boli stoličný slúžny z oblasti, v ktorej sa aktuálne súd konal, a zástupcovia
miestneho panstva, prípadne panstiev okolitých (väčšinou právnici daných panstiev). 
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nebačzeju čzo y menej ze by boly kedy slichaly o tom od svojich pretkoch a starich Rodicoch ze by to Panske bolo,
ale jedinhe Plačkowe jak Mliny tak y Zeme ku tim ze Mlinom pripadajice.“ ŠABY, f. PBS, k. 7–8, kriminálne procesy,
dobrovoľné pokonania, exekúcie 1737–1847.

14 ŠKVARNA, D. et al.: Lexikón slovenských dejín. Bratislava 1997, s. 91. 
15 Tamtiež, s. 92.
16 „Ponimo hore jmenowanich Arendatorow a tich kterimy osobitne straniwa wšelijakeho Kupectwa prewacany Con-

tracty učinenene su, žadnemu jinemu s exotickimy wecamy kupectwo na Csattcy prewacaty slobodno nebude, a preto
jestly by njekdo skrs Arenadatorow pristihnuty bol, a to u Sl. Panstwa opomenuty sa možu, na ktery čas ze strany
panskej pre odwrateny škody Assistentiu obsahnu.“ ŠABY, f. PBS, k. 311–312, prenájom mlynov, jatiek, krčiem,
hosp. domov, prievozu a rybolovu.

17 „[…] prinducse ja nizey doloženy ku Izakovi Altman kupectvi Dreweneho Materialni s Csattze straniwa Cos mney
Lodi sucsich na Mlini y dokonali sme sa tak, že takove Lode by na Skodu budu csi na Osoch vyhnati.“ ŠABY, f. PBS,
k. 315–322, súdne záležitosti.

18 „[…] we weci tejto Sl. Panska Stolicsy lutujem a ponižene prosim, že bi tomže Juro Kotira takovi Oves y utrovky
mne zaplatiti prinuteni bol. Wcsemž unižene prosicse zustawam. Slawnej Panskej Stolicsy Werni poddani Juro Lariss
z Csatcze.“ ŠABY, f. PBS, k. 315–322, súdne záležitosti.

19 SIVÁK, F.: Právne dejiny Slovenska do roku 1918. Bratislava 1999, s. 58.



Listinné záznamy z týchto udalostí dochované poväčšine v archívnych fondoch panstiev sú
vďaka svojím podrobnostiam o bežnom živote obyvateľstva neoceniteľným zdrojom informácií
k dejinám každodennosti v sledovanom období. Keďže sa účastníci súdnych konaní snažili čo
najpodrobnejšie vysvetliť svoju situáciu a problém, ktorý chceli riešiť, popisujú neraz i mnohé
reálie, ktoré by nebolo možné s odstupom tak rozsiahlej doby z iného zdroja získať. Prakticky
teda tieto záznamy ponúkajú doslova exkurz do danej doby, sú zdrojom mnohých nových po-
znatkov o vtedajšom chode obcí, medziľudských vzťahoch, živote rozdielnych majetkových
tried obyvateľstva, remeslách, vysvetľujú mnohé zabudnuté pojmy a aktivity, takže v konečnom
dôsledku široko rozširujú poznatky o bežnom živote v 18. a 19. storočí.

V súvislosti s osvietenskými reformami a dobovým vývojom však možno rozdeliť tieto
listinné materiály do dvoch častí. Zatiaľ čo v 18. storočí prevažujú záznamy o majetkových
sporoch a drobných kriminálnych prečinoch, tak v 19. storočí významne pribúda sťažností 
a žalôb na úradníctvo panstva a žiadostí o zlepšenie sociálneho postavenia poddaných. Toto
umožnilo prijatie zákonného článku dvadsať z roku 1802, na základe ktorého mohli poddaní
predkladať svoje sťažnosti a žaloby práve v týchto záležitostiach.20 Celkovo tak agenda súdu
narástla do niekoľkonásobne väčšieho množstva oproti 18. storočiu.

V tejto súvislosti ešte treba doplniť, že ťažšie zločiny a kriminálne priestupky sa riešili na
úrovni stoličnej sedrie v Trenčíne, avšak ešte občas sa tieto súdy uskutočnili aj v Bytči,21 kde
bolo aj hlavné väzenie pre väzňov čakajúcich na rozsudky. Prechodné väzenia boli aj v Čadci22

a Tepličke nad Váhom.23

Zo súdnych sporov

Poznáme dva druhy súdnych záznamov, ktoré nám poukazujú na život na Kysuciach v druhej
polovici 18. storočia. Sú to jednak priamo súdne záznamy z daného obdobia a potom sú to záz-
namy zväčša z prvej polovice 19. storočia, ktoré sa svojou obsahovou formou vzťahujú na obdo-
bie 18. storočia, teda poskytujú informácie o reáliách a živote v predchádzajúcom storočí.
Napríklad pri snahe zdokladovať svoju genealogickú líniu vo veci majetkového sporu rodina
Sutkovcov odkazovala na delenie majetku svojím dedom v roku 1766: „[…] ponewač nas Dedo
Juro Sutko Roku 1766 bol weswej starobe postaweni amaice dwoch chlapcoch welmi malih atak
nemohuce slawnemu panstwu a slawnej stolici Danek končit atak sobe umjenel swoju častku
Role Urbarskej totisto zezarubka Skorwagoweho dwanastu častku dobrowolne pustit beswset-
kich penisi Ondrejowi Skorwaga abion čonatu častku prislucha jak slawnemu Panstvu tak aj
Slawnej Stolici wsetke taskosti zbiwat a odplacat apomojej smrti zeslibi zmojich sinoh čobolo
adočlowečenstwa wirastu abiim ontu častku zozarupka dwanastu breswsetkeho prowa
dobrowolne pustel.“24 Pri smrti rodiča o osudoch maloletých detí väčšinou rozhodovala obecná
rada na čele s richtárom, ktorí deti zväčša zverili do rúk rodinne blízkej osoby, prípadne do rúk
krstných rodičov. O majetok detí, ktorý takto de facto zostal bez vlastníka, sa mal tento „tútor“
postarať až do dospelosti detí, a tým ho potom vydať. Veľmi často sa však stávalo, že títo správ-
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20 ACSÁDY, I.: Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava 1955, s. 324.
21 „Arendatorka pak panu Uradnikovy ktery bres wsetkey Angazitie aneb Svedecztva mna dal okovaty a do Arestu Bit-

sanskeho dosikovaty rozkazal!“
22 „[…] a nas obžalowal my aj do Arestu Csatczanskeho sme wsadeny boly […].“ ŠABY, f. PBS, k. 315–322, súdne

záležitosti.
23 „1836 jakotu bola P. Stolica jakotu boli ti harestanti steplice utrati snimi sa utrovelo 0,42.“ ŠABY, f. PT, k. 16, inv.

č. 59. 
24 ŠABY, f. PT, k 1, inv. č. 1–2.



covia sa len veľmi ťažko lúčili s ľahko nadobudnutým majetkom, činili rôzne obštrukcie, a tak
väčšinou tieto spory nakoniec riešila súdna stolica. Majetkové pokonania a dohody potvrdené
richtármi sa často používali aj ako podklad a dôkaz pri neskorších súdnych sporoch25 (často
však bývali aj falšované).26

Ďalšími typickými spormi boli chotárne spory medzi jednotlivými obcami, ktorých hranice
boli veľmi krehké a záviseli zväčša od hraničnej majetkovej držby ich obyvateľov. Často sa tak-
to dostávali do konfrontácie i obce susediacich panstiev, čo potom prerastalo do územných
sporov celých panstiev, ako napríklad v roku 1794 medzi panstvami Strečno a Teplička: „Jakowy
Kusz Hory a Pasjenku w Chotary Kubinskem ležiczy Roku 1794 Krz pokonany mezy Slawnimy
Panstwy Kiežaczim a Zemenskim od Statka as po Csepcsove Ku Chotaru Kubinskemu jest pripo-
jeni a od Zborovanow odnaty respective z Užitku jeho na buducsne do Koncza Tyže Zborovanczy
skrz wihodene Chotarne Kopcze witworeny su ten a takowy predmenowany Kusz oddal a Guro
Krakovanovy a Ondrejovy Kralikovy a jinim Spolecsnikom na Pasjenku Ponewačs od jinich
Spolecsnikow z Welkej Racse Vitworeny boly a tak ze swim Dobitkom sa kam prichilit nemaly 
a ponewačs sa jim len toliko na Pasjenek oddal tento Kusz zakazane maju tam nist na Virobisko
Klcsovat jinacs stratili by aj Bastu aj zlatich dvaczat ktere ku tejto istote do cassi Panskej tu
položily. Na čso sa jim do wole panskej tento List widawa any žadne do Csasu Barany
newistawuju dokut sa neuwidy či podla Sudu Panskej Stoliczy swe polesnosty zastawat budu.
Obesztercza 30 bus 1795 Kebray Ferencz.“27 Pri riešení týchto sporov bola mobilita súdnej sto-
lice veľmi prínosnou. Nakoľko išlo o rozsiahlejšie spory s väčšou účasťou svedkov, mohlo ich
byť vďaka blízkosti konania stolice predvolaných viac, ako keby museli cestovať do Trenčína.

Susedské majetkové spory však samozrejme neviedli len obce a panstvá, ale prebiehali aj na
najnižšej úrovni, keď sa spornými stránkami stávali poddaní susedia v záležitostiach susedských
vzťahov, pozemkových sporov, prístupových ciest atď. Pekným príkladom je spor dvoch rodín 
v obci Nová Bystrica o majetok: „Jednemu Každemu Komu Tato Wecs wedet prisluha na wedom-
je se dawa, že na predloženy skrz Pana naten čas Uradnika Hanlikovich Jozefa a Osadi Nova
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25 „Niže podpisani znamo csinime timto nasim psanim obzlastne Komubi vedeti a znati prinalezelo, ze jakowi Djedo nas
Mac Kristof recseni bidlil za sluzebnika panskeho nekdi w Osade nasej Tjerchowej, odtud wzati bil do Kiszucz, na
Osadu Oscsadnicse recsenu, odtud wzati bil na Csattzu a tak s Csacse nadobil sobe Ku uzivani Luku recsenu
Blaskowu, na kterej bidlil a strwawal, spodil tam Sinuw dwoch Jana a Jakuba, maznucse trie Sinowe Kdospelemu
rozumu, y ozenili sa, wmalem csase sa rozdeleli napoli stu arendu, splodiwse Jano Sinuw dwuch a Jakub troch teda
Jakub widicse zebimu escse wicsej potreba bolo nadobil sobe arendu na Tjerchowej plajčsinu recsenu, sam ze swo-
jim nakladkom, a tak wirasnucse ti trja Jakubowi Sinowja az še pozenili y gazdowali, atak zadnemu sa ta arenda,
newidela jeden druhemu sebe sa podbadzowali teda potom najmladsi brat Matej uminil sobe zeonto na csuzich Ludi
nezanecha, y tak pobral sa s Kisucze na Tjerchowu, ale sweho na Blaskowej napusto nezanechal, jedini na csas,
potemze Matejowi zade esčse jest sin wlasni menem Matej, kteri tuze swoju csast, ktera naneho w Csassi pripada 
w sedesati zlatich idest f 60 Tiže penaze tu takim spusobom Matej zat najmladsi s Tjerchowej dal bol Jano Naj-
starsemu bratowi nataki spusob ze Matej mal Sinuw, Jano ale zadneho Sina nemal, jedine cseri, zebi buducsim Csas-
som ta ziwnost na Matejowich Sinuw prisla, Matej a jeho Sinowe ninejsiho Csasu popustamo svoju wlastnost aj tu po
Janowi sesdesati zlatich bratankom nasim po Gyurowi Tretjem bratowi Nasledujicsim Duzakom Janowi, Adamowi 
a ondrejowi, kteru nje na vecsitost ale len dotud, zakil nasim Sinom alebo potomkom potrebna ta ziwnost budje. Nac-
so prelepsi stalost a jistotu toto psani Widawame pri menech zwich Križikem, ano aj z obecsnu pecseti potwrzujeme
wdome Richtarskem Roku 1789 dne 31 May Matey Ribarik x Jano Ribarik x Ondrej Csingel naten csas Richtar Ter-
chowski, Štefan Repan Prisažni Ondrej Gyurcsik obecsni SS.“ ŠABY, f. PBS, k. 315–322, súdne záležitosti.

26 „Ucsinili fortil a fales temu Jarabicsowi Sinowja, ponewacs prisli knam stakimi spusobom z esu oni potomcsi strika
meho wlasneho Gyura Sina Jakuboweho, ale oni nenisu Jakubowi potomcsi ale Janowi ja sem jim naten spusob Widal
pismo roku zwis doloženeho zetu to Gyurowi potomcsi ale su Janowi kteri sluja Jarabicsa ktere nezanechawame na
Jarabicsovich potomkow, ale na Durajovsoch Nasledownikuw Gyurowich. Matej Ribar x, Jano Ribar x.“ ŠABY, f.
PBS, k. 315–322, súdne záležitosti.

27 ŠABY, f. PT, časť z fondu Ilešházi Trenčín, archívne nespracované.



Bistricza rečenej Richtara Martina Martiniska takowi ponos že bi na Role Beresowska recenej
obsadnuti Sedlaci nižni Beresowci rečeny spolu swojim Rolnikom Jančulowcom w Zemjach pri
wode a wrolam ležicjich ktere jim pred patma Rokmi podla mjeri skrz Urad Dedinsky ucinenej
Berešowci a rowne na misto tich zemi dwa krat tolko a nebo y wice Jancsulowja Wrchowich tak
tehdi Stranki sobe winutit museli skrz prekopany Jarku a Kladeny Hati, tak welku skodu učinili, že
Konečne bez nahradeny spolu Rolnici Jančulowja jmenowany obstawat bi neboli mohli a že pojed-
ni stich že nižnich Beresowcow ne toliko Richtarowi a Uradnjim ale pritom y Panu hore
menowanemu uradnikowi do neslušneho od poweda a mrskich slow nadawany y že bi se oni žad-
nej Wrchnosti malo a nebo nist nebali do smeleho a widaskeho do wikrikuwanja popustit boli se
opowaželi. Straniwa tehdi zemi to sa pripritomnosti obidwoch stranek pritom Richtara osadi
Nowej Bistricze a Panskeho Polesneho z Panom hore dočtenim Uradnikom uridelo abi se nebo
Rola we wsetkej jak wnowaji tak aj we Wrchoch ležicich Zemjach y take Pasjenkoch na prawe poli
podelela anebo jak by to preučinene merany koečne dopustit a wikonat se nemohlo abi Jančulow-
ja ti zeme wrchowe, ktere pred patma rokmi Beresowcom ze zeme wrowsy Ležie a skrz učinki Bere-
sowcow skazene y wosiweč učinene su na spatek odberane a do Dochodku Jančulowskeho odewz-
dane boli. Za neslusne pak reči a wikrikanje abi postiženy slušne moci Uradni jak Panskej tak aj
Stoličnej Wrchnosti trestan bit jako y postiženy Mihály Beress Zatkow do Arestu wložen bil 
a ponewacs z Arestu bez wedomja jednej y druhej Wrchnosti odejit sa opowažel jak pre odchod tak
aj pre hore wiložene neslusne veci a wikrikany potrestany dwanastma palicami odsuden jest. Widal
na Starej Bistriczi Dne 18. Aprila Roku 1788 Rasowsky Mihály W Stolici Trenčanskej Procesu
Zilinskeho prawny Sluzny /L.S./.“28 Pôda bola v danej dobe na Kysuciach najdôležitejším
majetkovým artiklom. Predstavovala jediný stabilný spôsob hospodárskeho zabezpečenia 
a vyživenia rodiny, čím sa stávala samozrejme aj najčastejším predmetom súdnych sporov. 

Medzi ďalšie veľmi časté príčiny súdnych sporov patrili podvody pri obchodovaní, špekulá-
cie a machinácie s obchodovaním. Veľmi často sa stávalo, že človek po vykonaní práce, prí-
padne poskytnutí určitej služby, nebýval spravodlivo vyplatený podľa pôvodnej dohody. A keď-
že veľká časť dohôd bola uzatváraná len v ústnej podobe, tak bolo priestoru na podvody naozaj
dostatok. Navyše i pri opatrnejšom konaní a spisovaní dlžobných úpisov a kúpnych zmlúv sa
priestor pre podvody a falošné obviňovanie vždy našiel. Jedinou spoľahlivejšou ochranou bolo
asi len neobchodovať s ľuďmi so zlou povesťou. Voči tomuto však neboli chránení obchodníci
zo vzdialenejších oblastí: „Slawna Sudna Stolica, Pani Pani patroni nam nejlaskavejsy! Kupu-
jce od nas nižej ponižene žadajcich neboscsich Ondrej Jarabica obivatel Svrczinovsky S. V.
Statek, za kteri nam jistu Sumu penezi bol dlužen pozustalice na Csattzy obdržali sme. Zdruhe-
ho ale Kupectva znovu ten že Ondrej Jarabicza mne Josefovi Bernad 157 fl Janovi Pradjenko
134 fl. A Martinovi Kriszka 73 fl. Dlužen pozustal o kteresto dlužobu nasu znovu sme se na Slaw.
Panskej Stolici na Csattzi držanej hlasili, w kteri csas dostanuce uslovnu odpoved takovu, že
najprvse penize na ktere jus Decisiu sme boli obdržali, že takovie wuplnosti Obsahneme, Na
druhu ale zvis jmenovanu dlužobu, že kolko sa Slovakom, tolko i nam Polakom na zlati vistači,
že tolko dostanem. Mezitim ale, kdiš bi sa wsecky pozustale weci tohože Ondreja Jarabice Lici-
taneho predavat mali, wsecki tehda jeho dluhi sa spisali, ktereho Učinilo 1073 fl. Za weci ale
stržene dostalo sa 825 fl. Atak nejkteri Areditorja, kteri ani na Slaw. Panskej Stolici sa nehlasili,
ani prednami, ale ponas sve dluhi oznamili, nje len Capital, ale aj Interes obsahli Mi ale na 364
fl. Boli sme len toliko 10 fl. Na utrati nase od pana Uradnika Csattzanskeho obsahli za kterich
10 fl kdiž bi sme bolii pre ostatnje penize prisli jesscse Kapsi a zavden skas strhnut, atak potup-
ne 10 fl. Prinavratit prinuteni sme boli. Stehtehda pricsini prinuteni biwse znovu se ku Slaw.
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28 ŠABY, f. PT, časť z fondu Ilešházi Trenčín, archívne nespracované.



Sudnej Stolici utikat a ponižene prosit, žebi nas skrivadenich zastat a nejaki prostriedek učitin
Milotive racsili Slaw. Kdiž Milostiwu pomoc Obcsakavaje zustavame. Slawnej Sudnej Stolici
Najponiženejsi Ctitelya poz. Bernard Jano Predaenko a Martin Križka z Polskej Riczirky.“29

Mobilná súdna stolica riešila zväčša majetkové spory, ale stretávame sa v jej záznamoch 
i s riešením drobných trestných činov, zväčša krádeží, ktoré riešila s ľuďmi, ktorí neboli zatvorení
vo väzení. Závažnejšie trestné činy, ako už bolo uvedené, sa riešili na úrovni stoličnej sedrie, aj
keď v 18. storočí sa ešte niektoré menej závažné trestné činy súdili podľa všetkého aj v Bytči.
Ako príklad uvediem trestný čin ublíženia na zdraví, keď cisársky vojak bodol nožom panského
hajdúcha v panskej krčme v Turzovke. „Biwše fatens w Krcsme W Nedelu w Nocy videl pry tan-
cy vojaka z Hajduchom panskim do zvady soconja ano aj bitky se odezdavat tak že Hajduch Voja-
ka predepsaneho pod seba zhodit a zavlasy chiticse jeho tyahal, cso když Marek židak Turzovsky
videl, vojaka to jest Executora sveho za ruku pojmul a do komory svojej aby vadsa larma sa
nestrhla jeho zavrel. Za ten ale csas predepsany židak Marek recseny do pivnicse pre pivo a tru-
nek išjel, Nenazdavajicse sa žeby zviš doloženy vojak odtud se vislobodit a nejake vatse jaraždy
robil wšak nics menej ale ten že vojak znovu jakim spusobom fatens nevy skomory vinducse hned
do hajducha se odolal hovoricse jemu ty huncsut teba tvojej Matery precso ty mne do Luteranov
Nadavaš zdališ nevyš rozkas Cisarsky a Chitnuse jeho na zem zvalel Na kterej zemi když by se
Naležite bily prikrocsicse Juro Jurančsik prisažny vojaka od Hajducha odtrhel a do domu
Richtarovskeho dovjedel, kedy ale tu ze ranu Na Bruše jeho urobil prevelky krik a larmu fatens
oznamit nemoze, jedine to že unho Nozik zakrvaveny kdyš ho vizitiwuvaly Naležel jest.“30 Naosta-
tok treba dodať, že panský hajdúch Štefan Žilinčík útok prežil a dohodol sa na mimosúdnom
finančnom odškodnení dvadsať zlatých v hotovosti, ktoré mu mal vojak Juraj Bussy vyplatiť.

Summary

Picture of Serf Life in Kysuce in the Mirror Entries of Mobile Judicial Authority Forum 

Vicecomitis in the Second Half of the 18th Century

Today’s seemingly compact Kysuce region was a disparate area in the eighteenth century stretching over
four feudal estates to which the local serfs felt a dutiful affiliation. For the inhabitants of Kysuce, the 18th

century was a time of great change in seigniorial and communal administration in spite of the fact that they
were still just adapting to life in an area to which they had come just a few decades earlier. The population
structure was still being shaped in Kysuce at that time, and was influenced in a positive way by the reforms
of the Enlightenment. The population moved away from its traditional Moravian Wallachian lifestyle towards
an ordinary subservient way of life, with this process being governed and influenced by the gentry (the
introduction of seigniorial sheepfolds, support for mountain cottager colonisation, land distribution). Forum
vicecomitis was part of the rather complex juridical structure at the given time. To this day, it can be seen as
a progressive way of resolving the minor judicial disputes of the population, villages and estates. In view of
the fact that it was an itinerant judicial body, it became an institution to which the population turned frequently
and with great pleasure (which paradoxically later resulted in an excessive bureaucratic burden being placed
on this institution). With the passing of time, however, the records kept at these court proceedings represent
an invaluable source of information on the everyday life of the time. They testify to many of the specific
features of the life of this region in the past which would otherwise have remained unknown to us.
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29 ŠABY, f. PT, k. 16, inv. č. 59.
30 ŠABY, f. PBS, k. 54–55, kriminálne procesy, dobrovoľné pokonania 1763–1848.
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПЫПИН 

КАК ИСТОРИК ГУСИТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГАЛЯМИЧЕВ

The author of this article discovers contribution of Russian scientist A. N. Pypin (1833–1904) in
the study of Hussite movement, examine interaction of science and political ideology. 

Key words: Russian historiography; A. N. Pypin; hussite movement.

Дня 25 марта 2013 года исполнилось 180 лет со дня рождения Александра Николаевича
Пыпина (1833–1904) – видного русского литературоведа, этнографа, историка культуры,
археографа и публициста. Перу А. Н. Пыпина, являвшегося неутомимым тружеником
науки, принадлежит около 1 200 научных работ.1 В 1891 году он был избран в члены-
корреспонденты Российской Академии наук, в 1898 году стал академиком.

Главным предметом научных интересов А. Н. Пыпина была история русской
литературы, однако наряду с этим он обращался к широкому кругу проблем истории
культуры и общественной мысли России и славянского мира.2 На всём протяжении своей
научной деятельности А. Н. Пыпин обращался к историческому прошлому чешского
народа. 

В рамках настоящей статьи мы ограничимся рассмотрением вклада А. Н. Пыпина 
в изучение лишь одного из многочисленных исследовательских сюжетов чешской
истории, привлекших его внимание. Речь идёт об истории гуситского движения,
осмысление которой занимало особое место в русской славистике XIX – начала ХХ вв.3

В наиболее полном, развёрнутом виде учёный сформулировал свой взгляд на гуситскую
эпоху на страницах своих трудов, завоевавших широкую известность как в России, так 
и за рубежом – в Обзоре истории славянских литератур4 и втором томе Истории
славянских литератур.5

Названные работы неразрывно связаны друг с другом, имеют много общего (вторая
представляет собой расширенный вариант первой,6 а те их разделы, которые нас в первую

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

1 БАРСКОВ, Я. Л. (ред.): Список трудов академика А. Н. Пыпина, 1853–1903. Санкт-Петербур 1903.
2 О вкладе А. Н. Пыпина в научное славяноведение см. специальное исследование ЛАПТЕВА, Л. П.: А. Н.

Пыпин и его вклад в славяноведение. In: Славянский альманах 2004, 2005, с. 177–209.
3 Осмыслению опыта изучения истории гуситского движения в русской науке этого времени посвящено

обстоятельное исследование Л. П. Лаптевой. ЛАПТЕВА, Л. П.: Русская историография гуситского движения
(40-е годы XIX в. – 1917 г.). Москва 1978. В этой работе содержится тщательный анализ гуситоведческих
трудов А. Н. Пыпина (с. 102–114, 220–225). В рамках настоящей статьи, подготовленной в связи с юбилейной
датой, мы попытаемся ещё раз напомнить о том вкладе, который был внесён А. Н. Пыпиным в дело изучения
гуситского движения в России, и внести некоторые новые штрихи в его творческий портрет.

4 ПЫПИН, А. Н. – СПАСОВИЧ, В. Д.: Обзор истории славянских литератур. Санкт-Петербур 1865. 
5 ПЫПИН, А. Н. – СПАСОВИЧ, В. Д.: История славянских литератур. Том I–II. Санкт-Петербур 1879–1881.
6 Международное признание этой работы выразилось в том, что вскоре после своего выхода в свет она была

издана в переводах на немецкий (Лейпциг 1880–1884), французский (Париж 1881), чешский (Прага
1880–1882) и сербо-лужицкий (Будишин 1881) языки. См. МЫЛЬНИКОВ, А. С.: Пыпин А. Н. В:
Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. Москва 1979, с. 287.



очередь интересуют, носят одно и то же название – Гуситское движение и »золотой век«
чешской литературы, но вместе с тем отражают процесс неустанных идейных исканий 
и размышлений учёного, и потому второй, расширенный и дополненный вариант
освещения А. Н. Пыпиным гуситской эпохи представляет для нас наибольший интерес. 

Следует при этом отметить, что история гуситского движения к середине
шестидесятых годов XIX века не осталась без внимания русских историков: первые
специальные гуситоведческие работы в России вышли в свет ещё в конце сороковых
годов XIX века.

Их авторы (В. А. Елагин, Е. П. Новиков, А. С. Клеванов и др.), изучив широкий круг
памятников гуситской эпохи, разработали и обосновали так называемую теорию
»гуситского православия«. Её суть заключалась в том, что Ян Гус и последователи его
учения в своей борьбе против католической церкви вдохновлялись никогда не умиравшим
в Чехии духом православной веры. Этот дух сохранился под многовековым гнётом
католицизма со времён святых братьев-просветителей славян Кирилла и Мефодия,
которые составили свою знаменитую азбуку перед отъездом из Константинополя 
с религиозной миссией в Великую Моравию – славянскую державу IX века, главные
центры которой находились на территории Чехии.7

Эта концепция была тесно связана с идеологией славянофильства, представители
которого вынашивали надежды на возвращение чешского народа в лоно православия и его
воссоединение с русским и другими славянскими народами в рамках единой славянской
державы.

К середине шестидесятых годов XIX века концепция »православия гуситов« приобрела
широкое распространение и почти официальное признание в России, будучи созвучной
ведущим идеям внешнеполитической доктрины покровительства братьям-славянам.

А. Н. Пыпин предложил иное, новое для русской науки истолкование причин,
сущности и исторического значения гуситских событий, что было связано 
с особенностями его общественно-политических взглядов и идейно-методологических
основ научного творчества.

Общественно-политические взгляды А. Н. Пыпина характеризовались прежде всего
глубоким демократизмом. В этой связи уместно вспомнить о том, что он был двоюродным
братом всемирно известного русского писателя, революционного демократа Н. Г.
Чернышевского, оказавшего большое влияние на становление личности А. Н. Пыпина.8

Он принимал деятельное участие в издании журналов Современник и Отечественные
записки, протестовал против ареста и ссылки Н. Г. Чернышевского, а в 1861 году покинул
Петербургский университет в знак протеста против политики правительства в области
образования.

Вместе с тем А. Н. Пыпин не разделял революционных настроений двоюродного
брата, неизменно оставаясь на позициях либерального просветительства в решении
вопроса о путях разумного и справедливого переустройства жизненного уклада России.

По своим философско-мировоззренческим взглядам А. Н. Пыпин являлся
представителем позитивистской науки второй половины XIX века, сторонником идеи
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7 Подробное рассмотрение славянофильской концепции истории гуситского движения см. в ЛАПТЕВА, Л. П.:
Русская историография гуситского движения (40-е годы XIX в. – 1917 г.). Москва 1978, с. 27–100.

8 Следует при этом отметить, что узы родства А. Н. Пыпина и Н. Г. Чернышевского с детских лет были
скреплены теснейшим, ежедневным общением: их дома находились по соседству, и сегодня дом Пыпиных
располагается на территории Музея Н. Г. Чернышевского в Саратове, являясь его органической составной
частью. 



общественного прогресса и единства всемирно-исторического процесса. Эти
мировоззренческие и научно-методологические принципы, были положены А. Н.
Пыпиным в основу его освещения истории славянских народов и их литератур, которая
рассматривалась в неразрывной, органической связи с историей Европы и развитием
художественной культуры европейских народов.9

Тот взгляд на историю гуситской эпохи, который был представлен на страницах трудов
А. Н. Пыпина, нёс в себе ряд принципиально новых для русской науки и принципиально
важных для понимания сущности гуситских событий моментов. Эта новизна
определялась прежде всего самим подходом А. Н. Пыпина к гуситской эпохе как одному
из этапов развития литературы. Саму же литературу учёный считал формой выражения
общественной мысли.

Став предметом специального рассмотрения на страницах его работ, духовное
содержание гуситского движения обрело виднейшее место в истории человечества. А. Н.
Пыпин полагал, что гуситское движение следует считать »самым крупным фактом 
в средневековой славянской литературе«, имеющим »глубокое значение в истории
цивилизации«.10

Суть того вклада, который был внесён чешскими гуситами в историческое развитие
народов Европы А. Н. Пыпин наиболее отчётливо определил, подводя итог рассмотрению
жизни и деятельности Яна Гуса. Учёный отметил: »Такова была обширная деятельность
человека, который был главой религиозно-нравственной реформы своего народа 
и решающим начинателем реформы в мире западно-европейском. В самом деле,
проповедь и сочинения Гуса окончательно выводят нас из средних веков и ставят на ту
нравственную почву, на которой выросло новое европейское сознание […]. Его
национальная борьба основывалась на стремлении возвысить нравственно народную
массу. Его церковная и догматическая полемика целила к нравственному освобождению
человеческой личности, которой он в первый раз возвращает её внутреннюю
независимость и самобытность; для неё он ставит законом только Писание,
уничтожая внешний авторитет, потому что истина стоит выше лица и выше всякого
предания. Единственный обязательный для человека закон есть евангельское учение,
которое Гус принимал во всей его первобытности, и собственный разум человека.
Словом, в религиозных и моральных понятиях Гуса высказались начала той чистой
человечности, которая стала впоследствии высшим идеальным основанием европейско-
человеческого развития.«11

Таким образом, А. Н. Пыпин, рассматривая историю чехов и славян как составную
часть истории Европы, не ограничился тем, что (подобно своим современникам –
западноевропейским протестантским историкам церкви)12 указал на роль Гуса 
в подготовке Реформации XVI века, а высказал мысль о более глубоком и гораздо более
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9 О взглядах А. Н. Пыпина на место и роль славянских народов во всемирно-историческом процессе см.
АКСЁНОВА, Е. П.: А. Н. Пыпин о славянстве. Москва 2006, с. 59–71.

10 ПЫПИН, А. Н. – СПАСОВИЧ, В. Д.: Обзор истории славянских литератур. Санкт-Петербур 1865, с. 2. 
В другом месте Обзора А. Н. Пыпин пишет: »В чешской литературе мы в первый раз встречаемся 
с деятельным и блестящим вмешательством славянского племени в судьбы европейской цивилизации.« Там
же, с. 242.

11 ПЫПИН, А. Н. – СПАСОВИЧ, В. Д.: История славянских литератур. Том II. Санкт-Петербург 1881, с. 853.
12 См. NEANDER, A.: Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Bd. VI. Hamburg 1852, 

с. 330–727; BÖRINGER, F.: Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien. Bd. II.
Zürich 1858, с. 1–746; KRUMMEL, L.: Geschichte der bцhmischen Reformation im XV. Jahrhundert. Gotha 1866;
KRUMMEL, L.: Utraquisten und Taboriten. Gotha 1871. 



далеко идущем влиянии гусизма на идейно-нравственное развитие европейского
общества.

Отметим, что именно такое видение места и значения гуситской эпохи в истории
Европы приобрело ведущее место в науке и общественной мысли ХХ века и определяет
точку зрения на этот вопрос в наши дни.

Значительный интерес представляет освещение А. Н. Пыпиным развития гуситского
движения после трагической гибели Яна Гуса. Он полагает, что речь должна идти в этом
случае о восходящей линии идейного развития движения, выражавшего самые
сокровенные чаяния чешского народа. В этой связи важно подчеркнуть близость А. Н.
Пыпина к представителям так называемой культурно-исторической школы в европейском
литературоведении, пытавшимися преодолеть традиционную персонификацию
литературного процесса,13 выявить его обусловленность ведущими тенденциями
социального и политического развития эпохи.

Отметив факт разделения последователей Гуса на умеренное и радикальное
направления, А. Н. Пыпин полагает, что подлинными последователями основоположника
движения, выражавшими настроения широких масс народа, являлись табориты: »Сам
Гус, быть может, признал бы (с некоторыми исключениями) своими последователями
скорее таборитов, чем тех, которые из его учения могли вынести только ›калих‹.«14 Как
отмечает А. Н. Пыпин, в основе их идеологии лежало острое ощущение народной массой
»старой неправды« и ожидание будущей справедливости. Именно с участием народных
масс в движении Пыпин связывал появление у таборитов стремления к преобразованию
общественного устройства: »Появление таборитства было весьма естественно. Как
скоро провозглашена была мысль, что истинный закон заключается только в Писании,
что иерархия и духовенства не могут стеснять человеческого разума и совести, когда
раскрыты были те безобразия, к каким пришла так называемая ›церковь‹,
предоставленная исключительно этой иерархии, понятно, что церковная власть, 
а наконец общественные порядки потеряли всякую веру. Чтение Библии чрезвычайно
распространилось, и люди, искавшие новой жизни, находили в Библии всё, что им было
нужно. Ревностное убеждение побуждало искать способов к практическому выполнению
приобретённых правил, – для этого нужна была свобода действий. Надо было
совершенно отделиться от старого общества – это и сделали табориты.«15

Отмечая, что »от литературной деятельности таборитов остались только немногие
следы« А. Н. Пыпин полагает, что »история литературы тем более должна обратить на
них внимание«.16 Если эта литературная деятельность »не развила сильного поэтического
и научного содержания«, отмечает учёный, то это »понятно в эпоху, когда жизнь была
поглощена борьбой, не дававшей времени сосредоточиться«. Однако, давая общую
оценку литературному наследию таборитов, А. Н. Пыпин отмечает: »При всём том мы
видим значительный успех научных интересов, развитие философского рационализма 
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13 Следует отметить, что А. Н. Пыпин перевёл и подготовил к изданию на русском языке Историю всеобщей
литературы XVIII в. Г. Гетнера, Искусство с точки зрения социологии Ж. М. Гюйо и другие работы видных
западноевропейских учёных, а в своём научном творчестве уделял значительное внимание изучению
этнографии и фольклора русского и других славянских народов. См. напр. ПЫПИН, А. Н.: Очерк
литературной истории старинных повестей и сказок русских. Санкт-Петербург 1857; ПЫПИН, А. Н.: История
русской этнографии. Том I–IV. Санкт-Петербург 1890–1892. 

14 ПЫПИН, А. Н. – СПАСОВИЧ, В. Д.: История славянских литератур. Том II. Санкт-Петербург 1881, с. 862.
15 Там же, с. 860–861.
16 Там же, с. 864.



и попытки основать демократические стремления гуситства не на хилиастических
фантазиях, а на разумном понимании общественных отношений.«17

Объясняя причины поражения таборитов, А. Н. Пыпин склоняется к мысли о том, что
они коренятся в самой их природе, далеко опередившей своё время: »Конец был
несчастлив, но это не уменьшает великости чешского дела: реформа восстала на
принципы, владевшие целой Европой, восстала на них в пределах небольшой народности;
не мудрено, что она подавлена была ещё сильной реакцией. За ней остаётся заслуга
начинания и заслуга мужества.«18

Отвечая же на вопрос об истоках исполинской силы гуситского движения, А. Н.
Пыпин называл гуситскую эпоху периодом »самого полного выражения национальности,
проявления народных сил, физических, умственных и нравственных«, причём »самым
полным (и вместе самым крайним) выражением гуситства, его наиболее
последовательным и вместе самым национальным развитием« являлся, по мысли А. Н.
Пыпина, Табор.

При освещении вопроса о содержании и историческом значении гуситского Табора А.
Н. Пыпин прикоснулся, таким образом, к необычайно актуальному для России его
времени вопросу о »народности«, »народных началах« как фактору исторического
развития.19 Решительно отвергая представления о народности как некой исконной, не
подвластной переменам неизменной сущности, неподвижной традиции (что на практике,
по мысли учёного, сводилось к призывам к сохранения темноты и невежества), А. Н.
Пыпин выдвинул мысль о »народности« как постоянно обновляющемся под воздействием
исторического опыта своде духовных традиций народа, который во многом определяет его
настоящее и будущее.20

Размышляя над природой и историческим значением гуситского движения, А. Н.
Пыпин вновь и вновь обращался к теме »народности«, придавая большое значение тому,
как гуситское наследие и история этой героической эпохи воспринималась в самом
чешском народе, причём не только на уровне исследователей-профессионалов, но и на
уровне массового сознания.

А. Н. Пыпин в 1858–1862 гг. трижды побывал в этой стране и провёл в Чехии в общей
сложности почти четыре месяца.21 Будучи тогда молодым профессором Петербургского
университета, он много работал в библиотеках, встречался с классиками чешской
исторической мысли Ф. Палацким и П. Й. Шафариком,22 знаменитыми чешскими
писателями Карелом Яромиром Эрбеном, Вацлавом Ганкой, Боженой Немцовой, Яном
Нерудой, слушал гуситские песни в исполнении патриотически настроенной
студенческой молодёжи.

В итоге впечатлений и последующих размышлений у А. Н. Пыпина сложилось
глубокое убеждение в великой жизненной и преобразующей силе духовного наследия
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17 Там же, с. 867.
18 Там же, с. 889.
19 Достаточно вспомнить о том, что слово »народ« легло в основу двух полярно противоположных

идеологических концепций России XIX века – теории »официальной народности« и революционного
народничества.

20 См. АКСЁНОВА, Е. П.: А. Н. Пыпин о славянстве. Москва 2006, с. 66–68.
21 См. РОВДА, К. И.: По следам 1848 года (А. Н. Пыпин в Праге). Русская литература, 1970, No 1, с. 173–183. 
22 Самый замысел создания Истории славянских литератур возник у А. Н. Пыпина во время его первой поездки

в Прагу (декабрь 1858 – январь 1859 гг.), причём первоначально он намеревался перевести на русских язык 
с некоторыми комментариями и дополнениями изданную в 1826 году на немецком языке Историю
славянского языка и литературы на всех наречиях П. Й. Шафарика.



гуситов, в котором отразилось срединное положение Чехии в Европе: »Гус и движение, им
вызванное, примыкают, по-видимому, одинаково и к передовому Западу, и к консервативному
Востоку: с первым он исторически связан был европейским складом чешской жизни 
и образованности в ›недрах‹ католицизма, со вторым – инстинктивным преданием
славянской особности.«23 Вглядываясь в будущее чешкого народа, русский учёный
полагал: »Новейшее возрождение, волею или неволею, состоит только в том, чтобы
возвратиться к подобной [т.е. развившейся во времена гуситства] нравственно-
национальной самобытности, и, на наш взгляд, именно в этом настроении, строже
сознанном, может надеяться на успех своей борьбы.«24

Таким образом, видный русский учёный разделял ту оценку исторического значения
гуситской эпохи в судьбе чешского народа, которая красной нитью проходит сквозь труды
и идейные искания выдающихся чешских учёных и общественных деятелей Ф. Палацкого
и Т. Г. Масарика.

Resumé

Alexandr Nikolajevič Pypin jako historik husitského hnutí

Autor tohoto článku odkrývá příspěvek ruského historika Alexandra Nikolajeviče Pypina (1833–1904)
ke studiu husitského hnutí a zkoumá vzájemné působení mezi vědou a politickou ideologií.
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23 ПЫПИН, А. Н. – СПАСОВИЧ, В. Д.: История славянских литератур. Том II. “Санкт-Петербург” 1881, с. 891.
24 Там же, с. 889.
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VZNIK A VÝVIN SLOVENSKÉHO KRAJANSKÉHO HNUTIA V USA

DO ROKU 19071

MARTA DOBROTKOVÁ

This contribution deals with the formation and development of the Slovak Compatriotic
Movement in the USA from the outbreak of mass immigration to the USA in the 1880s to 1907.
The first compatriotic support associations were forming in the USA in the 1880s, they were
based on regional or religious principles, which led to disintegration. However, in the cultural
effort they had identical objective: an ambition to financially contribute to the development of
Slovak culture, language, literature, schools, and the press. The first step to unite all immigrants
on the national basis, regardless of religion, political, or social affiliation and at the same time
in the spirit of the American democratic principles to influence Slovak national life in America
and also in the homeland, was taken by P. V. Rovnianek in February of 1890 by establishing
Matica slovenská in America, the ideas of which did not get across in the USA. Essentially, it is
possible to state that all formed organisations were only transitory institutions, which
eventuated into the creation of the Slovak League in America, which became a representative of
the Slovak nation not only in the USA but it also played an important role in creation of the
statehood in the homeland. 

Key words: emigration; Slovaks in the USA; compatriotic movement; association activities of
Slovaks in the USA; National Slovak Society; First Catholic Slovak Union; Živena; First Catholic
Slovak Ladies Association; Matica slovenská in America; Slovak League of America;
personalities of compatriotic life: P. V. Rovnianek, Štefan Furdek.

V dôsledku národnostného útlaku, ťažkých sociálnych podmienok, nedostatku pracovných
príležitostí v druhej polovici 19. storočia sa do Spojených štátov amerických vysťahovalo veľké
množstvo Slovákov.2 Na začiatku 80. rokov 19. storočia slovenské vysťahovalectvo do Spoje-
ných štátov amerických nadobudlo už masový charakter.3 Spôsobila ho hospodárska kríza 
v monarchii, sprevádzaná na mnohých miestach aj hladomorom. 

Vysťahovalectvo malo v moderných slovenských dejinách veľký význam. Podnietilo poli-
tickú, spoločenskú, hospodársku a duchovnú obrodu slovenskej spoločnosti.4

Ako prví odchádzali z vlasti obyvatelia východného Slovenska, hlavne z oblastí Zemplína,
Abova, Šariša a Spiša a od konca 80. rokov aj z ostatných častí Slovenska predovšetkým zo
severnej časti Trenčianskej stolice a z myjavského regiónu. Do zámoria sa vysťahovalo viac ako
dvestotisíc Slovákov. Smer Slovákov sa upriamil na priemyselné časti Pensylvánie, Ohia, New
Jersey a New Yorku. Uplatňovali sa ako lacná pracovná sila v baniach, hutách, oceliarňach ale-

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

1 Táto štúdia je súčasťou výskumu spojeného s plnením grantovej úlohy financovanej agentúrou APVV č. SK-CZ-0063-11
s názvom Slovenské a české krajanské hnutie v USA.

2 Americké štatistiky zaznamenali, že v šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa do USA vysťahovalo z Uhorska iba 500
ľudí. V nasledujúcich desiatich rokoch ich počet vzrástol na 19 000. 

3 Masové vysťahovalectvo zo Slovenska zaznamenávame od roku 1873. 
4 Na konci 19. storočia každý rok prúdilo z USA na Slovensko niekoľko miliónov dolárov, ktoré vysťahovalci posielali

svojim rodinám, čím napomáhali zvyšovať ich nízku životnú úroveň. 



bo pri stavbe železníc. Vysťahovalci sa v USA živili ťažkou prácou, súčasne však využívali
možnosti, ktoré im poskytoval spoločenský systém, ktorý bol, v porovnaní s Uhorskom, slo-
bodný. 

Na americkej pôde vznikali skupiny slovenských osád a kolónií, ktorých obyvatelia si sami
organizovali život.5 Najdôležitejšie boli komunity v Pittsburghu, Braddocku, Johnstowne, Wil-
kes-Barre, Olyphante, Clevelande, Hazletone, Tolede, Yongstowne, Newarku, Passaicu a Jersey
City. Veľa Slovákov žilo v metropolách New York a Chicago. 

Slovenský spoločenský život sa sústreďoval najmä okolo fár a sociálna neistota ich nútila
zakladať si fraternalistické svojpomocné spolky.6 Slovenská kolónia za morom sa vzmáhala do
šírky i do hĺbky. Z národne málo uvedomelej masy sa vytvorila organizovaná trieda, vedomá si
svojich práv a povinností.7

Americko-slovenskú diaspóru vytvárali príslušníci sformovaného národa, ale väčšinou 
s neistou identitou, vlastne skôr s regionálnou lojalitou.8 Pri konfrontovaní s príslušníkmi iných
národov sa zatláčala ich neistota na americkej pôde do úzadia a naplno sa rozvinula ich slovaci-
ta.9 Rad radom sa vytvárali početné slovenské komunity, ktoré sa snažili zachovať svoju vieru,
zvyky i slovenské povedomie. Z toho dôvodu vznikli aj ich prvé organizácie a spolky, ktoré boli
spočiatku iba miestne a vôbec neboli vytvorené z národných pohnútok. Prvými spoločenskými
strediskami sa stali fary.10 Následne si Slováci začali stavať svoje kostoly, školy. Je treba pozna-
menať, že ani z domova si nemohli priniesť nejaký vzor alebo tradíciu spolčovania podľa národ-
nosti. Preto vznik prvých spolkov bol podložený čisto sociálnymi príčinami. Bolo to najmä 
z dôvodu, že často po náhlej alebo tragickej smrti hlavy rodiny nebol v domácnosti dostatok
finančných prostriedkov ani len na pohreb. Pohreby tak dali podnet ku vzniku svojpomocného
hnutia, z ktorého vytrysklo zakladanie najskôr lokálnych, neskôr celoplošných národných spol-
kov, ktoré ovplyvňovali národný život Slovákov nielen v USA, ale aj v rodnej domovine. 

Zbieranie drobných, pravidelne vkladaných príspevkov umožňovalo členom zoskupení ľud-
skú i kresťanskú rozlúčku v prípade úmrtia. Zozbierané fondy sa postupom času rozrástli nato-
ľko, že aj pozostalé príbuzenstvo mohlo dostať finančnú pomoc. Tak vznikli prvé bratské pod-
porné organizácie, ktoré mali v Amerike pomerne dlhú tradíciu. Vznik prvých neslovanských
bratských organizácií sa kladie do polovice 19. storočia. Najviac ich však vzniklo v rokoch
1880–1890. V tomto období zaznamenávame aj vznik väčšiny malých i veľkých slovenských
spolkov a organizácií. 

Prvým svojpomocným slovenským spolkom bol Persi Uherszko-Szlovenszky v nyemoczi
podporujuczi spolek. Založili ho slovenskí vysťahovalci prevažne z východoslovenských stolíc
v New Yorku 3. marca 1883. Bol to prvý slovenský spolok založený na pôde Spojených štátov.
Slovenský charakter spolku deklarovali zakladatelia spolku vo svojich stanovách, kde mali usta-
novenie, podľa ktorého úradnou rokovacou rečou bola slovenčina, v skutočnosti silný východo-
slovenský dialekt, a návrhy podané v inej reči neboli ochotní akceptovať. Stanovy v otázke roko-
vacieho jazyka prísne nariaďovali nemennosť, aj keby v spolku zostalo iba sedem členov:
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5 Zo Slovenska sa po roku 1848 vysťahovalo do USA mnoho obyvateľov židovského pôvodu. V americkom hospodár-
skom, finančnom i novinárskom živote zohrali dôležitú úlohu. Napomáhali organizovaniu najmä maďarských
spolkov.

6 Slováci si z domova – „z kraja“ pozývali kňazov a neváhali šetriť finančné prostriedky, z ktorých si čoskoro postavili
kostoly, fary a zriaďovali školy. Prví slovenskí kňazi prišli do USA už v roku 1882, prvým kňazom bol Ignác
Jaskovits, ktorý zakladal farnosť v Hazletone, a po ňom Jozef Kossalko a Štefan Furdek. 

7 ČULEN, K.: Slováci v Amerike : Črty z kultúrnych dejín. Turčiansky Sv. Martin 1938, s. 445.
8 Šarišania, Zemplínčania, Oravci, Liptáci a pod. 
9 BARTALSKÁ, Ľ. et al.: Slovenská Amerika : Slovak America. Bratislava 1999, s. 19. 



„...zsadne náverhy nemajú bicz prijate alebo recz jednanye premenyicz, dokyal lyen 7 udove toho
szpolku tervajú.“11

Spolok združoval remeselníkov pochádzajúcich zo Spiša. Účelom spolku bolo podporovať
svojich členov počas onemocnenia i v prípade úmrtia. Prvým predsedom novovytvoreného spol-
ku sa stal Ján Hecko.

Onedlho po jeho založení vznikli v New Yorku ďalšie dva spolky: Spolok sv. Petra apoštola
a Prvý uhorsko-slovenský rímskokatolícky v nemoci podporujúci spolok sv. Jána Krstiteľa. 

V roku 1883 bol založený aj ďalší slovenský spolok. Spolok vznikol na konfesionálnom
základe podľa vzoru náboženských spolkov na Slovensku. Spolok sv. Jána založili slovenskí
vysťahovalci katolíckeho vierovyznania v Bridgeporte v štáte Connecticut. Členovia spolkov sa
medzi sebou dohadovali o to, ktorý vznikol skôr. Spolok sv. Jána však čoskoro zanikol. 

Cirkevný a zároveň podporný spolok, nazvaný Prvý slovenský v nemoci podporujúci spolok
sv. Jozefa, založili slovenskí vysťahovalci osídlení v Hazletone v štáte Pensylvánia roku 1884.
Členovia spolku si zo zbierok postavili kostol, faru i školu. 

Dňa 2. novembra 1884 vznikol svojpomocný spolok aj v Passaicu (štát New Jersey) ako Spo-
lok sv. Štefana, uhorského kráľa. Rokovacou rečou v spolku bola slovenčina, aj keď mnohí jeho
členovia boli pod vplyvom idey uhorskej štátnosti. Spolok sa neskôr vlial do Prvej katolíckej
slovenskej jednoty. Členovia spolku pochopili nutnosť združiť všetky slovenské organizácie 
a už roku 1887 v Amerikánsko-slovenských novinách vyzývali k spájaniu slovenských spolkov.

Do roku 1890, do vzniku nadregionálnych organizácií, bolo založených ešte niekoľko spol-
kov, z ktorých väčšina mala podporný a náboženský charakter.12 Za zmienku stojí vznik Prvé-
ho debnárskeho výpomocného spolku, ktorý vznikol v Bayonne City roku 1888. Bol to jeden 
z najväčších slovenských spolkov. Pri vzniku mal 89 členov. Tento spolok svojím chápaním pri-
pomínal odborovú organizáciu. Členmi spolku boli remeselníci – debnári. Spolok mal rýdzo slo-
venský charakter a túto skutočnosť podčiarkovalo to, že ako prvý začal používať slovenskú
zástavu. Tým dal impulz aj ostatným spolkom, ktoré maďarské zástavy zamieňali za slovenské
a dokumentovali svoju príslušnosť k slovenskému národu.13

Význam svojpomocných spolkov zanedlho prerástol význam poisťujúcich spoločností, lebo
okrem hmotných podpôr zasiahli do náboženského a národného slovenského života. Ľudový
charakter spolkov pritiahol Slovákov do organizovaného života na báze slovenskej pospolitosti
a snahy vzájomne si pomáhať. V malých svojpomocných spolkoch sa položili základy pre vznik
mohutnej národnej organizácie. Iniciatíva vyšla od členov passaického Spolku sv. Štefana, kto-
rí už roku 1887 navrhovali ako prví spojenie spolkov do jedného celku, čo však ešte v tomto
období nenašlo primeranú odozvu. Vyzývateľom zjednotenia slovenských spolkov bol aj Edu-
ard Schwarz-Markovič. Ako vydavateľ novín Nová Vlasť vo svojich článkoch horlil za zjedno-
tenie slovenských spolkov v jeden mocný národný spolok. V roku 1888 bol založený Spolok sv.
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10 Prvou slovenskou katolíckou farnosťou bola farnosť pri kostole sv. Štefana v meste Streator, štát Illinois, ktorá vznikla
v roku 1884. Koncom roku 1885 bola v Streatore založená aj evanjelická slovenská farnosť. 

11 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I. Bratislava 1942, s. 196.
12 V Clevelande zorganizovali 5. mája 1885 založenie slovensko-rímskokatolíckeho Spolku sv. Štefana. Pri jeho zakla-

daní stál aj Štefan Furdek. 14. novembra bolo založené Bratstvo Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša v Houtzdale, Pa.,
12. decembra 1886 vznikol v Plymouth, Pa., Spolok sv. Štefana. V tom istom roku založili v Scrantone, Pa., Spolok
sv. Petra a Pavla, o rok neskoršie v Bayonne, N.J. Spolok Princa Rudolfa, v Yonkers, N.Y., Perši v nemoci podporu-
júci spolok sv. Jozefa, v Minneapolise, Minn., Spolok sv. Cyrila a Metoda, v McKeesporte, Pa., Spolok sv. Petra 
a Pavla, v roku 1889 Slovenský v nemoci podporujúci spolok v Braddocku, Pa. 24. februára 1889 vznikol Spolok sv.
Archanjela v Allegheny, Pa., 20. septembra 1889 Spolok sv. Jána Krstiteľa v Olyphante, Pa., 5. mája 1889 Spolok sv.
Jozefa v Clevelande, Ohio. 

13 BIELIK, F. et al.: Slováci vo svete 2. Martin 1980, s. 108. 



Cyrila a Metoda v meste Minneapolis v štáte Minnesota.14 V máji 1889 založil Štefan Furdek15

v Clevelande Spolok sv. Jozefa. Pri jeho založení badať snahu o takú organizáciu, ktorá by zdru-
žovala všetky slovenské spolky. Do tohto obdobia sa všetky jestvujúce spolky na pôde Spoje-
ných štátov zakladali na úzkej regionálnej a religióznej báze.16 V roku 1893 ich bolo 273, z kto-
rých 148 pôsobilo len v štáte Pensylvánia.17 Za zjednotenie sa zasadzoval po svojom príchode
do Ameriky aj Peter V. Rovnianek.18

Slovenský život v Spojených štátoch amerických sa začal intenzívnejšie rozvíjať najmä po
príchode dvoch výrazných osobností: Štefana Furdeka a Petra V. Rovnianka. Furdek ako kňaz 
a Rovnianek, síce vyštudovaný teológ,19 ale ako laik, sa stali zakladateľmi slovenského
národného a duchovného života v Spojených štátoch. Už pred nimi v Amerike pôsobili Janko
Slovenský a Július Wolf, ale pevnú organizačnú základňu slovenskému životu v Amerike posta-
vili až Peter V. Rovnianek a Štefan Furdek. Rovnianek založil Národný slovenský spolok v Pitts-
burghu a Furdek Prvú katolícku slovenskú jednotu v Clevelande.

P. V. Rovnianek vo viacerých článkoch predložil myšlienku spojenia slovenských spolkov.
Nechcel, aby vznikol ďalší podporný spolok. Na stránkach Novej vlasti20 presadzoval potrebu
založiť národný slovenský spolok. Rovnianek mienil založiť kultúrnu organizáciu v rovnakom
duchu, ako bola doma zatvorená Matica slovenská. Uvedomoval si však, že Slováci v Amerike
pochádzajú zo sociálne najjednoduchších vrstiev, príslušníkov ktorých mohli osloviť iba sociál-
ne otázky, tzn. otázky podpôr. P. V. Rovnianek ešte v roku 1888 predložil J. A. Franciscimu
návrh, aby založili v Amerike Maticu slovenskú s úmyslom „pre poučenie a vzdelanie národa
tu a na podporovanie národných snáh v starej vlasti“.21 S plánom, ktorý navrhoval Rovnianek,
nesúhlasil kňaz V. Panuška, pretože sa obával, že ak by sa vysťahovalci vrátili domov, lebo
väčšina z nich mala v úmysle sa vrátiť, očakávali by ich problémy s maďarskými úradmi.22 Rov-
nianek bol presvedčený, že ťažkosti a prenasledovania podnietia národné povedomie v čo najšir-
ších vrstvách národa. Obával sa najmä asimilácie prinajmenšom v tretej generácii slovenských
vysťahovalcov v Amerike a východisko videl v národnej výchove najmä mládeže. Rovnianek
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14 Spolok bol založený v dome Juraja Olcha. Všetci zakladatelia pochádzali z východných slovenských stolíc. V roku 1890
sa uzniesli, že sa pripoja k Prvej katolíckej slovenskej jednote, založenej v Clevelande, ako odbor č. 3. Bližšie pozri:
Archív Matice slovenskej, Martin (ďalej AMS), fond (ďalej f.) Slováci v USA, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 77.

15 Štefan Furdek (1855 – 1915), rodák z Trstenej. Študoval v Nitre, v Prahe, odkiaľ na žiadosť clevelandského biskupa
R. Gilmoura bol vyslaný do Clevelandu, kde bol vysvätený za kňaza a stal sa farárom tvoriacej sa českej osady 
v Clevelande na 32 rokov. 

16 BIELIK, F. et al. Slováci vo svete 2. Martin, 1980. s. 92. 
17 V štáte Connecticut ich bolo 19, v Marylande 2, v New Yorku 33, v New Jersey 12, v Ohiu 30, v Massachusetts 1, vo

Washingtone 1, v Illinois 8, v Indiane 1, v Missouri 2, v Minnesote 2, v Michigane 1, vo Wisconsine 4, v Iowe 2, 
v Colorade 3, vo Wyomingu 1, v Alabame 1, v Kalifornii 1 a v Západnej Virgínii 1. 

18 Štefan Furdek prišiel do Spojených štátov v roku 1882 a Peter Víťazoslav Rovnianek v roku 1887.
19 Rovnianek riadne doštudoval teológiu, ale na vysvätenie a vykonávanie kňazského povolania nedosiahol požadovaný

vek. Zamestnal sa preto ako redaktor, venoval sa národnej práci a ku kňazskému povolaniu sa už nevrátil. Rovnianek
sa neskôr stal redaktorom a spolumajiteľom Amerikánsko-slovenských novín. 

20 Na stránkach Novej vlasti sa jeho článok presadzujúci myšlienku spojenia slovenských spolkov objavil v októbri roku
1888, Rovnianek uverejnil článok anonymne. Nová vlasť zanikla roku 1889 a neskôr sa články P. V. Rovnianka začí-
najú objavovať v Amerikánsko-slovenských novinách. Publikovanie mu ponúkol Janko Slovenský, spolumajiteľ 
a odvtedy agitovanie za vznik spolku možno nájsť na stránkach uvedených novín. 

21 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 221. Porov.: ROVNIANEK, P. V.: Zápisky za živa pochovaného. Pittsburgh
1924, s. 67, dostupné aj na internete: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/987/Rovnianek_Zapisky-zaziva-pochovaneho/

22 Usudzujeme tak podľa jeho biografickej publikácie Zápisky za živa pochovaného, s. 67. Aká bola skutočnosť, je ťažké
niečo dokazovať, obzvlášť, že ide o spomienkové dielo, v ktorom sa mnohokrát autor snaží svoje skutky ospravedl-
niť alebo prikrášliť. Obava z prenasledovania Slovákov, ktorí sa mienili vrátiť, je rovnako pochybná, pretože o päť
rokov neskôr, keď vznikla Matica v USA, situácia na Slovensku nebola o nič lepšia.



mal úsilie zjednotiť slovenských vysťahovalcov bez rozdielu náboženstva, postavenia 
a regionálneho pôvodu. Pred zakladaním organizácie prišiel Rovnianek na rokovanie Prvého
uhorsko-slovenského rímskokatolíckeho v nemoci podporujúceho spolku Jána Krstiteľa a snažil
sa svojím vystúpením získať jeho členov pre vstup do vznikajúcej organizácie. Príhovor P. V.
Rovnianka neoslovil členov spolku. Jediné, o čo sa zaujímali, bolo, či existuje slovenská zásta-
va, pretože Rovnianek sa zmienil aj o vlajke.23

Snahy amerických Slovákov o vytvorenie celonárodnej organizácie, ktorá by zjednocovala
všetky americké spolky, mali byť zavŕšené vytvorením Národného slovenského spolku (ďalej aj
NSS) roku 1890 v Pittsburghu, keď dozreli v Spojených štátoch podmienky pre založenie celo-
národnej organizácie. Zakladateľ P. V. Rovnianek chcel v nej zjednotiť všetkých slovenských
vysťahovalcov v Amerike bez rozdielu náboženstva, postavenia alebo regionálneho pôvodu.
Pohnútky, ktoré viedli k založeniu NSS, vyjadril Rovnianek nasledujúcim spôsobom: „Mojím
cieľom založenia Národného slovenského spolku nebola podpora, ale čisto národné vzdeláva-
nie, prebudenie, podporovanie bratov v starej vlasti a tak vidieť Slovensko slobodné.“24 Z uve-
deného vyplýva, že Rovnianek nechcel len podporný spolok. Chcel založiť kultúrnu organi-
záciu, podobnú, akou bola v starej vlasti zatvorená Matica slovenská. Vedel, že to nebude
jednoduché, a preto prostredníctvom slovenskej tlače vyzýval, presviedčal.25

Prvý krok na spojenie všetkých prisťahovalcov na národnej báze, bez rozdielu vierovyzna-
nia, politickej, či sociálnej príslušnosti a zároveň v duchu amerických demokratických zásad
ovplyvňovať slovenský národný život v Amerike, ale aj na Slovensku, učinil P. V. Rovnianek 15.
februára 1890 založením Národného slovenského spolku v Pittsburghu. Spolok bol výrazne
nekonfesionálny, čo vyvolávalo nesúhlasné reakcie v časti krajanskej spoločnosti. Okrem pod-
pornej funkcie bolo poslaním spolku šírenie vzdelanosti a pestovanie národného povedomia. 

Na prvú konvenciu Národného slovenského spolku, zvolanú na dni 16.–18. februára 1890 do
Pittsburghu, boli pozvaní zástupcovia všetkých už jestvujúcich slovenských spolkov v Spoje-
ných štátoch. Oficiálne prišli zástupcovia piatich spolkov (boli to Š. Oravec za spolok v Hazle-
tone, Pa., Anton Š. Ambrose za spolok v Plymouthe, Pa., P. V. Rovnianek za spolok v Alleghe-
ny Pa., J. Miller za spolok v Clevelande, Ohio a evanjelický kňaz Ľ. Novomeský za spolok vo
Freelande, Pa.),26 ktoré sa stali odbormi Národného slovenského spolku. Konvencia už v prvom
dni svojho zasadnutia prijala stanovy novej organizácie a zvolila prvých funkcionárov na čele 
s P. V. Rovniankom, ktorý sa stal hlavným predsedom.27 Národný slovenský spolok sa hrdo
hlásil k bielo-modro-červenej zástave a k slovenskému znaku, pozostávajúceho z modrého troj-
vršia, na ktorom sa vynímal cyrilo-metodský dvojitý kríž, a heslu Francúzskej revolúcie „Brat-
stvo, rovnosť, sloboda“.28 Konvencia prijala stanovy, ktoré vypracoval P. V. Rovnianek, J. Wolf,
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23 Spolok požiadal redakciu newyorského nemeckého časopisu o odpoveď, či existuje slovenská zástava. Redakcia
nemala žiadne vedomosti o slovenských národných záležitostiach a tobôž nie o existencii slovenskej vlajky. Spolok
sa preto rozhodol, že do Národného slovenského spolku nevstúpi a po nezhodách členov spolku sa spolok rozpadol 
a na jeho troskách vznikol neskôr NewYorszky Szlovenszky Szpolek. 

24 Podľa vyjadrenia autobiografického diela Zápisky za živa pochovaného. 
25 Rovnianek najskôr prostredníctvom článkov v Novej vlasti, ktorá bola prvým časopisom vychádzajúcim v spisovnom

jazyku, a následne aj v Amerikánsko-slovenských novinách.
26 Dejiny a Pamätnica Národného slovenského spolku 1890 – 1950. Eds.: J. Nižnanský – V. S. Plátek. Pittsburgh 1950,

s. 59–61.
27 VESELÝ, Š.: K začiatkom národného slovenského spolku v Spojených štátoch amerických. In: Slováci v zahraničí

9. Martin 1983, s. 115-128.
28 Spolok považovali za pokrokový, pretože v jeho radoch boli okrem veriacich katolíkov a evanjelikov aj liberáli –

vtedy „voľnomyšlienkári“, protinábožensky naladení, z toho dôvodu kňazi ako J. Kossalko odmietali členom spolku
poskytovať sviatosti – spovedať, sobášiť, pochovávať. 



J. Francisci a F. Pucher. Organizačnými zložkami spolku boli konvencia, hlavný výbor, hlavný
súd, pokladnica a odbory. Spolok zohral významnú úlohu pri organizovaní kultúrneho a spolo-
čenského života krajanov. Národný slovenský spolok však nesplnil očakávanie. 

Štefan Furdek napriek podpore Rovnianka a Národného slovenského spolku sa domnieval,
že slovenskí katolíci v Amerike potrebujú vlastný zjednocujúci spolok, a preto inicioval založe-
nie Prvej katolíckej slovenskej jednoty (ďalej aj IKSJ). V dňoch 4.–6. septembra 1890 sa usku-
točnila prvá konvencia organizácie. Konvencie sa zúčastnili kňaz E. Gelhoff zo Streator, Ill., 
J. Prokopovič z Olyphant, Pa., M. Slanina z Pittsburgu, Pa., J. Bakoš z Pittsburghu, Pa., J. A.
Filek z Wilkes-Barre, Pa., Š. Furdek, J. Onda, J. Gruss, A. Soták, kňaz J. Martvoň z Clevelandu,
Ohio.29 Na konvencii bola schválená posmrtná podpora pre členov v hodnote 400 dolárov, 
v prípade úmrtia manželky 200 dolárov. So súhlasom všetkých prítomných boli prijaté stano-
vy30, na základe ktorých sa určilo, že úlohou spolku je:
1) podporovať nemocných a alebo úrazom postihnutých členov, pomáhať a uľahčovať život

vdovám a sirotám v ich situácii a zo sirôt vychovávať platných členov spoločnosti. Povin-
nosťou členov ďalej bolo:

2) udržiavať a upevňovať sa vo svojej viere;
3) pestovať slovenskú reč a národnosť, udržovať ju i pre ďalšie pokolenie.

Okrem toho malo členstvo riadne vykonávať náboženské povinnosti, posielať deti do kato-
líckej školy, zúčastňovať sa na osadnom živote, t. j. riadne platiť cirkevné poplatky na kostol 
a školu, člen sa nemal vysmievať cirkevným obradom, nesmel hanlivo písať proti cirkvi a kňa-
zom. Heslom IKSJ bolo Za Boha a národ. 

Na druhej konvencii sa rozhodlo, že organizácia bude žiadať o úradné uznanie, tzn. že sa má
inkorporovať pod menom Prvá katolícka slovenská jednota – v angličtine ako First Catholic Slo-
vak Union, čo jej členovia považovali za potrebné, pretože označenie Slovákov ako Hungarians
nenaznačovalo podľa nich ani slovenskú reč, ani príslušnosť k národu.31 Predsedom organizácie
sa stal Juraj Onda, podpredsedom Edmund Ujfalussy, účtovníkom kňaz Ervin Gelhoff, zapiso-
vateľom Ján Sekerátka, pokladníkom Ján Prokopovič, duchovným spolku kňaz Jozef For-
mánek.32

Štefan Furdek mal veľmi zložitú úlohu, lebo sa nepridal na stranu P. V. Rovnianka a nevstúpil
do Národného slovenského spolku. Vyčítal mu to predovšetkým Rovnianek obvinením, že je
skôr katolíkom a až potom Slovákom.33 Furdek obhajoval svoj postoj tým, že nemal inej voľby,
pretože inak by rovnakú celoplošnú organizáciu pre všetkých katolíkov – Slovákov v USA zalo-
žili maďarsky orientovaní kňaz Jozef Kossalko34 so Samuelom Bellom, čím hrozilo odnáro-
dňovanie veľkej časti Slovákov v Amerike, pretože Furdek poznal Kossalkove články v časopi-
se Zástava.35

Podľa stanov bolo hlavným poslaním IKSJ udržovať a upevňovať sa v katolíckej viere, pod-
porovať bratov, ich vdovy a siroty a hájiť a rozširovať slovenskú reč a národnosť. Členom sa
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29 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 207. 
30 Podľa stanov bol oficiálny názov organizácie Slovenská katolícka národnia Jednota. 
31 Porov.: PAUČO, J.: 75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Cleveland 1965, s. 13.
32 Jednota na prvej konvencii mala osem spolkov, ktorými boli: sv. Jozefa – číslo 1 z Clevelandu, sv. Michala Archan-

jela – číslo 2 z Pittsburgu, sv. Cyrila a Metoda – číslo 3 z Minneapolisu, sv. Jozefa – číslo 4 z Pittsburghu-Allegheny,
sv. Štefana – číslo 5, z Olyphantu, Pa., sv. Štefana, uhorského kráľa – číslo 6 zo Streator, Ill., Najsvätejšie Srdce – čís-
lo 7 z Houtzdale, Pa., sv. Vendelína – číslo 8 z Wilkes-Barre, Pa. 

33 Porov.: ROVNIANEK, P.: Zápisky za živa pochovaného, s. 72.
34 Kossalko brojil proti plánu slovenského národného spolku v časopise Zástava. Svoje útoky zaobaľoval pod rúškom

viery, náboženstva, čím viacerých krajanov zmiatol. 
35 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 204–206. 



mohol stať katolík aj gréckokatolík, ba neskôr prijímali do organizácie aj evanjelikov. Podpor-
ná funkcia spolku spočiatku vyzerala tak, že pri smrti člena sa medzi ostatnými vyzbieralo toľko
peňazí, koľko sa dohodlo venovať pozostalým. Prvá katolícka slovenská jednota sa zaradila
medzi najvplyvnejšie spolky. V máji 1891 začal vychádzať jej tlačový orgán týždenník Jedno-
ta. V priebehu dvoch rokov počet členov IKSJ dosiahol neuveriteľných 14 000. 

Po založení Národného slovenského spolku P. V. Rovnianek obrátil svoju pozornosť na kre-
ovanie organizácie slovenských žien. Podľa amerických štatistík predstavovali ženy 29,5% slo-
venských prisťahovalcov v rokoch 1899–1910. V rokoch 1899–1903 sa do USA vysťahovalo
42 055 mužov a 17 356 žien, čo je 30,4%.36 Rovnianek veľmi rýchle pochopil úlohu ženy – mat-
ky a možno tvrdiť, že vsadil na úlohu slovenskej ženy v práci pri prebudení a oslobodení náro-
da. Vedel, že vplyv ženy je nesmierny, že dokáže povzbudiť nielen starších, ale hlavne vplývať
na výchovu mládeže, od ktorej už bolo možné očakávať skutočnú prácu pre národ.37Inšpiráciou
a vzorom Rovniankovi bola domáca – „krajová“38 Živena. 19. júla 1891 zvolal prvé stretnutie
slovenských žien. Schôdze sa zúčastnilo 12 žien. Živena prvé mesiace existencie živorila, mno-
hí z vysťahovalcov označovali jej príslušníčky za Moskáľov, čo bolo v dôsledku maďarizačnej
politiky z domova, keď akýkoľvek národný pohyb bol označovaný za panslávsky a bol spájaný
so špionážou pre cárske Rusko.39 Rovniankovi bolo jasné, že dokiaľ na vedúcich postoch nebu-
dú ženy, ktoré majú vzdelaných manželov (evanjelických kňazov, redaktorov, učiteľov a iných
spolkových činiteľov) chápajúcich potreby organizovania sa žien, prípadne tie, ktoré nemajú
veľa povinností v domácnosti, bezdetné, alebo ktorým už deti odrástli, tak činnosť Živeny nebu-
de podľa jeho predstáv. Až príchodom dvoch žien – Pauly Novomeskej a Márie Kmeťovej 
v roku 1893 nastala takáto situácia. Zásluhou členov Národného slovenského spolku, ktorých
manželky vstupovali do Živeny, sa činnosť Živeny úplne rozbehla. Keď sa v januári 1895 stala
predsedníčkou Mária Rumanová, Živena už pracovala ako samostatná organizácia, preto bola na
1. september 1895 zvolaná jej prvá konvencia. V tom čase mala Živena už 14 odborov40 v rôz-
nych mestách Ameriky. Oznam o konaní I. konvencie zaslala Paula Novomeská spolu s pozva-
ním viacerým literárnym osobnostiam na Slovensko.41 Vedela, že ani jeden z oslovených sa
nebude môcť konvencie zúčastniť. Verila však, že ich pozdravné listy povzbudia činnosť Žive-
ny a oslovia i tie ženy, ktoré stále váhali stať sa členkami ženskej organizácie. 

Po roku 1895 sa činnosť Živeny rozvinula natoľko, že počet odborov vzrástol o rok na 20, 
o dva roky na 61.42 Na konci storočia mala Živena 82 odborov a v roku 1905 na piatej konven-
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36 Slovenské vysťahovalectvo : Dokumenty 1 : Do roku 1918. Eds. F. Bielik – E. Rákoš. Bratislava 1969, s. 17. Porov.:
ŠTVRTECKÁ, A.: Z činnosti slovenských žien v Amerike v rokoch prvej svetovej vojny. In: Slováci v zahraničí 16,
Martin 1990, s. 79; tiež: FORDINÁLOVÁ, E.: Ženy v slovenskom hromadnom vysťahovalectve do zámoria. In:
Slováci v zahraničí 17, Martin 1994, s. 19.

37 ROVNIANEK, P. V.: Zápisky za živa pochovaného. Pittsburgh 1924, 336 s. 
38 Všetko, čo sa týkalo domova, označovali vysťahovalci pomenovaním „v starom kraji“, „v kraji“, preto aj Živena na

Slovensku bola „krajová“.
39 ROVNIANEK, P.: Zápisky za živa pochovaného, s. 71; FORDINÁLOVÁ, E.: Ženy v slovenskom hromadnom vysťa-

hovalectve do zámoria. In: Slováci v zahraničí 17, Martin 1994, s. 23.
40 Slovenský národný archív, Bratislava (ďalej SNA), f. Živena, kartón (ďalej k.) 28. List Pauly Novomeskej Elene

Maróthy-Šoltésovej. 
41 Literárny archív Matice slovenskej, Martin (ďalej LAMS), f. Korešpondencia F. V. Sasinka, signatúra (ďalej sign.) 37

O 48. List P. Novomeskej F. V. Sasinkovi z r. 1895. Pri príležitosti konvencie vyšlo slávnostné číslo Amerikánsko-
slovenských novín, v ktorých uverejnili všetky pozdravné listy, zdravice i básne, napísané k tejto udalosti.

42 Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia, Martin (ďalej ALU), f. Korešpondencia E. M. Šoltésovej,
sign. M 98 F 21. List P. Novomeskej E. M. Šoltésovej. Každý odbor si dával meno, napr. mená svätých alebo mená
zaslúžilých národovcov: odbor založený v Newarku požiadal E. M. Šoltésovú o povolenie menovať sa podľa nej. 



cii konanej v New Yorku mala už 138 odborov.43 Stanovy Živeny sa mnohokrát menili, napo-
kon sa ustálilo, že členkami sa môžu stať ženy od 16 do 50 rokov. P. V. Rovnianek navrhol Žive-
ne heslo postavené na kresťanských princípoch „viery, nádeje a lásky“, čo predpokladalo, že
členky budú pestovať sesterskú lásku, dobročinnosť, budú sa starať o duševný a hmotný rozk-
vet slovenských žien a mládeže v Spojených štátoch, budú sa podporovať v prípade nešťastia,
nemoci a smrti.44

Obdobne sa Š. Furdek sústredil na ženy a onedlho po založení Prvej katolíckej slovenskej
jednoty dal podnet k založeniu Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty (ďalej aj IKSŽJ).45

IKSŽJ založil Štefan Furdek46 s deviatimi slovenskými ženami47 roku 1892 v Clevelande v štáte
Ohio. V prvých rokoch ani nebolo badať, že existujú dve katolícke jednoty, čiže mužská a žen-
ská.48 Vznik spolku a nutnosť existencie odôvodňoval kňaz Ján M. Liščinský49 nasledovne: 
„V Amerike spolčenie je prepotrebné. Ktože by ti poskytol pomoci, keď ti manžela Boh do
večnosti povolal? Keď ťa nemoc priklincuje k posteli, čo si počneš? Slovenská žena, matka
potrebuje takýto spolok. Takýto spolok nepotrebuje len matka, ale aj dcéra.“50 Založenie žen-
skej Jednoty bolo iniciované potrebou osobnej podpory. Aj ženská Jednota bola inšpirovaná slo-
venským mottom: „Za Boha a za národ.“ Ženská Jednota bola naplnená aj misionárskym úsilím,
ktoré zakladateľka Jednoty Anna Hurbanová tlmočila roku 1891 v tlačovom orgáne Českej Jed-
noty: „Nechajte nás dokázať svetu, že slovenské ženy sa zaujímajú o svoj národ a pokrok
budúcich generácií. Ak chceme vychovať hrdé a rešpektované slovenské dcéry a synov, musíme
dosiahnuť ideály silnejúcej lásky k Bohu, lásku k svojmu národu a lásku k našim predkom vo svo-
jich srdciach.“51

Popri Živene a Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednote pôsobili v USA aj ďalšie ženské
spolky a organizácie: Pennsylvánska rímsko- a gréckokatolícka jednota, Evanjelická ženská jed-
nota – všetky na religióznej báze, ale národnopolitickou prácou prekračovali úzky náboženský
charakter.52

Pennsylvánska slovenská katolícka ženská jednota vznikla roku 1898, keď sa v Hazletone 
v Pensylvánii zišla malá skupina žien na sociálne motivovanom zhromaždení. V podstate išlo 
o priateľské stretnutie niekoľkých žien, na ktorom sa bežná konverzácia zmenila na pertrakto-
vanie sociálnych problémov, čiže na to, čo bolo realitou ich každodenného života, pred čím sa
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43 WOLÁRIKOVÁ-BRADÁČOVÁ, M.: Príhovor. In: Živena (tlačový orgán Živeny v USA), 1933, č. 41, s. 3.
44 Stanovy Živeny, podporujúceho a vzdelávacieho spolku slovenských žien v Amerike pre Hlavný odbor, podriadené

odbory a údkyne. Vyšli tlačou Amerikánsko-slovenských novín. Pittsburgh, 1901, 55 s. 
45 Bližšie informácie pozri: BAKA, K.: The First Catholic Slovak Ladies Association. In: KRAJSA, J.: Slovaks in Ame-

rica : A Bicentennial Study. Middletown, Pa. 1978, s. 175.
46 Š. Furdek (2. 9. 1855 – 18. 1. 1915) ako zakladateľ Prvej katolíckej slovenskej jednoty stál aj pri zrode rovnomennej

ženskej organizácie, oboch predovšetkým ako podporných spolkov. Stal sa vodcom slovenských katolíkov v Amerike.
Neskôr stál aj pri zrode Matice slovenskej v USA a Slovenskej ligy v Amerike. 

47 O počte zakladajúcich členiek Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty sú protichodné správy. J. Paučo v publikácii
75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty napísal, že žien bolo 14, ale Kenneth Baka v publikácii Slovaks in Ameri-
ca tvrdí, že tento počet bol nižší – iba 9 žien.

48 PAUČO, J.: 75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty, s. 18.
49 Ján M. Liščinský (28. 6. 1885 – 29. 10. 1946), rodák zo Sabinova. Rok pred vysvätením musel opustiť košický semi-

nár, štúdium dokončil v Baltimore, Md. Ako kňaz pôsobil do r. 1922 v Clevelande v katolíckej farnosti sv. Andreja
Svorada, neskôr vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Youngstown, Ohio. Bol dlhoročným duchovným IKSŽJ a redak-
torom rovnomenných novín. 

50 LIŠČINSKÝ, J. M.: Katolícka Slovenská Ženská Jednota 1890 – 1910. In: Kalendár Jednota na rok 1911, s. 180–185.
51 Tamže.
52 ŠTVRTECKÁ, A.: Z činnosti slovenských žien v Amerike v rokoch prvej svetovej vojny. In: Slováci v zahraničí 16,

Martin 1990, s. 86.



nedalo utiecť a čo ich trápilo najviac. Uvedomovali si, že sú so svojimi rodinami novými ele-
mentmi v Novom svete. Ťažko pracovali nielen vo svojich domácnostiach, ale museli byť popri
tom aj zamestnané, lebo zárobok mužov nebol na živobytie a dôstojný život dostatočný. Uve-
domovali si, že ich životy a životy rodín neboli bezpečné a nijako zabezpečené. Bolo to v prípa-
doch, keď muži vykonávali ťažkú prácu v pensylvánskych baniach, pracovali dlhé hodiny v pod-
mienkach, kde boli bežné nehody a smrť. Konverzácia a myšlienky žien na hazletonskom
stretnutí 21. novembra 1898 neboli však pesimistické. Svojím krokom chceli dokázať, že sú
veľmi praktické a s optimizmom hľadia do budúcnosti. Rozhodli sa, že budú viac participovať
na americkom spôsobe života, čo znamenalo naučiť sa angličtinu, ale pritom nezabúdali, že ich
úlohou je aj chrániť slovenské kultúrne dedičstvo. Nemohli však ignorovať tvrdú realitu, čo
bude s rodinou, ak sa otec – živiteľ rodiny stane obeťou nehody, následkom ktorej zostane
mrzákom alebo zomrie. Diskusia vyústila k rozhodnému kroku, aby urobili niečo praktické, aby
založili a formovali podpornú organizáciu, ktorá by pomohla ich členom morálne, materiálne 
i sociálne a zabezpečila by ich finančnou zábezpekou na potrebnú dobu. 

Medzi zakladajúce členky tejto odvážnej skupiny patrili: Paulína Petrová, Marta Kuntzová,
Mária Lapčáková, Anna Tkáčová, Antónia Výruská, Mária Hanísková, Mária Jágerová, Mária
Piatková. Ich nápad založiť organizáciu tohto typu podporili a pomohli im predstavitelia mužs-
kých spolkov, medzi ktorých patrili Edmund Ujfaluši, Michal Lapčák, Edmund Lembík, Ján
Marcinko, Ján Žigo, Andrej Hudák a Jozef Výruský.

Hneď po príchode slovenských vysťahovalcov do USA vznikli v amerických mestách, kde
bolo viac evanjelikov, ako v Hazletone, Clevelande, New Yorku, Bridgeporte, malé lokálne
organizácie. Priamym popudom k zjednoteniu evanjelických lokálnych spolkov bol článok, kto-
rý roku 1892 uverejnil v Jednote rev. Kossalko. Michal Zemányi vyzval spolky, aby sa spojili,
a 6. júna 1895 sa vo Freelande v Pensylvánii stretli zástupcovia rozličných spolkov a založili
Slovenskú evanjelickú jednotu. Jej pôvodné pomenovanie bolo Evanjelická augsburského vie-
rovyznania slovenská cirkevná jednota. Organizácia mal na začiatku 147 členov v deviatich
pobočkách – číslach. Zásluhou mužov bol založený aj ženský ekvivalent spolku pod názvom
Evanjelická slovenská ženská jednota. Patrila k menším ženským organizáciám.

Sokolská myšlienka sa od svojho vzniku (rok 1862) veľmi skoro spolu s prvými vysťaho-
valcami dostala i do zámoria. Keďže kolískou myšlienky boli české krajiny a teda nositeľmi,
resp. prvými šíriteľmi v USA boli českí prisťahovalci. Ušľachtilé myšlienky Tyrša a Fügnera:
„V zdravom tele – zdravý duch,“ ako aj „sloboda – rovnosť – bratstvo“ spôsobili nadšenie pre
vstup do sokolských telocvičných jednôt. Sokolské organizácie Slovákov v Amerike sa zapísali
do dejín slovenských prisťahovalcov v USA rovnako ako iné spolky a organizácie. Nielen že
šírili sokolské idey a pestovali telovýchovné tradície, ale vložili svoj podiel do národnouvedo-
movacieho procesu Slovákov v Amerike i starej vlasti.53

Prvý sokolský zbor založili Slováci v Chicagu 30. októbra 1892 podľa vzoru českých pri-
sťahovalcov. Spolu s druhým zborom založeným 9. apríla 1893 v New Yorku a ďalším, ktorý
vznikol v januári 1895 v Bridgeporte v Connecticute. Tieto zbory položili základ pre ústrednú
organizáciu Slovenskú telocvičnú jednotu Sokol v Spojených štátoch, ktorá pokladá za dátum
svojho vzniku 4. júl 1896 v New Yorku. Zakladateľmi organizácie boli Milan Getting a Gustáv
Maršall Petrovský. Organizačne sa Sokol členil na župy, ktoré pomenúvali po významných pred-
staviteľoch slovenského života.

Vznik Slovenského katolíckeho Sokola (ďalej aj SKS) iniciovala skupina vysťahovalcov zo
Spiša, ktorá sa usadila v Passaicu, v štáte New Jersey. Prvá konvencia už osamostatnenej novej
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53 BARTALSKÁ, Ľ.: Z histórie Slovenskej telocvičnej jednoty Sokol. In: Slovenské zahraničie, roč. 6, č. 1, 2001, s. 28.



organizácie sa konala 2. decembra 1905 v Passaicu. Prvým správcom sa stal Matúš Husý.54 Rov-
nako ako Slovenská telocvičná jednota Sokol aj Slovenský katolícky Sokol sa členil na župy, 
v ktorých pracovali zbory, neskôr ženské vence a detské zborčeky. Župy niesli meno nejakej
významnej slovenskej osobnosti, napríklad I. župa sv. Vojtecha, V. župa Jána Hollého. Ich cie-
ľom malo byť pestovanie telocviku, gymnastiky, ľahkej atletiky a iných športov.55 Cvičiace dru-
žstvá – čaty Slovenského katolíckeho Sokola pozývali pravidelne na oslavy výročí i konvencie
príbuzných slovenských organizácií napríklad Prvej katolíckej slovenskej jednoty i Prvej kato-
líckej slovenskej ženskej jednoty. Podobne pravidelne vystupovali aj na Slovenských dňoch.

V činnosti SKS vypomáhali aj duchovní vo farnostiach, napríklad kňaz Miloš K. Mlynarovič
bol hlavným duchovným Slovenského katolíckeho Sokola alebo kňaz František Škutil bol redak-
torom Slovenského katolíckeho sokola, tlačového orgánu organizácie, a neskôr aj Priateľa dietok.

Okrem športovej činnosti sa Slovenský katolícky Sokol venoval aj kultúre. Mnohé zbory
usporadúvali poučné a zábavné prednášky, večierky, výlety, zábavy, divadelné predstavenia.
Mnohé zbory mali aj vlastný spevokol, napríklad 24. zbor SKS v Boontone, N. J., kde bol zbor-
majstrom rev. Škutil alebo chýrnym bol aj spevokol v Johntown, N. Y.56

Podnet k zakladaniu ženských častí organizácií Telocvičnej slovenskej jednoty Sokol (ďalej
aj TSJS) a Slovenského katolíckeho Sokola - vencov vyšiel od mužov, ktorí boli aktívnymi člen-
mi SKS. 

Prvý veniec SKS vznikol v Bridgeport, v štáte Connecticut v roku 1906, zásluhou Andreja
Žitnaya, ktorý sa stal aj prvým správcom venca a viedol 20 mladých sokoliek. Z nich si potom
zvolili hlavné úradníčky, medzi ktoré patrili správkyňa Mária Žitnayová, podsprávkyňa Anna
Prohácková, zapisovateľka Margareta Eliášová a účtovníčka Lujza Kupcová.

Na proces národného uvedomovania výraznou mierou vplývala aj slovensko-americká tlač.
Hospodársky vyspelejšia krajina a demokratické prostredie umožňovali vydávanie tlače bez
zábran a obmedzení. V priebehu posledného desaťročia 19. storočia zaznamenali slovenské
periodiká v porovnaní s pomermi v Uhorsku nesmierny rozmach.

Začiatky tlače súvisia s príchodom prvých vysťahovalcov, akými bol napr. Janko Slovenský
a Július Wolf.57 Janko Slovenský už v roku 1885 začal vydávať v Pittsburghu litografický časo-
pis Bulletin.58 O rok neskôr založili spolu s Júliusom Wolfom v Clevelande redakciu týždenníka
Amerikánsko-slovenských novín.59 Prinášali užitočné správy pre slovenských prisťahovalcov.60
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54 BARTALSKÁ, Ľ.: Slovenský katolícky sokol v Amerike. In: Slovenské zahraničie, roč. 6, č. 9 – 10, 2001, s. 36.
55 Každá župa usporadúvala zvyčajne dvojdňový kurz pre veliteľov a podveliteľov zborov, aby následne v jednotlivých

zboroch nacvičili príslušné skladby a mohli sa zúčastniť zletov. Organizovali i hlavné zlety – spoločné stretnutia
cvičencov, na ktorých predvádzali nacvičené skladby a zostavy. Za najlepšie odcvičené skladby boli čaty – družstvá
odmeňované bodmi, ktoré ich radili na umiestnenie. Skladby bolo možné cvičiť bez náradia – tzv. prostné alebo na
náradí – hrazde, bradlách, vysunutej hrazde, prípadne cvičili s náradím – kužeľmi. Jednotlivé zbory si ďalej zakladali
basketbalové, softbalové a kolkárske čaty – družstvá. Kolky boli veľmi obľúbené, pretože v mnohých zboroch boli
finančne najdostupnejšie. Okrem týchto športov sa pestovala aj atletika – behy (na 50 a 100 yardov) a skoky do
diaľky. Každá župa usporadúvala každoročne nábor nových členov, tzv. kampaň. Za najviac získaných nových člen-
ov udeľovali bodové hodnotenie a súťažili o umiestnenie – o tzv. šampiónstvo. Spracované podľa Pamätnice Sloven-
ského katolíckeho sokola vydanej k 60. výročiu vzniku organizácie.

56 Pamätnica 30-ročného jubilea SKS 1905 – 1935, b. s.
57 Obaja novinári mali vzdelanie nadobudnuté síce na Slovenku, ale v maďarskom jazyku, preto príspevky uverejňovali

vo východoslovenských nárečiach. 
58 Popularitu novinám, napriek tomu, že vychádzali iba na dvoch stranách, prinášali jeho rubriky Čo nového vo svete

a Čo nového doma. 
59 BARTALSKÁ, Ľ.: Slovenská Amerika, s. 14.
60 V správach nechýbali ponaučenia o podmienkach získania trvalej práce a amerického štátneho občianstva, rubriky 

s názvom Hľadá sa žena, pátranie po nezvestných Slovákoch a pod. 



Zásluhou P. V. Rovnianka61 začali od roku 1891 vychádzať v spisovnej slovenčine a stali sa sku-
točnou tribúnou Slovákov žijúcich v Amerike a pomáhali rozširovať slovenské povedomie 
a zvyšovali Slovákom sebavedomie. Po vzniku Národného slovenského spolku sa Amerikánsko-
-slovenské noviny stali jeho tlačovým orgánom. 

Druhým významným týždenníkom bola Jednota – tlačový orgán Prvej katolíckej slovenskej
jednoty, vychádzajúca od mája 1891.62 Na tradíciu Amerikánsko-slovenských novín nadviazali
ďalší novinári a redaktori: Ignác Gessay, Ján Kadlečík, Adalbert Tholt-Veľkoštiavnický, Peter
Kompiš, Gustáv Maršall-Petrovský a iní. V roku 1901 začal Rovnianek vydávať Slovenský den-
ník, ktorý sa stal v tomto období jediným slovenským denníkom na svete. Koncom roku 1889 
v Plymouthe v štáte Pensylvánia začali vychádzať druhé najstaršie slovenské noviny Slovák 
v Amerike z podnetu slovenského novinára Antona Š. Amroseho. Vystriedali sa v ňom význam-
né novinárske osobnosti, akými boli František Pucher-Čiernovodský, Ján Spevák, Gustáv
Maršall-Petrovský, Ján Sciranka, Filip Hrobák a neskôr mnohí ďalší. V roku 1900 vychádzalo 
v Amerike desať slovenských novín a časopisov.63

Medzi krajanmi, ktorí neboli spokojní s trieštením síl medzi Národným slovenským spolkom
a Prvou katolíckou slovenskou jednotou, sa čoraz častejšie ozývali hlasy, aby sa nadviazalo na
ideu zatvorenej Matice slovenskej, o obnovenie ktorej sa neustále usilovali aj národní nadšenci
v starej vlasti, čo však v daných podmienkach tvrdej maďarizácie nebolo možné. Výsledkom
osobných kontaktov a rokovaní bolo hľadanie možností úzkej spolupráce amerických Slovákov
bez ohľadu na rozdielnosť politických a náboženských názorov. Prirodzeným vyústením snáh
krajanov bolo nadviazanie na niť národnej a kultúrnej práce zatvorenej Matice slovenskej.
Myšlienky Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho žili medzi národne prebudenými Slovákmi 
v Spojených štátoch amerických, pretože sa mohli rozvíjať bez strachu a prenasledovania.64

Štefan Furdek, zakladateľ Prvej katolíckej slovenskej jednoty, ktorá vznikla krátko po zalo-
žení Národného slovenského spolku, sa tešil z jej pokroku. Videl však, že medzi dvomi organi-
záciami – NSS a IKSJ – začali prestížne konkurenčné spory, ktoré sa preniesli na stránky Ame-
rikánsko-slovenských novín a Jednoty. Uvedomil si, že poslanie národného prebúdzania sa
zbytočne vyčerpáva. Bol si vedomý skutočnosti, že slovenský národ doma pod Tatrami, je osla-
bený nielen silnou maďarizáciou, ale aj mohutnou vysťahovaleckou vlnou a že potrebuje nielen
podporu, ale aj vieru vo svoje oslobodenie a nádej na lepšie časy. Furdek poznal situáciu na Slo-
vensku, vedel o nedostatku slovenskej inteligencie, vedel o nedostatku slovenských škôl. Mrze-
la ho situácia nevraživosti medzi slovenskými spolkami. Preto, keď po tretej konvencii
Národného slovenského spolku nastal medzi Amerikánsko-slovenskými novinami a Jednotou
zmier, vyzval 16. augusta 1893 v novinách Jednota, v článku Od srdca k srdcu na záchranu Slo-
venska všetky slovenské skupiny v Spojených štátoch: „Slovenský národ potrebuje podporu. My,
deti slovenského rodu, zaviazaní sme, koľko sily stačia obetovať pre náš ubiedený národ, ktoré-
mu maďarónstvom tak už zoslabenému vysťahovalectvom sily ubierame. Z chválorečí nikto sa
nenaje, reči ani národ slovenský neobohatia, či už nimi ľud náš holubičí vychvaľujeme alebo
proti jeho zhubcom horlíme. Tu treba skutkov, tu treba obetí.“65
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61 Rovnianek prevzal redakciu novín v roku 1889, keďže nemohol byť vysvätený za kňaza pre svoj príliš mladý vek.
62 Hlavným redaktorom bol rodák zo Svätého Jura František Pucher-Čiernovodský. 
63 Slovák v Amerike vychádzal v náklade 36 000 výtlačkov a do roku 1914 sa počet vydávaných časopisov zvýšil na 24

titulov v celkovom náklade 150 000 exemplárov. 
64 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 221.
65 PAUČO, J.: Štefan Furdek a slovenské prisťahovalectvo. Middletown, Pa. 1955, s. 161.



Výzvy na spojenie Slovákov na kultúrnom poli mali vrelý ohlas. Začalo sa hľadať fórum, na
ktorom by sa všetci americkí Slováci zjednotili.66 V Jednote bolo dňa 13. septembra 1893 uve-
rejnené pozvanie na schôdzku milovníkov slovenského ľudu do Chicaga. Pozvanie podpísali
rev. Š. Furdek, E. Gelhoff, V. Panuška, R. Wider, J. V. Rožko a J. Onda.67 Usilovali sa o to, aby
sa americkí slovenskí činitelia stretli a aby v Amerike založili organizáciu, ktorú v starej vlasti
maďarská vláda zatvorila. Organizácia mala združiť všetkých Slovákov bez rozdielu politické-
ho a náboženského zmýšľania. Furdekov návrh privítal s nadšením aj P. V. Rovnianek, ktorému
tiež záležalo na slovenskom národe v starej vlasti, vyjadril presvedčenie, že by to otriaslo minis-
terskými kreslami v Budapešti.68

Porada sa uskutočnila 26. septembra 1893 v Chicagu, v štáte Illinois. Na poradu prišlo pri-
bližne sto slovenských vodcov, kňazov a laikov, zástupcovia slovenských organizácií a oboch
hlavných vierovyznaní: katolíci i evanjelici. Rokovanie otvoril a viedol Štefan Furdek. Peter V.
Rovnianek už vtedy navrhoval utvoriť Slovenskú ligu v Amerike. Ervin Gelhoff predniesol
návrh, podľa ktorého bolo treba pokračovať v práci začatej Štefanom Moyzesom a Karolom
Kuzmánym, že treba oživiť ducha zatvorenej Matice slovenskej. Tento návrh prítomní prijali,
následkom čoho vznikla Matica slovenská v Amerike. 

Hlavným cieľom Matice slovenskej v Amerike bolo podporovať záujmy rodákov v starej
domovine i v Amerike.69 Zakladatelia vyhlásili, že v novej organizácii budú: „v pokoji a v lás-
ke spoločne pracovať na povznesení národa nášho.“70 Matica slovenská v Amerike sa ešte 
v Chicagu rozhodla vydať dokument v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a slovenčine, 
v ktorom sa malo poukázať na krivdy páchané zo strany Maďarov na slovenskom národe. Vláde
Spojených štátov amerických mienila Matica poslať prípis, v ktorom by obžalovala maďarskú
vládu z nedodržania medzinárodného poštového práva, pretože poštové zásielky z Ameriky na
Slovensko boli cenzurované alebo zhabané.71

Predsedom Matice slovenskej sa stal Š. Furdek, podpredsedom A. Ruman a zapisovateľom
M. Francisci, pokladníkom J. Žižka a účtovníkom F. Vlošák. Do vlasti na adresu Národných
novín zaslali telegram: „Vzkriesená Matica pozdravuje Slovákov.“72

Zakladatelia Matice slovenskej v Amerike sa snažili získať čo najviac členov, jednotlivcov 
i spolky. Členský príspevok predstavoval 25 centov na rok. Furdek sa snažil presadiť, aby pod-
statná časť členských príspevkov bola venovaná na podporu slovenských časopisov na Sloven-
sku. Počiatočný apel oboch hlavných úradníkov Matice, Furdeka i Francisciho, bol upozorniť
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66 Furdekova výzva oslovovala všetkých: „Slovenskí mužovia, ktorým blaho nášho ľudu na srdci leží bez rozdielu strán
akýchkoľvek, zíďme sa každý na svoje útraty dakedy v septembri alebo v októbri v Chicagu, poraďme sa, jakým spô-
sobom by sme najlepšie účinkovali na zvelebení ľudu slovenského na Slovensku. Zblíženie by nám, americkým
Slovákom, neškodilo, porada Slovákov Slovákom na Slovensku by istotne neublížila.“ Podľa PAUČO, J.: 75 rokov
Prvej katolíckej slovenskej jednoty, s. 18.

67 Z výzvy vyberáme: „Krajania, poradíme sa, jakým spôsobom dá sa najvýdatnejšie pôsobiť pre blaho slovenského
národa tu i na Slovensku. Kto z nás by si neprial zvelebenia krivdenej Slovače? Vieme, neklameme sa, nie Vám je
ľahostajný osud slovenského ľudu, preto Vás zveme, príďte. Zíďme sa, poraďme sa. Účel je svätý, náš úmysel nezišt-
ný, prístup priaznivcom ľudu slovenského voľný.“

68 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 222. 
69 PAUČO, J.: Matica slovenská v Amerike. In: Literárny almanach Slováka v Amerike. Ed. Jozef Paučo. Middletown,

Pa. 1963, s. 32. 
70 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 222.
71 PAUČO, J.: The Matica Slovenska in America. In: Jednota Annual Furdek. Ed. Joseph C. Krajsa. Vol. XXVII, 

January 1988. Middletown, Pa., s. 144–149.
72 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike I, s. 223. 



amerických Slovákov, že svätou povinnosťou každého jednotlivca je stať sa členom Matice.73

Predseda Matice slovenskej v Amerike vkladal veľké nádeje do Prvej katolíckej slovenskej jed-
noty a usiloval sa, aby sa celá Jednota stala korporatívnym členom Matice a za každého člena
Jednoty aj zaplatila členské. Navrhovaná záležitosť sa prerokovávala na 5. konvencii IKSJ, ale
Furdekov návrh nebol schválený. Do Matice vstúpili iba niektoré odbory Jednoty.74

Slovenská tlač prijala Maticu s veľkým nadšením a vyslovila nádej, že Matica slovenská 
v Amerike sa stane tým, čím bola Matica na Slovensku, t. j. centrom všetkých slovenských snáh
a skutkov. 

Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej v Amerike sa uskutočnilo 17. septembra 1894 
v Chicagu. Na valnom zhromaždení sa prijali stanovy Matice. Furdek sa vzdal predsedníctva,
pretože organizoval prácu v Prvej katolíckej slovenskej jednote a redigoval aj jej časopis. Funk-
ciu predsedu prevzal G. Maršall-Petrovský, podpredsedom sa stal Švehla, tajomníkom P. V.
Rovnianek, pokladníkom Š. Furdek, účtovníkom J. Žižka a dozorcom I. Podkrivacký. Furdek sa
v správe o valnom zhromaždení v Jednote vyjadril, že matičná schôdza bola svorná a že Matica
sa nepopierateľne stala dôležitým faktorom v slovenskom živote v Amerike i v starom kraji.75

Bolo to však asi len zbožné prianie Š. Furdeka. Zo strany niektorých predstaviteľov Národného
slovenského spolku sa opäť vyskytli spory. Rovnianek si napríklad svoju funkciu tajomníka ani
neprevzal, ba čoskoro odstúpil. Na jeho miesto preto predseda G. Maršal-Petrovský vymenoval
J. A. Ferienčíka, ktorý v tom čase pracoval v redakcii Jednoty a jeho príspevky boli u čitateľov
veľmi obľúbené.76

Matica slovenská v Amerike začala svoju činnosť organizovaním členov a uskutočňovaním
kultúrneho programu. Už po svojom prvom valnom zhromaždení mala 1200 členov. Organizo-
vali sa zbory Matice slovenskej v Amerike, ktoré hrali slovenské divadlá a podporovali kvalit-
nú slovenskú tlač.77

Martinské Národné noviny uverejnili 29. januára roku 1895 list, v ktorom sa pisateľ zo Spo-
jených štátov síce sťažuje na sociálnu situáciu, ale konštatuje, že Matica slovenská v Amerike
sa rozrastá aj navzdory tomu, že mnohí vodcovia sú proti nej. Ich hlas si však verní Slováci
nevšímajú a húfne vstupujú do Matice. Pisateľ ďalej oznamuje, že sa rozrastá aj matičné mú-
zeum a niet čísla novín, v ktorom by neboli uverejnené nejaké príspevky. Autor bol presvedče-
ný, že ak by sa časy zmenili, aj počet členov by vzrástol.78

Druhé valné zhromaždenie sa uskutočnilo na počesť 34. výročia pamätného Memoranda slo-
venského národa 6. júna 1895 v Clevelande, Ohio. Predseda Maršall-Petrovský v správe uvie-
dol príčiny úpadku členstva, pretože počet členov Matice poklesol. Zo zakladajúcich členov
Matice slovenskej v Amerike si ponechali členstvo: J. Žižka, Š. Furdek, kňazi R. Wider, F. Ja-
noušek, J. Staš, V. Kazinczy, J. Kašpárek, F. Horváth, M. Jankola a Jozef Kurucár. Riadnych čle-
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73 Furdek a Francisci pripomínali: „Každého, koho slovenská mať pod srdcom nosila, svätou povinnosťou je stať sa
údom Matice. Taký ale, čo sa zdráha alebo vyhovára, nech sa nehonosí čestným menom Slováka, lebo ten nie je toho
hodný.“ Porov.: PAUČO, J.: 75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty, s. 20. 

74 Boli to nasledujúce čísla Prvej katolíckej slovenskej Jednoty: 1, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 30, 46, 55, 59, 64, 65, 70, 75,
82, 86, 89, 91, 92, 104, 106, 108, 110, 111, 123, 127, ktoré písomne oznámili, že vstupujú do Matice. Podľa zápis-
nice Furdek poznamenal, že tieto spolky vstúpili do Matice so všetkými svojimi členmi.
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77 Prvý zbor Matice slovenskej vznikol v New Yorku 14. októbra 1894. Zbor synov a dcér Matice slovenskej v New

Yorku usporiadal divadelné predstavenie veselohry Zuzankin pán kaprál. Režisérom predstavenia bol A. Š. Ambrose.
78 Národné noviny z 29. januára 1895, č. 12 v rubrike Z Ameriky. Pod príspevkom bol podpísaný Amerikán, ale odoslaný

bol z Clevelandu 2. januára 1895, takže sa možno domnievať, že autorom článku bol Š. Furdek.



nov bolo sedem a členov v rámci spolkov podporných organizácií 857. Prvá katolícka sloven-
ská jednota dodala 476 a Národný slovenský spolok 216 členov. Literárny odbor Matice slo-
venskej v Amerike sa už mohol pochváliť hotovou knihou G. Maršalla-Petrovského Radca slo-
venských prisťahovalcov v Spojených štátoch amerických. Napriek nepriaznivým správam 
o poklese členstva sa delegáti uzniesli, že do Turčianskeho Sv. Martina na národné ciele treba
zaslať 100 zlatých a slovenskému akademickému spolku Tatran do Viedne desať dolárov. Pred-
sedom zostal naďalej G. Maršall-Petrovský. Krátko pred konaním druhého valného zhromažde-
nia rezignoval na funkciu tajomníka J. A. Ferienčík.79

Nezhody medzi dvomi tábormi Slovákov v Amerike – Pittsburghom a Clevelandom – repre-
zentované vlastnými novinami pokračovali a spôsobili, že základy Matice slovenskej v Ameri-
ke sa postupne rúcali. Na konvencii v septembri roku 1896 opätovne zvolili za predsedu Mati-
ce Š. Furdeka v nádeji, že práca Matice sa oživí. Furdek urobil pokus rozšíriť matičný program
opäť v radoch IKSJ. Jeho cieľom sa stalo vydávanie kníh a ich rozširovanie medzi slovenskými
ľuďmi, aby „...národ pochopil, že spolok literárny je pre neho osožným. Vydávať knihy, šíriť ich
medzi ľudom! Možno sa Matica prebudí.“80 Vydavateľská činnosť Matice sa sústredila na vyda-
nie Sborníka Matice slovenskej (vyšiel roku 1897). 

Ani uvedené plány, ani snahy o získavanie nových členov z radov Prvej katolíckej sloven-
skej jednoty nezachránili Maticu. Posledné správy o jej účinkovaní vyšli v Jednote po 16. augus-
te 1899, keď sa uskutočnila schôdza matičných pracovníkov v Pittsburghu. Matica slovenská 
v Amerike zanikla pre nejednotnosť v roku 1904. 

Možno sa domnievať, že určitý podiel na rozpade Matice slovenskej mal aj P. V. Rovnianek,
ktorý akoby žiarlil na Furdeka, že s myšlienkou organizácie, ktorá by mala zjednotiť celú slo-
venskú komunitu, nevyšiel on. Takto možno chápať krok P. V. Rovnianka, ktorý o niekoľko me-
siacov po vzniku Matice slovenskej v Amerike založil do istej miery konkurenčnú organizáciu,
ktorú nazval Maják, slovenské literárne kolo.81 Literárne združenie sa pôvodne malo volať Orol.
Program Majáka sa podobal programu Matice slovenskej v Amerike. Chcel šíriť osvetu medzi
Slovákmi a rozširovať slovenské náučné i zábavné knihy. Predsedom Majáka sa stal Jozef. B.
Krčméry, podpredsedom Zdravko V. Mužina, tajomníkom Július Žorna-Horský, pokladníkom
Albert Mamatej a knihovníkom Gašpar Fedor. V podstate mohli obidve organizácie spolupraco-
vať. Nemali medzi sebou žiadne spory, ale v oboch organizáciách pracovali takmer tí istí ľudia 
a sily sa zbytočne trieštili. Literárne zoskupenie Maják začalo vydávať i literárny časopis Maják,
ktorý bol v Amerike prvým literárnym časopisom, avšak po šiestich číslach zanikol.82

Po Matici slovenskej v Amerike zostala útla knižočka Radca slovenských prisťahovalcov
a Sborník Matice slovenskej. Do zborníka Matice slovenskej v Amerike prispievali výlučne auto-
ri zo Slovenska – V. Šrobár, A. Bielek, F. V. Sasinek, Smolinský, Zigmundík a A. Kmeť. Zbor-
ník vyšiel roku 1897 a bol posledným viditeľným znakom Matice slovenskej v Amerike.

Napriek tomu, že spolok zanikol, myšlienka a duch Matice slovenskej žili v slovenských
organizáciách naďalej. Na tradíciu starej Matice slovenskej – a na myšlienku vytvoriť celo-
národnú a nadkonfesionálnu organizáciu, ktorá by združovala všetky spolky, sa v Amerike stále
nadväzovalo. Význam Matice slovenskej v Amerike bol v tom, že prebúdzala slovenský ľud 
k intenzívnejšiemu národnému životu, vybudovala záujem o slovenské kultúrne a národné otáz-
ky a v podstate pripravila pôdu pre založenie Slovenskej ligy v Amerike.
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Keď Š. Furdek videl, že Matica slovenská v Amerike nemá veľké vyhliadky na také aktivi-
ty, ako sa pôvodne plánovalo, prišiel s novou ideou. V roku 1899 rozvinul myšlienku Národné-
ho výboru a k nemu priradeného Národného fondu. V skutočnosti išlo o to, aby sa existujúce slo-
venské organizácie zoskupili okolo jedného ústredného telesa, ktoré by plánovito pracovalo 
v prospech slovenských záležitostí. Furdek vedel, že bez spolupráce všetkých organizácií a ich
predstaviteľov a samozrejme bez finančných prostriedkov nemožno nič seriózne uskutočniť.83

Furdekov plán sa ujal. Na jeho návrh nadviazal aj Matúš Jankola. Členmi Národného výbo-
ru, ktorý plánoval mať 10–20 členov, sa mali stať hlavní úradníci veľkých slovenských organi-
zácií a časopisov. Matúš Jankola zdôrazňoval, že „...od nás amerických Slovákov závisí osud 
a budúcnosť Slovače starokrajovej...“84. Myšlienka Národného výboru, ale najmä Národného
fondu oslovila všetkých predstaviteľov amerických Slovákov. G. Maršall-Petrovský navrhoval,
aby sa z financií Národného fondu podporovalo vydávanie ľudových zábavno-poučných a nie
drahých kníh tak v USA, ako aj na Slovensku, aby sa podporovali a rozširovali slovenské časo-
pisy na Slovensku a aby sa podporovali chudobní a nadaní slovenskí študenti.85

Zakladajúca schôdza Národného výboru a Národného fondu sa uskutočnila 18. augusta 1899
v Pittsburghu v Pensylvánii. Za predsedu Národného fondu zvolili P. V. Rovnianka, za zapiso-
vateľov kňaza Kvačalu a Matúša Jankolu. Predstavitelia slovenských organizácii neprišli 
s prázdnymi rukami. Konvencie organizácií odsúhlasili zdanenie svojich členov v prospech
Národného fondu. Každý člen mal platiť na Národný fond jeden cent mesačne.86

Národný výbor zjednocoval Slovákov v Amerike a bol motorom národných aktivít. Štefan
Furdek sa usiloval z Národného výboru vytvoriť reprezentanta amerických Slovákov. 17. októb-
ra 1905 zvolal predseda Národného slovenského spolku A. Š. Ambrose do New Yorku schôdzu
slovenských národovcov, na ktorej bol založený Ústredný slovenský národný výbor a predse-
dom tejto inštitúcie sa stal Š. Furdek. Členmi Ústredného slovenského národného výboru sa sta-
li všetky vtedy existujúce slovenské organizácie v Amerike, rovnako ako i všetky slovenské
časopisy. Hlavným cieľom Výboru bolo finančne a morálne podporovať Slovákov v Uhorsku 
v ich boji za všeobecné hlasovacie právo.87

Začiatok 20. storočia našiel amerických Slovákov dobre organizovaných a politicky i národ-
ne prebudených. V novembri sa začala zbierka na podporu boja na Slovensku známa ako Zbier-
ka za všeobecné hlasovacie právo. Vzmáhajúce sa slovenské spolkové, kultúrne a politické úsi-
lie hatili časté vzájomné sváry, osočovania a rozbroje, ktoré nie jeden raz končili na súde.88 Do
rozsiahlej palety politických bojov amerických Slovákov na pôde USA patrila aj akcia proti
postaveniu sochy Ľ. Kossutha na hlavnom námestí v Clevelande a politické rozpravy s maďar-
ským politikom grófom Albertom Apponyim roku 1904. 

V podstate možno konštatovať, že Matica slovenská v Amerike, Národný výbor i Ústredný
slovenský národný výbor boli iba prechodnými inštitúciami, ktoré vyústili do vzniku Slovenskej
ligy v Amerike. Impulz ku vzniku tohto zoskupenia vyšiel od Združenia slovenských americ-
kých novinárov. 

Na pozvanie Štefana Furdeka 4. apríla 1907 v Pittsburghu stretli sa predstavitelia slovenskej
tlače a dohodli sa, že zúfalá situácia slovenského národa doma si vyžaduje, aby sa odložili
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osobné a spolkové spory a aby všetci jednotne pomáhali „svojim doma“. Schôdza novinárov sa
uskutočnila v Českej národnej sieni. Prvá katolícka slovenská jednota, Národný slovenský spo-
lok a Evanjelická slovenská jednota mali na nej svojich zástupcov.89 Novinárov na schôdzi
zastupovali: Štefan Furdek, Jozef Hušek, Anton Bielek, C. L. Orbach, J. E. Chudatšik, Gustáv
Maršall-Petrovský, Karol Štiasny, Milan Getting, Ján Pankuch, Teodor Bálent, Peter V. Rovnia-
nek, Ján Kadlečík, Ľudovít Tomka, G. A. Tvrdý a Ignác Gessay.90 Na schôdzke zvolili päťčlen-
ný výbor,91 ktorý sa potom doplnil zástupcami organizácií. Tento výbor vypracoval stanovy
budúcej organizácie, ktorá mala nahradiť Maticu slovenskú v Amerike a všetky iné pokusy.92

Rozhodlo sa, že nová organizácia nebude podpornou organizáciou, ale jej hlavnou náplňou bude
starostlivosť a podpora slovenského politického a kultúrneho života v starom kraji a na druhom
mieste starostlivosť o slovenský kultúrny a politický život Slovákov v Amerike.93 Ustanovujúca
schôdza novej organizácie, ktorú pomenovali Národným kongresom bola určená na 26. mája
1907 v Clevelande, Ohio. Približne 10 000 Slovákov – zástupcov organizácií, spolkov, novín,
časopisov, miest a mestečiek prišlo na kongres organizácie, ktorú po prečítaní a schválení sta-
nov nazvali Slovenská liga v Amerike.

Záver

Prvé krajanské podporné spolky vznikali v USA v 80. rokoch 19. storočia na regionálnych 
a náboženských princípoch, čo viedlo k rozdrobenosti. V kultúrnom úsilí mali však rovnaký
cieľ: snahu prispievať finančne na rozvoj slovenskej kultúry, jazyka, literatúry, škôl i tlače. 

Prvý krok na spojenie všetkých prisťahovalcov na národnej báze, bez rozdielu vierovyzna-
nia, politickej, či sociálnej príslušnosti a zároveň v duchu amerických demokratických zásad
ovplyvňovať slovenský národný život v Amerike, ale aj v starej vlasti, učinil P. V. Rovnianek
15. februára 1890 založením Národného slovenského spolku v Pittsburghu. Druhým pokusom
bolo založenie Matice slovenskej v Amerike, myšlienky ktorej sa však v USA neujali. V pod-
state možno konštatovať, že Matica slovenská v Amerike, Národný výbor i Ústredný slovenský
národný výbor boli iba prechodnými inštitúciami, ktoré vyústili do vzniku Slovenskej ligy 
v Amerike, ktorá sa stala reprezentantkou slovenského národa nielen v USA, ale zohrala dôleži-
tú rolu aj pri tvorbe štátnosti v starej vlasti.
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Summary 

Formation and Development of the Slovak Compatriotic Movement in the USA before 1907

In the beginning of the 1880s, Slovak immigration gained mass character. More than two hundred
thousand Slovaks emigrated overseas. As a cheap labour force they found employment in mines, iron
works, steel works, or building of railroads. Gradually in the USA, mainly in the states of Pennsylvania,
Ohio, Illinois, and New York several Slovak communities were formed, they tried to preserve the customs
and Slovak national awareness. Due to these reasons the first associations and organizations were formed,
which were originally only local and were not created on national motives. Parishes became the first social
centres. Step by step, Slovaks started to build their own schools, churches. It is necessary to note that they
did not bring any ideal or tradition of association based on the nationality from homeland. Hence the
origination of the first associations was based on social reasons. That is how the first supportive
brotherhood organizations were created, they had a considerably long tradition in America. The first self-
supporting organization was Persi Uherszko-Szlovenszky v nyemoczi podporujuczi spolek. It was founded
by Slovak emigrants mostly from the municipalities of Eastern Slovakia on March 3, 1883 in New York.
It was the first Slovak association founded on the American soil. In 1883, the second Slovak organization
was founded. The sssociation was created on the confession base following the example of religious
associations in Slovakia. St John Society was founded by the Slovak catholic immigrants in Bridgeport,
Connecticut. Until 1890, when superregional organizations were founded, several organizations were
established, out of which most had supportive and religious character. There were 277 organizations in
1893, 148 only in Pennsylvania. 

Slovak life in the United States began to develop intensively especially after the arrival of two
significant persons: Štefan Furdek and Peter Víťazoslav Rovnianek. Rovnianek established the National
Slovak Society in February 1890 in Pittsburgh and Furdek founded the First Catholic Slovak Union in
September 1890 in Cleveland. The existence of these two organizations, of which one associated mostly
catholic immigrants and the other one tried to be supra-denominational, did not unite the Slovak
immigrants. That is why Rovnianek and Furdek established Matica slovenská in America in September
1893. Also Slovak women were engaged in organizing compatriots in America in a significant way. The
foundation of Živena organization in the USA as well as the establishment of the First Catholic Slovak
Ladies Association influenced preserving the Slovak spirit and language in the USA. Despite the
foundation of Matica slovenská in America in 1893, intention to consolidate all Slovaks into one
nationwide and beyond denominational organization failed, creation of Slovak League of America in 1907
managed to accomplish this goal. 
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SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ HNUTIE V USA (1907–1914)* 

HANA PALKOVIČOVÁ

The author deals with Slovak compatriotic movement in the USA (1907–1914) and the main
attention is paid to the description of the Slovak league of America, founded in the Cleveland in
1907.  

Key words: American Slovaks; Slovak league of America; Memorandum of the Slovak league of
America.

Život Slovákov v USA do roku 1907

Už koncom 19. storočia sa do USA húfne vysťahoval veľký počet najviac pracovne schop-
ných Slovákov, ktorí odchádzali z Uhorska z viacerých dôvodov, či už sociálnych, ekonomic-
kých, alebo politických. Medzi vysťahovalcami boli prevažne ľudia z chudobnejších vrstiev,
ktorým sa však podarilo ušetriť alebo požičať si dostatočný kapitál na cestu za more. Ako prví
sa sťahovali obyvatelia východných stolíc, postupne sa pridali obyvatelia z juhu a stredu Slo-
venska. Život v starej monarchii a v USA sa podstatne odlišoval. USA boli už v tejto dobe slo-
bodnou a demokratickou krajinou, ktorá na rozdiel od života v Rakúsku-Uhorsku ponúkala pri-
sťahovalcom možnosť na vlastný rozvoj a hlavne slobodný prejav.1

Nie však všetkým Slovákom sa život v USA vydaril podľa ich predstáv a ich zidealizovaná
predstava o rýchlom a ľahkom zbohatnutí a návrate domov narážala na tvrdú realitu. Väčšina
Slovákov prichádzala do USA bez hmotných prostriedkov a nielen bez znalosti angličtiny, ale
bola dokonca negramotná a nemala dostatok životných skúseností a schopností. Do USA sa však
vysťahovala síce menej početná, ale pre naše dejiny o to dôležitejšia skupina slovenskej inteli-
gencie,2 ktorá si plne uvedomovala nebývalé možnosti, ktoré Amerika ponúkala, a začala sa
angažovať v prospech Slovákov a pracovať na nevyhnutnom organizovaní tých, ktorí sa rozhodli
zostať v USA natrvalo. Práve táto skupina inteligencie sa dokázala uplatniť v nových a neľah-
kých podmienkach a využiť získaný vplyv a skúsenosti v prospech Slovákov, ktorí nemali také

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

* Táto štúdia je súčasťou výskumu spojeného s plnením grantovej úlohy financovanej agentúrou APVV č. SK-CZ-0063-11
s názvom Slovenské a české krajanské hnutie v USA.

1 HRONSKÝ, J. C.: Dve slovenské Ameriky. Buenos Aires 1958, s. 7. 
2 Medzi prvých hlavných organizátorov života Slovákov v Amerike patril Július Wolf a Janko Slovenský. Janko

Slovenský je i autorom prvého slovensko-anglického slovníka s názvom Americký Tlumač (1887). V roku 1885 vydal
Slovenský prvé číslo Bulletinu a od roku 1886 začali Wolf spolu so Slovenským najprv ručne písať a neskôr tlačiť
slovenské noviny v USA Amerikánsko-slovenské noviny a v roku 1888 sa k nim pridal Peter V. Rovnianek. Myšlien-
ka vydávania periodickej tlače sa rýchlo rozšírila a od roku 1888 začal vychádzať časopis Nová vlasť, od roku 1889
Katolícke noviny, od roku 1890 Slovák v Amerike a postupom času pribúdali ďalšie. GESSAY, I.: Z dejín amerických
Slovákov. Kalendár Slovenskej ligy na Slovensku. Pre katolíkov, evanjelikov, pravoslávnych a židov 1, 1926, s. 77;
BIELIK, F. et al.: Slováci vo svete. Diel II. Martin 1980, s. 85–86; RIPKA, I.: Slovenčina v Amerike na začiatku
20. storočia. Slováci v zahraničí 26, 2009, s. 85; BENEŠ, V.: Revoluční hnutí v Severní Americe. In: Cyklus před-
nášek. Československá revoluce. Praha 1923, s. 233.



šťastie a schopnosti. V USA sa teda začala formovať silne národne cítiaca skupina Slovákov,
ktorým osud Slovákov v starej vlasti nebol ľahostajný.3

Hlavnou oporou slovenského emigranta v USA bol v prvom rade kostol a škola, ktoré sa
postupne zakladali, a veľmi skoro sa centrom národného života stávali aj spolky, ktoré hrali dôle-
žitú úlohu pri organizovaní Slovákov.4 Medzi osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o organizova-
nie Slovákov a ich pozdvihnutie, patrí nesporne oravský rodák Štefan Furdek5 a rodák 
z Dolného Hričova a vodca „slobodomyseľných“ Slovákov v USA Peter Víťazoslav Rovnianek.6

Stretávame sa s rôznymi snahami o vytvorenie akejsi zjednocujúcej organizácie amerických
Slovákov a práve tieto osobnosti stáli pri ich zrode a na ich čele. Svoju činnosť vyvíjal od 15.
februára 1890 Rovniankov Národný slovenský spolok, ktorého tlačovým orgánom boli Ameri-
kánsko-slovenské noviny a ktorý bol založený na sociálnom a národnom základe, a Furdekova,
na konfesionálnom základe založená, Prvá katolícka slovenská jednota, ktorá vznikla 4. sep-
tembra 1890 v Clevelande a jej oficiálnym tlačovým orgánom bol týždenník Jednota.7 Furdek
si uvedomoval úzku prepojenosť náboženstva s národným cítením, čo bolo jasne vyjadrené už 
v hesle Prvej katolíckej slovenskej jednoty: „Za Boha a za národ.“8 Furdek sa spolu s ďalšími
slovenskými kňazmi právom obával, že Slováci v Amerike môžu časom stratiť nielen svoju vie-
ru, ale i národnosť, a riešenie videl práve v spolkovej činnosti a v zakladaní farských škôl.9

Snahy slovenských národovcov v Amerike smerovali aj k založeniu Matice slovenskej 
v Amerike v roku 1893, ktorej predsedom sa po Furdekovi stal Gustáv Maršall-Petrovský. Úlo-
hou Matice slovenskej v Amerike bolo nastolenie jednoty a svornosti medzi americkými Slo-
vákmi a zároveň zmierenie Štefana Furdeka a Petra V. Rovnianka. Prišlo však k opaku a Rov-
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3 Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia (ďalej ALU), f. Slovenská liga v Amerike, k. 8, Slováci v poli-
tike (Palkovič, J.); BOBÁK, J.: Sto rokov od založenia Slovenskej ligy v Amerike. Historický zborník 19, 2009, č. 1,
s. 13; HANZLÍK, J.: Začiatky vysťahovalectva zo Slovenska do USA a jeho priebeh až do roku 1918, jeho príčiny 
a následky. In: Polišenský, J. (ed.): Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Bratislava 1970, s. 85; BENEŠ,
V.: Revoluční hnutí v Severní Americe. In: Cyklus přednášek. Československá revoluce. Praha 1923, s. 233–238. 

4 BOBÁK, J.: Sto rokov od založenia Slovenskej ligy v Amerike. Historický zborník 19, 2009, č. 1, s. 14. 
5 Štefan Furdek (1855–1915) prišiel do Ameriky v roku 1882 ako absolvent teológie. Bol horlivým organizátorom

slovenského života v Amerike. Založil Prvú slovenskú katolícku jednotu, noviny Jednota v roku 1891 a v roku 1896
Kalendár Jednota. Bol zakladateľom Slovenskej ligy v Amerike a zároveň jej prvým predsedom. Furdek je i autorom
vzdelávacieho diela Svet a jeho záhady. BARTALSKÁ, Ľ.: Štefan Furdek a kalendár Jednota. Slováci v zahraničí 22,
2005, s. 8; PAUČO, J.: Štefan Furdek a slovenské prisťahovalectvo. Middletown, Pa. 1955, s. 181.

6 Peter Víťazoslav Rovnianek (1867–1933) do Ameriky prišiel v roku 1888 ako bohoslovec a stal sa z neho uznávaný
bankár, činný novinár a jeden z hlavných organizátorov slovenského života v Amerike. Rovniankovi a ďalším americ-
kým Slovákom sa podarilo zabrániť v roku 1902 postaveniu sochy Ľudovítovi Košútovi na centrálnom námestí Public
Square v Clevelande, a tým upozorniť svet na silnú maďarizáciu a útlak Slovákov v Uhorsku. Vďaka zásahu americ-
kých Slovákov bola socha nakoniec umiestnená do Wade Parku. Rovnianek sa spolu s A. S. Ambrosem zaslúžili 
i o to, že Slováci si mohli osvojiť svoju zástavu, príp. americkú na úkor zástavy uhorskej. V USA Rovnianek založil
Národný slovenský spolok, Živenu, podieľal sa na založení Matice slovenskej v USA a po rozchode s jej členmi
založil organizáciu Maják. Stál pri zrode Slovenskej ligy v Amerike a bol i jej predsedom. Po finančnom páde jeho
podnikov sa v snahe splatiť dlhy vydal hľadať zlato do Kalifornie, ale neúspešne. ROVNIANEK, P. V.: Zápisky zaži-
va pochovaného. Martin 2004, s. 186–247. Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (ďalej AMZV), 
f. III. sekce MZV 1918–1939, k. 819, Politické věci v ČSR. Od Výboru memorialného fondu P. V. Rovnianka. 

7 Furdek and Rovnianek. In: Jednota Annual Furdek. Cleveland 1967, s. 98; PAUČO, J.: Matúš Jankola – kňaz 
a národovec. Danville, Pa. 1959, s. 22. 

8 MINÁR, I.: Americkí Slováci a Slovensko. Formovanie a vznik slovenskej komunity v spoločenskej štruktúre Spo-
jených štátov severoamerických 1880–1985. S. l. 1988, s. 41; Rok zlatého jubilea. Prečo bola prvá katolícka sloven-
ská jednota založená? Jednota, 15. 11. 1939, s. 1. 

9 Furdek and Rovnianek. In: Jednota Annual Furdek. Cleveland 1967, s. 98; PAUČO, J.: Matúš Jankola – kňaz a náro-
dovec. Danville, Pa. 1959, s. 22.  



nianek po rozchode a sporoch s členmi Matice slovenskej založil v roku 1894 literárnu družinu
Maják, ktorá mala podobné, ak nie zhodné ciele s Maticou slovenskou, čím prišlo k jej oslabe-
niu a okrem mocenského súboja sa i ďalšie nepriaznivé faktory podpísali na tom, že sa 16.
augusta 1900 v Pittsburghu konalo jej posledné valné zhromaždenie.10 Napriek rozporom 
a osobným konfliktom sa v roku 1897 na schôdzi slovenských novinárov v Clevelande čelní
predstavitelia amerických Slovákov na čele s Furdekom a Rovniankom uzniesli pracovať spo-
ločne v prospech slovenského národa a zároveň pripravili petíciu pre uhorskú vládu.11 Od roku
1900 plnil svoj cieľ – rozširovať slovenčinu v Amerike – literárny spolok Národ a v tom istom
roku americkí Slováci na čele s Furdekom zostavili prvé12 Memorandum, ktoré žiadalo takú istú
slobodu, akú majú Slováci v Amerike pre Slovákov v Uhorsku. 

Stále intenzívnejšie sa však ozývali hlasy o potrebe vytvorenia celonárodnej organizácie na
pôde USA, ktorá by zastrešila Slovákov bez ohľadu na konfesiu a na národnostnom princípe.13

Od októbra 1905 vyvíjal svoju činnosť Ústredný slovenský národný výbor v New Yorku, ktorý
finančne a i morálne podporoval amerických Slovákov a stal sa priamym predchodcom Sloven-
skej ligy v Amerike. Financie z tohto fondu boli použité i na podporu Slovenskej národnej stra-
ny vo voľbách v Uhorsku v roku 1906, počas ktorých sa rozprúdila silná volebná agitácia. Jej
heslo „Za tú našu slovenčinu“14 sa veľmi rýchlo prenieslo i za oceán a neskôr sa stalo hlavným
heslom Slovenskej ligy v Amerike.15

Slovenská liga v Amerike

Samotnému založeniu ligy v Amerike predchádzalo stretnutie slovenských novinárov 4. aprí-
la 1907 v Pittsburghu, medzi ktorými nechýbali jeho hlavní iniciátori – Štefan Furdek, Albert
Mamatey, Anton Bielek, Milan Getting, Ignác Gessay, Peter V. Rovnianek a iní. V roku 1907 sa
zišlo ustanovujúce valné zhromaždenie Národného slovenského kongresu16 v Clevelande 
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10 ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 6; BAJANÍK, S.: Štefan Furdek – otec amerických Slovákov. Martin 2007, 
s. 6; ROVNIANEK, P. V.: Zápisky zaživa pochovaného. Martin 2004, s. 65. 

11 DOBROTKOVÁ, M.: Americkí Slováci a ich boj za samostatnosť Slovenska. In: Bobák, J. (ed.): Na ceste k štátnej
samostatnosti. (Na pamiatku 140. výročia Memoranda národa slovenského). Martin 2002, s. 101. 

12 Už v roku 1901 slovenskí kňazi v Amerike vytvorili obsiahle memorandum Memorial presented by the Roman
Catholic priests of Slovak nationality to their Eminences the Cardinals, Archbishops and Bishops of the United states,
v ktorom sa venujú utrpeniu a biede Slovákov v Uhorsku. Myšlienka tvorby pamätného spisu – memoranda – sa pre-
niesla s príchodom Slovákov do Ameriky i za oceán. Požiadavky Slovákov v Amerike sa opierali hlavne o Memoran-
dum národa slovenského z roku 1861, ktorého autorom bol Štefan Marko Daxner a v ktorom bola vyjadrená požia-
davka slovenského okolia. Podľa Daxnera bolo memorandové zhromaždenie zároveň i prvým slovenským
parlamentným zhromaždením. ČULEN, K.: Americkí Slováci v národnom živote slovenskom do roku 1914. In: Šprinc,
M. (ed.): Slovenská liga v Amerike štyridsaťročná. Scranton, Pa. 1947, s. 11; BIELIK, M.: Memorandum – identita
a integrácia. In: Bobák, J. (ed.): Na ceste k štátnej samostatnosti. (Na pamiatku 140. výročia Memoranda národa
slovenského). Martin 2002, s. 276; DUFFACK, J. J.: Štefánik a Československo. Praha 2007, s. 110.

13 ČULEN, K.: Americkí Slováci v národnom živote slovenskom do roku 1914. In: Šprinc, M. (ed.): Slovenská liga 
v Amerike štyridsaťročná. Scranton, Pa. 1947, s. 29; Archív Spolku Sv. Vojtecha, f. Slovenské spolky v Amerike, fasc.
330, č. 5. 

14 Používaním tohto hesla sa podrobnejšie zaoberal vo svojej štúdii Milan Podrimavský, ktorý píše, že podobné heslo,
„Na tú našu slovenčinu“, sa vyvinulo už v Národnom slovenskom spolku pri organizovaní peňažnej zbierky určenej
k podpore Slovákov v Uhorsku. Pozri PODRIMAVSKÝ, M.: Heslo Za tú našu slovenčinu! (1905–1907). Historický
zborník 19, 2009, č. 1, s. 18–25. 

15 LETZ, R.: Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920–1948). Martin 2000, s. 9. 
16 Pozvánka na kongres mala naliehavú formu: „Krajania, čo najsrdečnejšie zveme Vás na Slovenský kongres do Cleve-

landu! V mene národa, prosím Vás príďte! Organizácie pošlite zástupcov! Príďte úradníci našich slovenských orga-
nizácií!“ Plný text pozvánky pozri v Založenie Slovenskej ligy – vrchol jednoty. Jednota 60, 1957, s. 34–35. 



v Gray’s Armory, kde sa utvorila 26. mája17 strešná organizácia amerických Slovákov – Slo-
venská liga v Amerike (ďalej aj SLA), ktorej zakladajúcimi organizátormi boli slovenské frater-
nalistické18 organizácie a za predsedu bol zvolený Štefan Furdek. Ten pri jej zakladaní povedal:
„Dnes schôdza naša má iný účel. Zblíženie našich organizácií ku svorne národnej práci je dnes
našim účelom. Náš slovenský ľud potrebuje pomoci tu v Amerike, potrebuje ju i v starom kra-
ji.“19 Podobne ako Peter V. Rovnianek či Anton Š. Ambrose, aj ďalší zástupcovia slovenských
organizácií vyzdvihli potrebu tejto organizácie a povzbudili zúčastnených v boji za oslobodenie
národa.20

Po Štefanovi Furdekovi sa za predsednícky stôl Ligy postupne posadili Peter V. Rovnianek,
Albert Mamatey, Ivan Bielek, Peter Hletko, Jozef Hušek a ďalší. Názov Slovenská liga sa obja-
vil v Jednote už 20. septembra 1893 a tento názov pre centrálnu organizáciu Slovákov, ktorá sa
mala stať spojivom všetkých slovenských organizácií v Amerike, navrhoval hlavne Peter V.
Rovnianek. Pôvodne sa zvažoval totiž názov Národná liga.21 V stanovách SLA sa hovorí nielen
o rozvoji života medzi americkými Slovákmi, ktorí sa mali stať poprednými a vernými občan-
mi USA, ale i o pomoci Slovákom doma v Uhorsku. „Na prvom mieste starosť o podporovanie
slovenského politického kultúrneho života v starom kraji, na druhom mieste starosť o slovenský
kultúrny a politický život v Amerike.“22

V Amerike sa vďaka činnosti SLA začalo verejne a otvorene hovoriť o útlaku nemaďarských
národov v Uhorsku a uhorská vláda význam SLA, vznikajúcej v dobe obnovujúcich sa pred-
sudkov voči prisťahovalcom v Amerike, nepodceňovala a jej činnosť naozaj starostlivo pozoro-
vala a mapovala.23 Nie je náhodou, že rok vzniku SLA sa viaže s tragickými udalosťami v Čer-
novej, na ktoré upozornila Ameriku i Slovenská liga prostredníctvom viacerých článkov 
a protestov. Slovenskí katolícki kňazi v USA, zastúpení Matúšom Jankolom a Antonom Filkor-
nom, sú i autormi listu adresovanému pápežovi, v ktorom ho prosia preskúmať Hlinkovo sus-
pendovanie a odsúdenie. Listom obhajovali činnosť Andreja Hlinku a vyslovili mu svoju pod-
poru a dôveru.24

37

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ HNUTIE V USA (1907–1914)

17 Za zakladajúci deň SLA sa uvádza aj plánovaný 30. máj 1907. ČULEN, K.: Americkí Slováci v národnom živote
slovenskom do roku 1914. In: Šprinc, M. (ed.): Slovenská liga v Amerike štyridsaťročná. Scranton, Pa. 1947, s. 15. 

18 Boli to: Prvá katolícka slovenská jednota, Národný slovenský spolok, Slovenská evanjelická jednota, Grécko-katolíc-
ka jednota, Nezávislá slovenská jednota, Živena, Slovenská telocvičná jednota Sokol, Clevelandská slovenská jedno-
ta, Prvá katolícka slovenská ženská jednota, Pennsylvánska slovenská ženská jednota a Evanjelická slovenská ženská
jednota. MINÁR, I.: Americkí Slováci a Slovensko. Formovanie a vznik slovenskej komunity v spoločenskej štruktúre
Spojených štátov severoamerických 1880–1985. S. l. 1988, s. 45. 

19 Zámer zakladateľov SLA bol teda zrejmý – dosiahnuť pre Slovákov v Uhorsku rovnaké postavenie, aké mali Maďari.
DUBOSH, F.: Slovenská liga počas vojny. In: Zlaté jubileum a XXXV. Kongres Slovenskej ligy v Amerike
1907–1957. Cleveland 1957, s. 12; JAKEŠOVÁ, E.: Konflikt a spolupráca. Americkí Slováci a slovenský národný život
na prelome 19. a 20. storočia. In: Podrimavský, M. – Kováč, D. (edd.): Slovensko na začiatku 20. storočia.
(Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Bratislava 1999, s. 83. 

20 ČULEN, K.: Americkí Slováci v národnom živote slovenskom do roku 1914. In: Šprinc, M. (ed.): Slovenská liga 
v Amerike štyridsaťročná. Scranton, Pa. 1947, s. 18–19. 

21 ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 6. 
22 ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 7, Stanovy Slovenskej ligy v Amerike; MINÁR, I.: Americkí Slováci a Sloven-

sko 1880–1980. Bratislava 1994, s. 65–69. 
23 JAKEŠOVÁ, E.: Americkí Slováci, zahraničný odboj a československá štátnosť (1914–1918). Historický časopis 36,

1989, č. 5, s. 689. 
24 Prvý predseda SLA Š. Furdek komentoval udalosti v Černovej nasledovne: „V Černovej sa začal krvavý zápas za tú

našu slovenčinu. Nedajme zhasnúť iskre, ktorá skrsla zo slovenskej krvi v Černovej!“ BIELIK, F.: Andrej Hlinka 
a americkí Slováci. In: Bielik, F. – Borovský, Š. (edd.): Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách. Bratisla-
va 1991, s. 93. 



S pozitívnym ohlasom sa medzi Slovákmi v Amerike stretol článok nositeľa Nobelovej ceny
Bjřrnstjerna Bjřrnsona, v ktorom sa staval proti nerovnému a nespravodlivému postaveniu
nemaďarských národností v Uhorsku.25 Jozef Mikuš vo svojej práci Slovenský národný program
v minulosti a dnes píše o vzniku SLA: „Vtedy, keď slovenčina bola pod Tatrami vylúčená zo škôl,
tak Slovenská liga sa dala do hesla Za tú našu slovenčinu!“26

Pred prvým predsedom SLA Štefanom Furdekom bol kus práce a cieľ získať čo najviac čle-
nov a podporovateľov, aby sa mohla činnosť Ligy naplno rozvinúť. Furdek vyjadril svoj zámer
obrodiť krajanov v Amerike jasne: „[…] treba pôsobiť, aby krajan prispôsobil sa tunajším. Dať
ľudu návod, ako čím skôr si osvojiť potrebnú anglickú reč, dvíhať ľud obchodne, chrániť ho pred
pijavicami, ničiacimi ho hmotne i mravne.“27

V tejto prvej fáze svojej existencie organizovala SLA tzv. indignačné28 schôdze a ľudové
prednášky, ktoré mali posilniť a uvedomiť ľud, ktorý potom húfne prispieval na národné ciele,
konkrétne dával peniaze na pokuty od maďarskej vlády slovenským národovcom.29 Hlavným
problémom, ktorému museli zakladatelia Ligy čeliť už na začiatku, bol problém s financiami,
ktoré sa mali použiť na činnosť SLA a na podporu Slovákov v Uhorsku. SLA prišla s nápadom
vydania pamätnej známky. Postupne sa prepracoval systém, v ktorom sa vypočítalo, koľko listov
pošlú ročne Slováci, a keď tam prilepili národnú známku Ligy, vytvoril sa plynulý a trvalý zdroj
peňazí a propagovala sa zároveň jej činnosť. S podobizňou Pavla Mudroňa a nápisom „Za tú
našu slovenčinu!“ dala SLA raziť i tzv. národné peniaze, ktoré mali síce iba symbolickú hodno-
tu, ale americkí Slováci ich kúpou vyjadrovali podporu národným cieľom Ligy.30 Na schôdzi
SLA 30. septembra 1907 konštatoval jej predseda Štefan Furdek, že každému slovenskému spol-
ku bola odovzdaná dostatočná zásoba31 kolkov a mincí určených na rozpredanie. Práve na tom-
to zasadnutí prišlo k zostaveniu výboru, ktorý mal spracovať stanovy32 Ligy. Na jeho čele stáli
osobnosti ako Albert Mamatey, Ignác Gessay33 a Ladislav Boor.34 Na nasledujúcej štvrťročnej
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25 PAUČO, J.: 75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Cleveland 1965, s. 69; SIDOR, K.: Andrej Hlinka 1864–1926.
Bratislava 1934, s. 233–234; BAJANÍK, S.: Štefan Furdek – otec amerických Slovákov. Martin 2007, s. 15. 

26 ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 13, Slovenský národný program v minulosti a dnes (Jozef Mikuš). 
27 PAUČO, J.: Slovenskí priekopníci v Amerike. Cleveland 1972, s. 94. 
28 Cieľom týchto stretnutí bolo brániť slovenské práva, protestovať proti nerovnému postaveniu Slovákov v Uhorsku, zaan-

gažovať Slovákov v Amerike pre slovenskú otázku a podporiť ich národné presvedčenie a obetavosť. Tamtiež, s. 98–99.
29 Táto pomoc bola samozrejme tajná. BRESTENSKÝ, V.: Slovenská liga na Slovensku a v Amerike. Kalendár

Slovenskej ligy na Slovensku. Pre katolíkov, evanjelikov, pravoslávnych a židov 1, 1926, s. 45–46. 
30 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Slovenská liga v Amerike, k. 17, výstrižky z novín a inej tlače o Slovenskej

lige od K. Čulena; Veľká slovenská slávnosť v Clevelande. Slovenská liga 1, 1924, č. 7–8, s. 3. ČULEN, K.: Dejiny
Slovákov v Amerike. Diel II. Bratislava 1942, s. 127. 

31 V roku 1908 to bolo pol milióna národných kolkov a asi dve tretiny vyhotovených mincí. Štvrťročná schôdza
Slovenskej ligy. Amerikánsko-slovenské noviny, 11. 3. 1908, s. 10. 

32 Stanovy Slovenskej ligy v Amerike: „Vzdelávať náš ľud žijúci v Amerike, starať sa o to, aby sa naši ľudia stávali
povedomými a vernými občanmi USA, povznášať náš ľud v Amerike a inde mravne, hospodársky, spoločensky a poli-
ticky.“ ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 7, Stanovy Slovenskej ligy v Amerike. 

33 Ignác Gessay (1874–1928) do Spojených štátov odišiel v roku 1898 z Uhorska kvôli obvineniam z panslavizmu. Po
príchode do USA pôsobil najprv ako učiteľ v Olyphante a bol aktívnym prispievateľom Rovniankových Amerikán-
sko-slovenských novín. Bol činným novinárom a redaktorom Slovenského denníka, Národných novín a od roku 1913
Newyorského denníka. Podieľal sa na založení Denného hlasu a stal sa jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej
ligy v Amerike a založil i jej tlačový orgán Nové Slovensko. Gessay sa veľmi aktívne zapojil i do kampane proti Alber-
tovi Apponyimu, ktorý navštívil USA v roku 1911, a podobne stál na strane obrany práv nemaďarských národov 
v Uhorsku i počas agitačnej cesty grófa Mihálya Károlyiho. Počas prvej svetovej vojny bol členom Československej
národnej rady a Milanom R. Štefánikom bol vymenovaný za jedného z jej vojenských referentov. V roku 1918 pod-
písal Pittsburskú dohodu, v ktorej sa upravovalo usporiadanie Slovákov a Čechov v novom štáte. O osud svojich kra-
janov sa neprestal zaujímať ani po rozpade monarchie a počas svojho pobytu v novom štáte v roku 1919 si uvedomil 



schôdzi v roku 1908 za účasti jej popredných členov a výkonného výboru už bol obrys jej hlav-
ných stanov prijatý a v tomto období SLA už štedro podporovala národné ciele v sume takmer
osem tisíc dolárov.34 Už v roku 1910 sa síce Slovenská liga tešila výsadnému postaveniu medzi
slovenskými organizáciami v Amerike, napriek tomu stále pretrvávali medzi niektorými, či už
katolíckymi, alebo nekatolíckymi tábormi rozpory, a bolo nevyhnutné dostatočne upovedomiť
amerických Slovákov o činnosti Slovenskej ligy, rešpektujúc Furdekove vyhlásenie o tom, že
Slovákov v Amerike nesmú deliť hranice ani politické a ani náboženské.36 V roku 1911 vrcho-
lili finančné ťažkosti Rovniankových podnikov, ktoré neodvrátili ani rôzne ubezpečenia a osved-
čenia v Amerikánsko-slovenských novinách,37 a po krachu jeho spoločnosti prevzal riadenie
Ligy Anton Filkorn, ktorý pomáhal i novému, na kongrese SLA v McKeesporte 30. novembra
1911 zvolenému predsedovi – Albertovi Mamateyovi.38

Slovenská liga v prvých rokoch svojej existencie nezostala nečinne stáť ani pri sčítaní ľudu
v Amerike v roku 1910, keď protestovala na čele s Rovniankom39 proti všeobecnému zaradeniu
bez otázky o národnosti medzi Hungarians (Uhrov). Vďaka zásahu SLA prezident Taft vyhovel
žiadosti amerických Slovákov a kongres i senát schválili stiahnutie miliónov hárkov a vytvore-
nie nových, čo bolo zároveň veľkým triumfom Slovákov združených v Slovenskej lige.40 Liga
už od svojho založenia usilovne participovala na šírení vzdelanosti a podieľala sa na vydávaní 
a rozširovaní kníh. Intenzívne podporovala i vystúpenia slovenských národovcov a zastrešila
vydanie publikácie Milana Ivanku41 s názvom Slováci a Maďari, ktorou autor poukázal nielen
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potrebu vytvorenia jej odnože na Slovensku. Slovenskú ligu na Slovensku založil v roku 1920 a jej prvým predsedom
sa stal Vavro Šrobár. Ignác Gessay. Slovenská liga 1, 1926, č. 6, s. 93; LETZ, R.: Život a dielo Ignáca Gessaya a jeho
vyvrcholenie v Slovenskej lige na Slovensku. Historický zborník 14, 2004, č. 2, s. 20–22; ŠVORC, P.: Rozbíjali monar-
chiu. Populárny slovník osobností česko-slovenského odboja 1914–1918. Košice 1992, s. 31–34. 

34 Schôdza výkonného výboru Slovenskej ligy v Amerike. Amerikánsko-slovenské noviny, 2. 10. 1907, s. 2. 
35 Štvrťročná schôdza Slovenskej ligy. Amerikánsko-slovenské noviny, 11. 3. 1908, s. 10. 
36 V roku 1910 boli v Amerike ešte tri katolícke frakcie (v Chicagu, Clevelande, Wilkes-Barre), dve nekatolícke, jedna

socialistická a frakcia slovenských židov a gréckokatolíkov. SNA, f. Pavol Blaho, inv. č. 2286, k. 94, Pamätnica a pro-
gram prednášky Slovenskej ligy, 11. 12. 1910; HRONSKÝ, J. C.: Dve slovenské Ameriky. Buenos Aires 1958, s. 11;
Slovenská líga. Kalendár Národného slovenského spolku 19, 1910, s. 86–95. 

37 Zlým stavom a následným krachom Rovniankovej spoločnosti sa zaoberali i Národné noviny. Pozri Vkladateľom
firmy P. V. Rovnianek and Co. Národné noviny (Pittsburgh), 2. 2. 1911, s. 4. 

38 Albert Mamatey (1870–1923) bol v poradí tretí predseda Slovenskej ligy v Amerike, ktorý ju viedol v pre Slovákov
rozhodujúcom období, počas prvej svetovej vojny. V Amerike najprv pôsobil na Carnegieho vysokej škole technickej,
odkiaľ odišiel, aby sa mohol naplno angažovať za slovenskú vec. Od roku 1911 vykonával i funkciu predsedu Národ-
ného slovenského spolku a bol zostavovateľom diela Škola reči anglickej. Ako predseda SLA sa svojimi činmi
podieľal na upevňovaní spolupráce s Čechmi, čo viedlo i k vzniku Česko-Slovenska. Bol signatárom Clevelandskej
a Pittsburskej dohody a zástancom autonómneho postavenia Slovákov v štáte, ale pravdepodobne pod vplyvom vlád-
nej propagandy a nového miesta konzula v Pittsburghu v roku 1920. Na sklonku života tento jednoznačný zástoj
opustil a jeho vyjadrenia k autonómii boli už veľmi zdržanlivé. SNA, f. Slovenská liga v Amerike, k. 3, Korešpon-
dencia – Pán Mamatey sa vzdáva predsedníctva Slovenskej ligy; ŠTILLA, M.: Albert Mamatey. Banská Bystrica
2008, s. 3–4; ČULEN, K.: Pittsburghská dohoda. Bratislava 1937, s. 439–442; Archiv kanceláře prezidenta republiky
(ďalej AKPR), inv. č. 3557, spis: Olga Mamateyová, vdova po čsl. konzulovi v Pittsburghu; Životopis konsula Alber-
ta Mamateye; ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 2, Tretí kongres Slovenskej ligy.

39 Vo svojej autobiografii Rovnianek podrobne opisuje priebeh tejto akcie, na ktorej výslednom úspechu mal zásluhy 
i jeho dobrý priateľ, senátor za Pensylvániu George Oliver. Pozri ROVNIANEK, P. V.: Zápisky zaživa pochovaného.
Martin 2004, s. 189–190. 

40 FERIENČÍK, J.: Ústava a vláda Spojených štátov severo-amerických. Pittsburgh 1924, s. 118–119; BAJANÍK, S.:
Štefan Furdek – otec amerických Slovákov. Martin 2007, s. 15–20; GALLO, J.: Krátky prehľad udalostí z Národného
slovenského spolku za úradný rok 1910.  Kalendár Národného slovenského spolku 19, 1911, s. 55. 

41 Milan Ivanka (1876–1978) bol politik, advokát, počas prvej svetovej vojny poddôstojník rakúsko-uhorskej armády 
a jeden z reprezentantov čechoslovakizmu. ŠVORC, P.: Zrod republiky. (Dobové dokumenty, spomienky a stanoviská
1914–1918). Košice 1991, s. 27. 



na historické skutočnosti, ale hlavne na fakt, že Slováci sú rovnocenným národom vo vzťahu 
k Maďarom.42

Albert Apponyi v USA

Silu a význam amerických Slovákov si veľmi dobre uvedomoval i tvorca školských zákonov
v Uhorsku, gróf Albert Apponyi, ktorý USA navštívil už v roku 1904 a agitačnú cestu sem pod-
nikol i v roku 1911. Mala mať viac súkromný charakter spojený s prednáškovým turné po ame-
rických univerzitách.43 Apponyi veľmi dobre načasoval svoju cestu do USA, keďže sa v tej dobe
medzi čelnými americkými Slovákmi šírila vzájomná nedôvera a všetko bolo znásobované fina-
nčnými problémami Petra V. Rovnianka, v ktorého podniku mali svoje úspory viacerí americkí
Slováci.44 Na Apponyiho návštevu v Amerike a na jeho netoleranciu voči nemaďarským náro-
dom v Uhorsku upozorňovali ešte pred jeho príchodom viaceré slovenské periodiká v USA:
„Apponyiho a jeho čeľaď prinúťme k defenzíve! Postarajme sa o to, aby Amerika vedela!“45

Napriek všetkým problémom, ktoré amerických Slovákov trápili, sa začalo s prípravou pro-
testnej akcie46 za pomoci Srbov, Čechov, Chorvátov, Rumunov a Rusínov. Slovensko-maďarské
nepriateľstvo sa dostalo spolu s emigrantmi aj za more a postoj amerických Slovákov k Appo-
nyiho ceste výstižne vyjadruje úryvok z dobovej tlače, ktorá Apponyiho opisuje nasledovne:
„Gróf Albert Apponyi, najväčší burič Uhorska, najväčší nepriateľ slobody a všeobecného,
rovného, tajného a hlasovacieho práva, ako aj práva zhromaždovacieho, potlačovateľ uhor-
ských nemaďarských národov a nepriateľ kresťanských cirkví […].“47

Do Ameriky pricestoval Apponyi loďou a v New Yorku v blízkosti sochy Slobody vyhlásil:
„Občania Uhorska majú takú slobodu, ako v Spojených štátoch.“48 Všetci uvedomelí Slováci 
v Amerike boli týmto nepravdivým vyhlásením pohoršení, keďže nebolo ani sčasti založené na
pravde. Následne americkí Slováci vydali na bojkotovanie jeho činnosti v USA brožúru, v kto-
rej poukazovali na jeho činnosť zameranú proti nemaďarským národnostiam v Uhorsku a názo-
ry, ktorými bol v Uhorsku známy, a tú potom rozoslali po univerzitách, kde mal Apponyi pred-
nášať. Citovali v nej prevažne slová Bjřrnstjerna Bjřrnsona, ktorými odôvodňoval svoju neúčasť
na mierovom kongrese v Mníchove v roku 1907: „[…] Maďari sú veľmi horliví, keď ide o die-
lo mieru a humanity. Ale doma utláčajú tri milióny Slovákov. Zakazujú im, aby hovorili v reči
svojej duše, tupia ich lásku k svojim historickým tradíciám, zavreli im múzeá […]. V parlamen-
te ich urážajú […].“49 Najväčší protest proti Apponyimu a jeho propagande slúžiacej ceste zača-
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42 IVANKA, M.: Slováci a Maďari. Politicko-historická úvaha. Bratislava 1997, s. 5; BIELIK, F. et al. Slováci vo svete.
Diel II. Martin 1980, s. 152.

43 ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike. Diel II. Bratislava 1942, s. 162–164; AMBROSE, A. S.: Dve významné
návštevy v Amerike. In: Rudinský, J. (ed.): Slovensko Masarykovi. Praha 1930, s. 152; MIKUŠ, J.: The Slovak League
of America: A Historical Survey. In: Krajsa, J. (ed.): Slovaks in America: A Bicentennial Study. Middletown, Pa. 1978,
s. 41.

44 ČULEN, K.: Americkí Slováci proti Apponyimu (r. 1904 a 1911). Prúdy 21, 1937, č. 1, s. 98.
45 Slováci! Do boja! Za tú našu slovenčinu! Dolu s Apponyim. Národné noviny (Pittsburgh), 2. 2. 1911, s. 5. 
46 Americkí Slováci spolu s Rumunmi publikovali otázky, na ktoré mal Apponyi odpovedať (týkajúce sa reformy hlaso-

vacieho práva v Uhorsku, slobody zhromažďovania, tlače atď.), čím jeho cestu bojkotovali a verejne poukázali na
jeho skutočné zámery. MINÁR, I.: Americkí Slováci a Slovensko. Formovanie a vznik slovenskej komunity v spolo-
čenskej štruktúre Spojených štátov severoamerických 1880–1985. S. l. 1988, s. 83. 

47 Amerikánsko-slovenské noviny, 11. 1. 1911, s. 11. 
48 Jednota. Katolícky kalendár na priestupný rok 1908, 1908, s. 162; AMBROSE, A. S.: Dve významné návštevy v Ame-

rike. In: Rudinský, J. (ed.): Slovensko Masarykovi. Praha 1930, s. 151–152.
49 Tamtiež, s. 152. 



li viesť clevelandskí Slováci na čele s Jánom Pankuchom. Zriadil sa tzv. výbor, ktorý mal mapo-
vať Apponyiho cestu, a činnosť začala vyvíjať i tlačová kancelária, ktorá mala na starosti písa-
nie článkov do anglických novín týkajúcich sa jeho prednášok. Podrobnosti zápasu amerických
Slovákov boli predebatované na protestnej schôdzi v Chicagu 9. februára 1911 a do siene Soko-
la Slávie prichádzali húfy zanietených Slovákov vyjadrujúcich odpor a nespokojnosť s konaním
Apponyiho. Výkonný výbor Česko-americkej tlačovej kancelárie podal podnet na vydanie
pamätného spisu Memorial presented by the Slavic American Press of Chicago to Mr. Alexan-
der A. McCormic, Chairman of the Washington Birthday Committee of the Union League Club,
Chicago, ktorý bol určený všetkým spravodajským kanceláriám a kde bolo jasne opísané posta-
venie národností v Uhorsku. Tento spis bol následne podpísaný zástupcami českých a sloven-
ských časopisov, ku ktorým sa pridali i zástupcovia Poliakov či Chorvátov.50 Pankuchovi a jeho
protestnej akcii adresoval podporný list i predseda Ligy Albert Mamatey: „Ten pohyb, ktorý
začali clevelandskí Slováci proti Apponyimu […], mala začať a viesť Slovenská liga, ale za
národnú vec vždy oduševnení clevelandskí Slováci nás v tom predbehli […]. Slovenská liga ten-
to pohyb schvaľuje a k nemu sa pripojuje a chce ho podporovať tak mravne, ako i hmotne – prij-
mite teda vďačne naše pomocné ruky k práci vašej […]. Sláva Clevelandským Slovákom!“51

Dňa 16. februára 1911 počas schôdze SLA vystúpili proti Apponyiho ceste Filkorn, americ-
ký Rumun dr. Moldavan, chorvátsky rečník Grškovič a za Čechov Švarc. Na záver predniesol
rezolúciu s otázkami na Apponyiho Ján Pankuch, ktorú následne podpísali všetci rečníci a ďalší
zástupcovia amerických Slovákov.52 Pri jednej zo svojich prednášok v Chicagu 23. februára
1911 bol Apponyi dokonca udretý päsťou a hlasno sa ozývali heslá „Dolu s ním“ alebo „Preč 
s ním“ a práve na tejto prednáške sa prejavila i nejednotnosť Maďarov v Amerike, keďže sa
strhla bitka medzi jeho prívržencami a socialistami, pri ktorej boli hádzané i falošné bomby.53

Apponyi sa prejavil nielen ako slabý rečník, ale i ako človek neschopný a nepripravený reago-
vať na otázky. Na konci prednášky v Chicagu, ešte pred strhnutím sa nepokojov, smerovala 
k Apponyimu otázku týkajúcu sa všeobecného volebného práva v Uhorsku doktorka Wišteino-
vá. Apponyi bol otázkou taký zaskočený, že vo svojej odpovedi uznal „nedokonalosť“ uhorskej
ústavy, avšak takáto odpoveď nikoho zo zúčastneným amerických Slovákov neuspokojila.54

Poslednú prednášku mal gróf Apponyi v Bostone na Harvadskej univerzite a v klube Twentieth
Century, kde prednášal spolu s významným americkým Slovákom a neskorším činným organi-
zátorom československého odboja Antonom Ambrosem.55 Ambrose opisoval krivdy páchané na
Slovákoch, čím priamo konfrontoval Apponyiho, ktorý sa podľa Ambroseho svedectva s ním 
v súkromnom rozhovore vyjadril, že má Slovákov a slovenskú reč rád a celý maďarsko-sloven-
ský spor majú na svedomí iba tvrdohlaví a neústupní Slováci.56
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Apponyiho cesta teda nedopadla podľa jeho očakávania, pretože i americká verejnosť vede-
la o dianí v Uhorsku, a to práve vďaka verejnej konfrontácii pripravených a pre potrebnú vec
zjednotených amerických Slovákov.57

Pavol Blaho medzi krajanmi v USA

V roku 1912 sa rozhodol navštíviť Slovákov v Uhorsku predseda SLA Albert Mamatey, kto-
rý zotrval medzi krajanmi dva mesiace a počas nich sa stretol s niektorými významnými Slo-
vákmi.58 Slovenská liga a uvedomelí slovenskí krajania v Amerike totiž udržiavali kontakty 
s politickou reprezentáciou Slovákov v Uhorsku. Horlivým a činným dopisovateľom sloven-
ských periodík v Amerike, konkrétne Amerikánsko-slovenských novín, bol od roku 1892 i poli-
tik Pavol Blaho, ktorý činnosť a pomoc svojich krajanov vyjadril nasledovne: „Amerika dáva
nám chlieb, doláre, ale nie nadarmo […]. Americkí Slováci sú mučedelníci svobody a práce
[…], každý americký dolár je krvou skropený, slzou zmáčaný.“59 Pavlovi Blahovi sa aj vďaka
finančnej podpore známeho bankára a amerického Slováka Michala Bosáka60 podarilo zorgani-
zovať cestu do Ameriky, kam odišiel v spoločnosti Alberta Mamateya, ktorý sa v tom čase vra-
cal z Uhorska späť do Ameriky. Blaho v roku 1912 až 1913 vystupoval medzi americkými kra-
janmi s prednáškami, v ktorých sa venoval nielen histórii a významným Slovákom, ale i krivdám
páchaným uhorskou vládou a záslužnej práci amerických Slovákov, prejavujúcej sa nielen fina-
nčnými zbierkami. Jeho prednášky sa niesli v slávnostnom duchu a boli uvádzané slovenskými
piesňami. Pri svojich horlivých príhovoroch pritom Blaho často opakoval: „Preč od Maďa-
rov!“61 Jeho prednášky organizovali SLA a Sokol62 a tešili sa početnej návštevnosti. O jeho ces-
te sa vyjadril Anton Filkorn v správe z 16. apríla 1914: „Rezkejšie, praktickejšie začalo sa pra-
covať za slovenské školstvo, keď dr. Blaho zavítal ku nám do Ameriky, a všade, kde len mohol,
budil záujem, agitoval, pracoval za tento vznešený cieľ.“63

Blaho mal kvôli svojmu účinkovaniu v Amerike problémy a hrozilo mu aj pozbavenie man-
dátu poslanca, avšak jeho cesta prispela k informovanosti amerických Slovákov o situácii 
v Uhorsku a k utuženiu a i nadviazaniu nových kontaktov so „starým“ krajom. Sám spätne zhod-
notil cieľ svojho pôsobenia v Amerike: „Počas mojej návštevy v Amerike z úkolov mi udelených
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57 SNA, f. Pavol Blaho, inv. č. 2286, k. 94, Pamätnica a program prednášky Slovenskej ligy usporiadanej sborom 145.
T. S. J. Sokol, dňa 11. 12. 1910. 

58 HANZLÍK, J.: Začiatky vysťahovalectva zo Slovenska do USA a jeho priebeh až do roku 1918, jeho príčiny a násled-
ky. In: Polišenský, J. (ed.): Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Bratislava 1970, s. 82; BIELIK, F.: Andrej
Hlinka a americkí Slováci. In: Bielik, F. – Borovský, Š. (edd.): Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.
Bratislava 1991, s. 88; BIELIK, F.: Vzťahy a kontakty národných a kultúrnych pracovníkov amerických Slovákov so
Slovenskom v rokoch 1880–1918. Slováci v zahraničí 13, 1987, s. 124. 

59 SNA, f. Pavol Blaho, inv. č. 2059, k. 76, Obrodenie slovenského západu. Jedna z amerických prednášok krajinského
poslanca sväto-jánskeho okresu. Pittsburgh s. d., s. 34. 

60 Michal Bosák (1869–1937) bol najbohatší americký Slovák danej doby, úspešný bankár a štedrý podporovateľ
slovenských organizácií v Amerike. Do USA odišiel už v roku 1886 a začínal ako pracovník v bani. Postupne sa
vypracoval na úspešného podnikateľa (vlastnil agentúru lodných spoločností) a bankára (otvoril vlastnú banku Michal
Bosak Private Bank) a jeho podpis je dokonca na desaťdolárovej americkej bankovke. Ako jeden zo signatárov Pitts-
burskej dohody stál za autonómiou Slovenska. Porov. BOSÁK, M. – BOSÁK, R.: Michal Bosák. Americkí bankár zo
Šariša. Prešov 2001, s. 16–22; Najúspešnejší americký Slovák. Americký Slovák, 15. 5. 1920, s. 9. 

61 MAŽÁR, I.: Dejiny Binghamtonských Slovákov za dobu štyridsať rokov 1879–1919. Binghamton, N. Y. 1919, s. 34–35. 
62 Milan Getting sa na margo organizovania Blahových prednášok vyslovil nasledovne: „Dr. Blaho potrebuje od nás

nejakú podporu, aby nešiel preč od nás ošklbaný […]. Sokoli sú ochotní tú prácu zrobiť za Lígu a jej zúčtovať do
posledného centa.“ SNA, f. Vavro Šrobár, inv. č. 932, k. 20, výťah zo zápisnice Slovenskej ligy z 30. novembra 1911.

63 GETTING, Milan. Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918. S. l. 1933, s. 7. 



hlavný bol ten, aby som našich bratov v Amerike povzbudil za veľadôležitú organizáciu národ-
ne obrannú, za Slovenskú lígu […].“64 O naplnení cieľu jeho cesty svedčí i vynesenie schôdze
Slovenskej ligy, na ktorej jej účastníci konštatovali vykonanie záslužnej práce pre zjednotenie
Slovákov v Amerike.65

Mihály Károlyi a jeho agitačná cesta po USA

Do Ameriky zavítal i ďalší gróf z Uhorska, a to Mihály Károlyi,66 v apríli 1914, ktorý bol
považovaný za liberála, a preto spočiatku americkí Slováci proti jeho ceste neprotestovali. Károlyi
prišiel do Ameriky s jasne vytýčeným cieľom zjednotiť Maďarov v USA a „narýchlo usporia-
dať vnútorné otázky Maďarska tak, aby sa ono javilo navonok veľmi silným – to jest umierniť
spory stranícke a získať národnosti, ktorých protestný hlas bolo počuť za hranicami – a pracovať
na úplnom odtrhnutí Maďarska od Rakúsko-uhorskej monarchie“.67

Americkí Slováci jeho činnosť komentovali nasledovne: „Voči Károlyimu sa zachováme
tolerantne. Kto chce, nech ide vypočuť jeho prednášku. Pravdepodobne bude hovoriť i o nás,
lebo pre nás je dôležité vedieť, ako o nás zmýšľajú naši protivníci. Ak pán gróf bude luhať 
a štvať, podvrátime ho. Ak sa zachová v medziach slušnosti a spravodlivosti, my sa k nemu
podobne zachováme.“68 Už po rozhovore s deputáciou newyorských Slovákov na čele s Mila-
nom Gettingom69 sa ukázalo, že Károlyiho pohľad70 na postavenie nemaďarských národností sa
nelíšil od postoja Alberta Apponyiho a i on razantne odmietal možnosti autonómie Slovenska.
Nepripúšťal ani možnosť používania slovenčiny v úradoch či školách, túto možnosť videl iba pri
súkromných cirkevných školách. Reakcie amerických Slovákov po tomto vyhlásení na seba
nedali dlho čakať a začalo sa s verejnými protestmi. Ignác Gessay a Milan Getting sú autormi
tzv. otvoreného listu určeného grófovi Károlyimu, v ktorom mu vyčítajú šovinizmus, neochotu
uznať nemaďarské národy v Uhorsku a násilnú maďarizáciu.71 Slovenská liga vedená Albertom

43

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ HNUTIE V USA (1907–1914)

64 BLAHO, P.: Slovenska liga doma. Americký Slovák, 15. 5. 1920, s. 1. 
65 Prednáška Dr. Pavla Blaha v Olyphante, Pa. Bratstvo, 13. 2. 1913. Presný program prednášok Pavla Blahu v Amerike

pozri v SNA, f. Pavol Blaho, inv. č. 2287, k. 94, Program na prednášku Dr. Pavla Blahu, 28. januára 1911; SNA, 
f. Vavro Šrobár, k. 20, Zápisnica so schôdze Slovenskej ligy zo dňa 22. februára 1913.

66 Mihály Károlyi (1875–1955), gróf, bol maďarským štátnikom, predsedom maďarskej nezávislej strany a v roku 1916
založil stranu radikálnych demokratov. Od 11. januára 1919 bol prezidentom Maďarskej republiky a po vyhlásení
Maďarskej republiky rád emigroval do zahraničia. ŠVORC, P.: Zrod republiky. (Dobové dokumenty, spomienky 
a stanoviská 1914–1918). Košice 1991, s. 51–52. 

67 Americkí Maďari sa postavili za Károlyiho zámer a začali so zbierkou na „samostatnú Maďariu“, pričom vyzývali
Slovákov k debate, ktorá však pre odlišné predstavy o postavení Slovákov nemohla skončiť inak ako prehĺbením roz-
porov. GETTING, Milan. Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918. S. l. 1933, s. 13. 

68 ČULEN, K.: Pittsburghská dohoda. Bratislava 1937, s. 188. 
69 Milan Getting (1878–1951) do USA odišiel v roku 1900 a stal sa popredným americkým Slovákom. Bol novinárom

a redaktorom Slovenského Sokola. Organizoval vydavateľskú spoločnosť v New Yorku, ktorá vydávala Newyorský
denník. Viedol Slovákov na východe USA, ktorí mali blízko k českému životu. Bol signatárom Pittsburskej dohody
a v roku 1919 odišiel na Slovensko ako člen delegácie Slovenskej ligy. Preferoval čechoslovakizmus a centralizmus.
Po vojne sa stal odporcom autonomistických snáh Slovákov a bol riaditeľom Československej tlačovej kancelárie.
Jeho úlohou bolo posielať do republiky správy, články a všetko, čo súviselo s Československom. V rokoch 1921–1932
pôsobil ako československý konzul v Pittsburghu. SIDOR, K.: Andrej Hlinka 1864–1926. Bratislava 1934, s. 365;
BENEŠ, V.: Československá Amerika v odboji. Díl I. Od června 1914 do srpna 1915. Praha 1931, s. 27; AKPR, 
f. Spojené státy severoamerické v letech 1921–1925, telegram Milana Gettinga adresovaný Kancelárii prezidenta
republiky. 

70 Pozri Nový hosť amerických Maďarov! Národné noviny (Pittsburgh), 2. 4. 1914, s. 4. 
71 Károlyi sa doslovne vyjadril: „Strana nezávislosti neuznáva viacej národov v Uhorsku a nikdy žiadnemu nič nedá, čo

by umožnilo ich autonómiu […].“ČULEN, K.: Dejiny Slovákov v Amerike. Diel II. Bratislava 1942, s. 188–194. 



Mamateyom následne uverejnila v Jednote vyhlášku odsudzujúcu Károlyiho agitačnú cestu,
zameranú hlavne na získanie finančnej podpory pre odtrhnutie Uhorska od Rakúska, ktorá spus-
tila ďalšiu lavínu článkov a akcií zameraných proti jeho činnosti. Svoju nespokojnosť a pobúre-
nie vyjadrilo vedenie Slovenskej ligy na schôdzi v Pittsburghu 26. apríla 1914, kde Ivan Daxner
odsúdil i rozhovor Milana Gettinga s Károlyim, ktorý podľa neho Slovákom uškodil. Konštan-
tín Čulen hlbšie analyzoval význam rozhovoru Gettinga s Károlyim a domnieval sa, že americ-
kým Slovákom aspoň otvoril oči a oni pochopili, že spolužitie s Maďarmi nikdy nebude na prin-
cípe rovný s rovným. Výsledkom protestných stretnutí, otvorených listov, početných
novinových článkov, mítingov rozoberajúcich Károlyiho činnosť a hlavne schôdze SLA z apríla
1914 bolo rozhodnutie vypracovať Memorandum Slovenskej ligy v Amerike a to, že sa Károlyi
vracal do Uhorska v júli 1914 bez peňazí a podpory od amerických Slovákov.72

Memorandum Slovenskej ligy v Amerike

Čelná organizácia amerických Slovákov – Slovenská liga – musela v roku 1914 zniesť vlnu
kritiky, ktorá sa na ňu valila pre údajnú nečinnosť a neschopnosť udržať si nestrannosť. Z jed-
nej strany sa objavovali obvinenia, že Liga je klerikálna, a z druhej strany, že je „pokrokárska“.
V podstate však išlo o vybavovanie osobných sporov, hlavne medzi prívržencami Antona Š.
Ambroseho (tzv. ambrosistov) a Albertom Mamateyom – predsedom Slovenskej ligy, ktoré sa
riešili prevažne na stránkach Národných novín, pričom tieto šarvátky iba oslabovali vedenie
zápasu za práva Slovákov v „starom kraji“.73

Ešte pred vypuknutím prvej svetovej vojny sa začalo v Slovenskej lige v Amerike s prípra-
vou Memoranda Slovenskej ligy v Amerike, ktoré malo dosiahnuť zosúladenie postupu americ-
kých Slovákov. Situácia v Uhorsku totiž v tejto dobe nedovoľovala Slovákom slobodne konať 
a vyjadrovať sa, preto prirodzene na seba túto úlohu prevzali americkí Slováci. Hlavným pod-
netom vzniku Memoranda bol národnostný útlak v Uhorsku a práve i agitačná cesta grófa Káro-
lyiho po Amerike. Vo výbore, ktorý mal na starosti prípravu Memoranda, boli okrem hlavného
zostavovateľa Ivana Daxnera74 aj Albert Mamatey, Karol Belohlávek,75 Pavol Jamárik, Ján
Kulamer, Albert Tholt-Veľkoštiavnický,76 Ján Kadlečík a Ivan Bielek.77 Už v máji 1914 pred-
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72 Tamtiež, s. 198–205.
73 MAMATEY, A.: Čudní ľudia o Lige. Národné noviny (Pittsburgh), 5. 3. 1914, s. 4. 
74 Ivan Daxner (1860–1935), tajomník Slovenskej ligy a riaditeľ martinskej Tatra banky, bol synom Štefana Marka

Daxnera, ktorý bol tvorcom Memoranda slovenského národa z roku 1861, a preto i jeho výber za hlavného osnovateľa
Memoranda Slovenskej ligy v Amerike bol symbolický. Jeho koncept Memoranda bol predmetom ostrej kritiky, avšak
je potrebné si uvedomiť, že ani po vypuknutí prvej svetovej vojny nebolo na svete veľa ľudí, ktorí by si vedeli reálne
predstaviť rozpad Rakúska-Uhorska. Daxner obhajoval pôvodný text Memoranda nasledovne: „Ak chceme pomôcť
našim bratom pod Tatrami, požiadavky v Memorande Slovákov v Amerike musia obsahovať všetko to, čo je potrebné
k zabezpečeniu voľnosti nášho národného rozvoja.“ ČULEN, K.: Pittsburghská dohoda. Bratislava 1937, s. 27;
JAKEŠOVÁ, E.: Americkí Slováci, zahraničný odboj a československá štátnosť (1914–1918). Historický časopis 36,
1989, č. 5, s. 690. 

75 Karol Belohlávek (1886–1983) bol novinár, zástanca slovenskej samostatnosti, činiteľ Národného slovenského spolku
a redaktor Slovenského hlásnika. AMZV, f. III. sekce MZV 1918–1939, k. 819, Politické věci v ČSR. 

76 Adalbert Tholt-Veľkoštiavnický (1852–1940) bol autorom pravdepodobne prvej koncepcie samostatného Slovenska
a napísal dielo Národ a národnosť. Verejne propagoval potrebu nezávislej štátnosti Slovákov. MINÁR, I.: Príspevok
k dejinám odboja vedeného Slovenskou ligou v Amerike 1907–1920. Bratislava 2011, s. 13. Pozri aj THOLT-
VEĽKOŠTIAVNICKÝ, A.: Národ a národnosť. Pittsburgh 1907. 

77 Ivan Bielek (1886–1942), syn Antona Bieleka, bol významným členom a v rokoch 1920–1934 i predsedom
Slovenskej ligy v Amerike, kam odišiel kvôli prenasledovaniu uhorských úradov. Od roku 1912 pracoval pre podnik
svojho dlhoročného priateľa, najznámejšieho slovenského bankára v Amerike, Michala Bosáka. Neskôr pôsobil 



stavil Daxner jeho formuláciu. Napriek prehlbujúcim sa náznakom hrozby vojnového konfliktu
bolo navrhované dvanásťbodové Memorandum takmer úplne v medziach Martinského memo-
randa z roku 1861, s požiadavkou slovenského Okolia v rámci Uhorska a s doplnenými požia-
davkami slobody tlače a zhromažďovania, autonómie cirkvi či obohatené požiadavkou všeo-
becných a rovných volieb. Pri samotnej príprave a koncipovaní tohto Memoranda sa zreteľne
prejavili rozdielne pohľady amerických Slovákov na rozsah slovenských požiadaviek v ňom.
Bola tu skupina Slovákov z New Yorku okolo Milana Gettinga a Ignáca Gessaya, ktorá požado-
vala maximálnejšie požiadavky a Memorandum kritizovala, a potom tu bola realistickejšie
zmýšľajúca skupina pittsburských Slovákov, v ktorej prevládal martinský smer na čele s Mama-
teyom, Daxnerom a Bielekom, ktorá tento pôvodný koncept obhajovala. Okrem spomínanej tzv.
pittsburskej a newyorskej skupiny amerických Slovákov zohrala v USA svoju úlohu i skupina
slovenských socialistov, tí sa viac stotožňovali so Slovákmi z New Yorku, i keď treba podo-
tknúť, že v ich radoch nepanovala úplná jednota.78 Treba zdôrazniť, že pri koncipovaní Memo-
randa nešlo len o jeho ideologický obsah, ale aj o osobné spory týchto čelných predstaviteľov
amerických Slovákov. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa prirodzene otvárali možnosti na
koncipovanie „odvážnejšieho“ plánu. Milan Getting sa preto listom obrátil na Alberta Mamate-
ya, v ktorom požadoval prehodnotenie formulácie Memoranda a zároveň mu vyčítal zamlčanie
riešenia tzv. česko-slovenskej otázky.79 Odporcovia formulácie Memoranda mu vyčítali, že jeho
autor je jednostranný, predpojatý a neorientuje sa v skutočnej situácii, ktorá vládne v Uhorsku.
Slováci v Chicagu žiadali, aby bolo v Memorande jasne zakotvené utvorenie spoločného štátu 
s Čechmi a rázne žiadali odvolanie Ivana Daxnera, ktorý podľa nich dostatočne nechránil záuj-
my Slovenskej ligy. Albert Mamatey naopak kritizoval neoblomný postoj Gettinga a Gessaya,
ktorí uverejnili časť Memoranda v Newyorskom denníku a tým zničili „efekt prekvapenia“ vo
vzťahu k Maďarom, ktorí sa takto na formulácie v Memorande mohli pripraviť. Obhajcovia
Memoranda vyhlasovali: „Nemalo byť maximom slovenských túžob, lebo to, čo sa v Amerike
zdalo málo, bolo v Európe maximum.“80

K určitému kompromisu nakoniec prišlo po mnohých prieťahoch a prevažne po Gettingo-
vých návrhoch (za podpory Ignáca Gessaya, Gustáva Cablka, Ladislava Matúšeka), v ktorých
požadoval federáciu národov a spojenie Slovákov s Čechmi, na poradnej schôdzi SLA v sep-
tembri 1914, ktorá určila konečnú podobu Memoranda. Táto už vzhľadom na udalosti vedúce 
k vypuknutiu svetovej vojny počítala s možnosťou samosprávy Slovenska a takto sformulovaný
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v American State Bank and Trust Co. v Pittsburghu. Bol redaktorom Národných novín (1912–1923), Bratstva
(1932–1935) a redigoval i časopis Slovák v Amerike. I. Bielek sa ako člen Slovenskej ligy podieľal na organizovaní
tzv. milióndolárovej zbierky na podporu rodnej vlasti. Svoj názor na povojnový osud Slovákov vyjadril v roku 1918
svojím podpisom, ktorý nasleduje pod Pittsburskou dohodou. Predsedom Slovenskej ligy bol do roku 1934, keď sa
zriekol jej predsedníctva. LETZ, R.: Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920–1948). Martin 2000, s. 9; PAUČO,
J.: 75 rokov Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Cleveland 1965, s. 338; SNA, f. Slovenská liga v Amerike, k. 5,
Korešpondencia: Peter Hletko 1934–1940. 

78 KUCÍK, Š.: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin 2011, s. 14–15.
79 Text Memoranda sa nepozdával ani americkým Čechom, konkrétne Tomášovi Čapkovi, ktorý v liste Mamateyovi 

z decembra 1914 vyčítal, že nezdôrazňuje blízky vzťah Čechov a Slovákov. GETTING, Milan. Americkí Slováci 
a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918. S. l. 1933, s. 36–37; BIELIK, F. (ed.): Slovenské vysťaho-
valectvo. Dokumenty 4. Korešpondecia z rokov 1880–1939. Martin, 1985, s. 105. List Tomáša Čapka Albertovi
Mamateyovi o všeobecnej politickej situácii v Európe a o snahách amerických Slovákov a vysvetlenie, aký mal byť
vzťah k Čechom. New York, 28. 12. 1914.

80 A. Mamatey sa na margo činnosti M. Gettinga a I. Gessaya vyjadril: „Im je, tak zdá sa, dôležitejšie ich štréberstvo 
a osobná zášť než záujmy celého národa slovenského.“ Od predsedu Slovenskej ligy. Národné noviny (Pittsburgh), 
30. 7. 1914, s. 4; ALU, f. Slovenská liga v Amerike, k. 4, Memorandum 1914–1915; SCHUSTEKOVÁ, A.: Pamäti
revolučnej organizácie slovenských priadok. Banská Bystrica 1927, s. 5–6. 



text Memoranda bol uverejnený nielen vo všetkých slovenských novinách v Amerike, ale 
i v samostatnej brožúre. Podľa Karola Sidora, Slovenská liga mala právo nárokovať si Memo-
random vodcovstvo slovenského národa, keďže práve v Amerike sa Slováci organizovali 
v takých podmienkach, aké v Uhorsku neboli, a disponovali vlastnými denníkmi a hlavne slo-
bodou prejavu. Sidor spomínal i existenciu ďalšieho významného dokumentu, ktorý bol vydaný
k Memorandu. V ňom Albert Mamatey informoval o žiadosti samosprávy Slovenska: „[…] nie
ako osobitný samostatný štát, ale ako zvláštny administratívny celok bez ohľadu na to, k akému
väčšiemu štátnemu útvaru on ako spolutvoriaca časť pridelený bude pri zelenom stole diploma-
tov.“81

Neskorší Mamateyov nástupca a aktívny člen SLA Ivan Bielek, uvedomujúc si silu propa-
gandy a tlače, na margo Memoranda napísal: „Slovenská liga vydala Memorandum preto, aby 
s našimi odvekými krivdami oboznámila celý civilizovaný svet a tak, aby získala v prospech našej
oslobodzujúcej akcie toho najsilnejšieho, najvplyvnejšieho pomocníka: verejnú mienku vzde-
laného sveta!“82 Konečné Memorandum bolo vydané v šiestich rečiach – slovenskej, anglickej,
francúzskej, ruskej, nemeckej a maďarskej. Treba si teda uvedomiť, že toto Memorandum nebo-
lo skoncipované len s cieľom predostretia uhorskej vláde. 

S princípmi stanovenými v Memorande sa stotožňovala i početná skupina Slovákov v Rus-
ku. Milan Getting svoju nespokojnosť s textom Memoranda manifestoval vytvorením tzv. ape-
lu v decembri 1914, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s americkým Čechom Tomášom Čap-
kom83 a v ktorom sa jasne a zreteľne vyjadril príklon v Čechom. 

Markantný význam Memoranda, ktoré bolo po vypuknutí vojny rozposlané a zverejnené,
spočíval v tom, že sa prejavila sila amerických Slovákov, ktorí sformulovali v mene slovenské-
ho národa samostatný politický program. Sila Memoranda vychádzala z riešenia slovenskej
otázky práve Slovákmi, i keď sa nedočkalo väčšej hmatateľnej reakcie, a ako píše Jozef Rudin-
ský: „[…] pod vplyvom medzinárodnej situácie a začínajúcej vojny, skončilo v archívoch zapad-
nuté prachom.“84

Za začiatok politickej aktivity amerických Slovákov považujeme práve Memorandum z roku
1914, ktoré sformulovalo národnooslobodzovací program pre Slovákov. V programe sa hovorí:
„Upravujeme v mene spravodlivosti a humanity na smerodajných činiteľov Európy a celého sve-
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81 SIDOR, K.: Slováci v zahraničnom odboji. Bratislava 1929, s. 42–43; ČULEN, K.: Pittsburghská dohoda. Bratislava
1937, s. 12–42; JAKEŠOVÁ, E.: Americkí Slováci, zahraničný odboj a československá štátnosť (1914–1918). His-
torický časopis 36, 1989, č. 5, s. 691. 

82 BIELEK, I.: Vážny politický krok amerických Slovákov! Sborník Národného slovenského spolku 1, 1915, č. 2–3, s. 110–119.
83 Tomáš Čapek (1861–1950), rodák z Chrašťovic a významný americký Čech, pracoval ako bankár a historik dejín

amerických Čechov a Slovákov. Je autor prác The Slovaks of Hungary, Bohemia under Hapsburg Misrule a iných.
Memorandum komentoval nasledovne: „Přiznám sa Vám otevřeně, v jednom mne Vaše memorandum sklamalo – že
v něm nikde není zmínky o blízkém příbuzenství Slováků k Čechům. Jsou Slováci, kteří si nemohou, nebo nechtějí uvě-
domiti, že nemají lepších přátel na světě – mezi Slovany i mimo ně – než jsou Češi.“ BIELIK, F. (ed.): Slovenské vysťa-
hovalectvo. Dokumenty 4. Korešpondecia z rokov 1880–1939. Martin, 1985, s. 105. List Tomáša Čapka Albertovi
Mamateyovi o všeobecnej politickej situácii v Európe a o snahách amerických Slovákov a vysvetlenie, aký mal byť
vzťah k Čechom. New York, 28. 12. 1914; DUBOVICKÝ, I. – KRAFT, D. – SECKÁ, M.: Češi v Americe. Praha
2003, s. 21. 

84 Po vzniku Česko-Slovenska vládni predstavitelia a osoby preferujúce centralizmus a čechoslovakizmus Memorandum
kritizovali, napr. Ivan Markovič vyhlasoval: „Bolo to politickou chybou a znakom nedostatočnej politickej prezier-
avosti, že Slovenská liga vydala toto Memorandum – hoci opravené – už behom vojny a tým vzbudila dojem, akoby
ono bolo výrazom politických snáh amerických a vlastne všetkých Slovákov, formulovaných už behom vojny.“
MARKOVIČ, I.: Slovenská otázka v zahraničí. In: Kolesár, M. (ed.): Zlatá kniha Slovenska. Jubilejný sborník 20. st.
Bratislava 1929, s. 72; RUDINSKÝ, J. F.: Československý štát a Slovenská republika. München 1969, s. 33; KUCÍK,
Š.: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin 2011, s. 17–18.



ta žiadosť a prosbu, aby sa postarali o to, žeby pri ustaľovaní budúcich politických útvarov 
a rozhodovaní o osudoch národov všetky krivdy páchané boli odstránené a náš národ, aby bol
považovaný za rovnoprávneho a rovnocenného činiteľa medzi ostatnými národmi. Žiadame pre
slovenský národ úplnú samosprávu a voľnosť samourčenia tak na politickom, ako aj na kultúr-
nom a hospodárskom poli […].“85

Z tohto Memoranda ešte nebolo jasné, aké budúce usporiadanie a aký variant by bol pre Slo-
vákov najvýhodnejší. Vojnový konflikt, ktorý sa zakrátko stal svetovým, následne umožnil Slo-
vákom vymaniť sa z Uhorska. Dôležitú úlohu v tomto momente zohrali práve americkí Slováci,
ktorí prebrali na seba úlohu „hovorcov“ Slovákov v starom kraji. Tí v danom politickom prost-
redí nemali možnosť slobodne vyjadriť svoju mienku a hlavne nemali možnosť slobodne
konať.86 Zástupcovia amerických Slovákov sa ocitli na križovatke, veľmi dobre si však uvedo-
movali, že iba vlastnými silami situáciu v multietnickom Uhorsku nezmenia. Slováci upierali
dlho svoje nádeje k Rusku a k cárovi, ten podľa svedectva Čecha Koníčka-Horského, ktorý
zavítal medzi amerických Slovákov, Slovákom prisľúbil pomôcť vytvoriť im vlastný štát. Na
odporúčanie Koníčka-Horského mali tento štát vytvoriť spolu Čechmi a na čele mal byť ruský
panovník.87 So svojimi odporúčaniami však v Amerike nepochodil a ďalšie obdobie sa nieslo
medzi americkými Slovákmi v znamení vyjasňovania si názorov, čo by pre Slovákov bolo 
v budúcnosti lepšie, či zostať v Uhorsku, alebo spojiť svoju aktivitu s Poliakmi, príp. stať sa
súčasťou jednotného štátu s Čechmi. Zo strany Poliakov tu bol skutočný záujem o spoluprácu
so Slovákmi. Problémom však práve bol odlišný postoj k cárskemu Rusku,88 ktorý sa stal jed-
ným z dôvodov, prečo sa nakoniec tento plán spolupráce nerozvinul. Možno konštatovať, že 
v slovenskej Amerike bolo i viacero názorových smerov a prúdov, či už to bol prúd autonomis-
tický, maďarónsky, rusofilský, alebo čechoslovakistický.89

Pred prvou svetovou vojnou Slováci a Česi v Amerike ešte nevystupovali spoločne a až Slo-
váci v New Yorku a Chicagu začali vyvíjať svoju činnosť za spoločný štát s Čechmi a postupne
sa k nim pridala aj Slovenská liga. Následne po nadviazaní oficiálnej spolupráce Slovenskej ligy
v Amerike s americkými Čechmi,90 keďže sa tento variant kooperácie javil najvýhodnejší pre
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85 ĎURČANSKÝ, F.: Pohľad na slovenskú politickú minulosť. Bratislava 1996, s. 104. 
86 Americkí Slováci boli vystupovaním v mene Slovákov v Uhorsku inštruovaní vedením v Martine, takže mali plné

právo ich zastupovať, k čomu prispela i prítomnosť čelných predstaviteľov uvedomelých Slovákov v USA. KUCÍK,
Š.: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin 2011, s.  13; KUCÍK,
Š.: Andrej Hlinka a americkí Slováci. In: Letz, R. – Mulík, P. (edd.): Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin
2009, s. 168–169.

87 GESSAY, I.: Americkí Slováci v našom odboji. In: Švorc, P.: Zrod republiky. (Dobové dokumenty, spomienky 
a stanoviská 1914–1918). Košice 1991, s. 29. 

88 Zo strany Slovákov tu bola nádej, že Rusko sa stane ich osloboditeľom. Poliaci v Rusku zase videli príčinu ich utrpe-
nia. Albert Mamatey však rozhorčene vystúpil proti Poliakom na konferencii všetkých Slovanov v Clevelande, čím si
Slováci do budúcna znemožnili spoluprácu s Poliakmi. Proti spoločnej kooperácii s Poliakmi bol i predstaviteľ Prvej
katolíckej slovenskej jednoty Matúš Jankola. SIDOR, K. The Slovak League of America and the Slovak Nation’s Strug-
gle for Autonomy. In: Paučo, J. (ed.): 60 Years of the Slovak League of America. Middletown, Pa. 1967, s. 42–43. 

89 BENEŠ, V.: Československá Amerika v odboji. Díl I. Od června 1914 do srpna 1915. Praha 1931, s. 288–289. 
90 Americkí Česi nemali dlho zjednocujúcu organizáciu v USA a aj prvú svetovú vojnu privítali ešte rozdelení podľa

konfesie a politických názorov. Ešte v päťdesiatych rokoch 19. storočia si Česi v Amerike zakladali tzv. Slovanské
lípy, z ktorých sa utvorila Národní Jednota, pričom prvý český spolok v Amerike vznikol v roku 1860. České národ-
né združenie (Bohemian National Alliance) začalo svoju činnosť až v roku 1915 (i keď fakticky sa ustanovilo v roku
1914) a na jeho čele stál lekár z Chicaga Ludvík Fisher, ktorý pôsobil v Chicagu a za České národné združenie pod-
písal Clevelandskú i Pittsburskú dohodu. Tajomníkom združenia sa stal novinár Karel Vinklárek, ktorého nahradil
Alois Melichar, po ňom Jaroslav Salaba Vojan a následne Josef Tvrzický. Veľký vplyv v združení mal i Vojta Beneš.
Za úlohu si České národné združenie stanovilo „pomocnú a politickú prácu“. Veľmi zaužívaným termínom, ktorý bol
používaný práve v radoch Českého národného združenia, bol pojem „naše česká věc“, ktorý v sebe zahŕňal spoločný 



obe strany, začali americkí Slováci intenzívne pracovať pre plán rozbitia monarchie a vytvore-
nie Česko-Slovenska.91

Summary

Slovak Compatriotic Movement in the USA (1907–1914)

The author of the paper deals with Slovak compatriotic movement in the USA in the years 1907–1914.
Main attention is paid to the description of the Slovak league of America which was founded in the
Cleveland in 1907 by Slovak leaders in the USA (S. Furdek, P. V. Rovnianek, A. Bielek and others) and
which became the main organization of American Slovaks. The goal of the Slovak league was not only to
organize American Slovaks but at first helped their countrymen in Hungary and informed about
magyarization policies. For the action of the Slovak league was really necessary to had support of all
American Slovaks so main leaders of the Slovak league started to organize meetings and informed
American Slovaks about their goals. In 1910, during the U.S. Census, American Slovaks headed by the
Slovak league appealed against their classification as Hungarians and president Taft agreed with a printing
of new forms so Slovaks in the USA could be listed as Slovaks.

The following section describes the situation between American Slovaks during Albert Apponyi’s
mission in the USA (1911) when American Slovaks presented articles and organized meetings against him
and against the magyarization policies of the Hungarian government. The year 1914 was really important
for American Slovaks because after count Mihaly Karolyi’s visit they issued Memorandum of the Slovak
league of America, in which final form was idea of uniting Slovaks and Czechs. When the world war first
began Slovak league started to cooperate more closely with American Czechs and supported the creation
of Czecho-Slovakia.
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ČESKO-SLOVENSKÝ ZAHRANIČNÝ ODBOJ V USA (1914–1918)* 

ŠTEFAN KUCÍK – PETER ŠVORC

The authors of the paper present the Slovak view of the joint Slovak and Czech liberation
movement in the United States of America during the First World War (1914–1918).  

Key words: American Slovaks; American Czechs; liberation movement; First World War; USA;
Cleveland Agreement; Pittsburgh Agreement.

Keď sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 Maďari v Uhorsku rozhodli vydať na
cestu násilnej maďarizácie všetkých nemaďarských národností, americkí Slováci začali čoraz
viac hovoriť za Slovákov v Uhorsku a zasahovať do politického, hospodárskeho a kultúrneho
života na Slovensku. V snahe vytvoriť jednotnú organizačnú základňu a inštitucionálnu bázu na
pomoc svojim rodákom v starej vlasti, slovenskí krajania v USA v máji 1907 pristúpili v Cle-
velande k založeniu Slovenskej ligy v Amerike. Tá sa v predvečer Veľkej vojny rozhodla for-
mulovať svoj oficiálny politický program, ktorý v rokoch 1914–1915 publikovala v osobitnom
memorande. 

Aj keď Memorandum Slovenskej ligy v Amerike z rokov 1914–1915 nechávalo možnosti
emancipácie Slovenska do veľkej miery otvorené,1 akékoľvek z ním navrhovaných riešení bolo
späté s myšlienkou autonómneho postavenia Slovenska na federatívnom základe.2 V prvých
mesiacoch Veľkej vojny tak v úvahách amerických Slovákov o budúcom postavení slovenského
národa rezonovalo zabezpečenie samosprávneho vývinu Slovenska bez ohľadu na to, v akom
štátoprávnom usporiadaní to bude. Zároveň však v týchto úvahách postupne začal prevládať
názor, že najprijateľnejším riešením bude štátne spojenie s Čechmi za predpokladu, že sloven-
ský národ bude mať v tomto štátnom zväzku zabezpečený plný samobytný vývin.

V slovenskom, ale ani v českom prostredí však myšlienka spoločného štátu nebola v prvých
mesiacoch vojny jednoznačne prijatá. Medzi slovenskými predstaviteľmi krajanského hnutia v USA
existovali isté obavy z českej supremácie, z politického a hospodárskeho tlaku silnejšieho českého
národa, resp. z eventuálnej asimilácie Slovákov. Náznaky o existencii tohto problému boli badate-

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

* Táto štúdia je súčasťou výstupov z riešenia grantového projektu APVV č. SK-CZ-0063-11 Slovenské a české krajan-
ské hnutie v USA.

1 V memorande americkí Slováci žiadali „pre slovenský národ úplnú samosprávu a voľnosť sebaurčovania tak na poli-
tickom, ako aj na kultúrnom a hospodárskom poli“. Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave (ďalej ASSV), fasc. 235A,
Memorandum Slovenskej Lígy v Amerike, vydané menom amerických Slovákov, v záujme Slovákov v Uhorsku,
1914–1915, s. 7. Memorandum tak vo svojej konečnej podobe vychádzalo v ústrety všetkým skupinám, ktoré sa
bezprostredne pred prvou svetovou vojnou a v jej prvých mesiacoch vyhranili (nielen v USA, ale napríklad aj 
v Rusku) v náhľadoch na možné riešenie postavenia Slovákov v Uhorsku. Tie zahŕňali zotrvanie Slovenska vo fede-
ralizovanom Uhorsku, federalizáciu habsburskej monarchie, pri ktorej by Slovensko spolu s českými krajinami tvo-
rilo jednu časť oproti Rakúsku a zvyšnému Uhorsku, pripojenie Slovenska k cárskemu Rusku alebo jeho spojenie 
s budúcim poľským štátom. Memorandum navyše nevylučovalo ani požiadavku úplnej štátnej samostatnosti Sloven-
ska. Viac o Memorande Slovenskej ligy v Amerike (1914–1915) pozri v KUCÍK, Š.: K vývinu myšlienky česko-
-slovenskej štátnosti v krajanskom hnutí v USA. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada
společenských věd, 26, 2012, č. 2, s. 113–115. 

2 Národné noviny (Pittsburgh), 10. 12. 1914, s. 4.



ľné už od nadväzovania prvých kontaktov s českými krajanskými organizáciami. Uvedené obavy
amerických Slovákov nepramenili iba z prevahy českej zložky zahraničného odboja, ktorá práve 
v USA nebola taká zreteľná, ale umocňovali ich české predstavy o Slovákoch ako o uhorskej vetve
československého národa a české poňatie československého národa ako etnografickej kategórie.
Preto sa v slovensko-americkej tlači objavili hlasy o tom, či tzv. československá národná jednota 
v praxi nie je len istou obmenou ideí jednotného maďarského národného štátu.3 Historicky získaná
nedôvera Slovákov ku každému väčšiemu a mocensky ambicióznejšiemu národu sa navyše spájala
s obavami, ktoré mali konfesionálne pozadie. Z náboženského hľadiska bola slovenská katolícka
emigrácia najpočetnejšia. Okrem toho bola na začiatku vojny ovplyvňovaná maďarským, či tzv.
maďarónskym, t. j. promaďarsky orientovaným katolíckym klérom, ktorý medzi slovenskými kato-
líkmi vyvolával obavy z českého protikatolícky namiereného pokrokárstva.4 Významným fakto-
rom, ktorý na začiatku prvej svetovej vojny bránil intenzívnejšej spolupráci amerických Slovákov 
a Čechov, bola aj skutočnosť, že kým americkí Slováci mali od roku 1907 centrálnu organizáciu Slo-
venskú ligu v Amerike, na českej strane takáto organizácia, ktorá by bola schopná spolupracovať so
Slovenskou ligou, ešte neexistovala. České národné združenie (ČNZ) bolo síce založené už 2. sep-
tembra 1914,5 ale jeho počiatočný program ešte nezodpovedal potrebám rozvoja česko-slovenskej
politickej spolupráce. Obrat nastal až na prvej konferencii Českého národného združenia 13.–14.
marca 1915 v Clevelande, kde česká strana vyslovila sympatie osloboditeľským snahám Slovákov
a žiadala odbočky Českého národného združenia, aby s nimi udržiavali kontakty.6

Od júla 1914 do októbra 1915 prebiehala medzi americkými Slovákmi polemika o česko-slo-
venskej orientácii a jej podobe. V nej sa kryštalizovali tri prúdy. Prvý sa jednoznačne priklonil
k česko-slovenskej orientácii (newyorskí Slováci vedení Milanom Gettingom a Ignácom Ges-
sayom, ktorí v roku 1914 založili Politické združenie Slovákov, a chicagskí Slováci združení 
v spolku Slovenská stráž). Práve Politické združenie Slovákov, na čele s Gettingom, postupne 
v značnej miere akceptovalo ideu jednotného československého národa, čechoslovakizmus.7

Druhý, autonomisticky orientovaný prúd bol reprezentovaný Jozefom Hušekom, redaktorom
Jednoty, a Ivanom Daxnerom, tajomníkom Slovenskej ligy. Tretí prúd sa nachádzal uprostred
názorových stretov a reprezentoval ho napr. Albert Mamatey, predseda Slovenskej ligy,8 či
Matúš Jankola, vedúci predstaviteľ Prvej katolíckej slovenskej jednoty.
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3 HRONSKÝ, M. – PEKNÍK, M.: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. Bratisla-
va 2008, s. 121.

4 ŠVORC, P.: Slováci v Amerike a vývin myšlienky česko-slovenskej štátnosti. Sborník k dějinám 19. a 20. století 13,
1993, s. 120.

5 BENEŠ, V.: Československá Amerika v odboji. Díl I. Od června 1914 do srpna 1915. Praha 1931, s. 150.
6 „Porada vyslovuje upřímné sympatie osvobozovacím snahám národa slovenského a žádá pobočky, aby udržovaly

styky s bratry Slováky.“ Vojenský historický archiv (ďalej VHA), f. České národní sdružení v Americe, inv. č. 286, 
k. 4, Clevelandská porada Českého národního sdružení v Americe. Z hľadiska úvah o rizikách politickej spolupráce
s Čechmi sú dôležité dva listy vedúceho predstaviteľa Prvej katolíckej slovenskej jednoty Matúša Jankolu z 11. a 15.
decembra 1914, ktoré adresoval redaktorovi jej tlačového orgánu Jozefovi Hušekovi. Jankola v nich razil heslo „Preč
od Maďarov!“ a v otázke výberu vhodného politického partnera pre Slovákov sa vyslovil za politické spojenie s Čech-
mi: „Ohľadom Čechov. Ich supremácia môže byť len dočasná, pokým si vychováme jedno pokolenie vo svojom duchu.
Liberalizmus český nepovažujem za tak nebezpečný; naša povaha, charakter je inakší. Slováci, ja myslím ľud
pospolitý jako národ chudobný, usadený medzi vrchami, vždy zachová si svoj charakter.“ Tieto Jankolove slová
nadobudli významný vplyv na verejnú mienku amerických Slovákov v roku 1916, keď boli – po jeho smrti – výňatky
z oboch listov publikované v tlači. Jednota (Middletown, Pa.), 5. 7. 1916, s. 4; Dokumenty slovenskej národnej iden-
tity a štátnosti. Zv. I. Bratislava 1998, s. 439–440.

7 HRONSKÝ, M. – PEKNÍK, M.: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. Bratisla-
va 2008, s. 121.

8 Albert Mamatey bol predsedom Slovenskej ligy v Amerike v rokoch 1911–1920. 



V septembri 1914 prišiel do New Yorku Emanuel V. Voska s odkazom od Tomáša G. Masa-
ryka, s ktorým sa v auguste toho istého roku tajne stretol v Prahe. Hlavnou úlohou sa stalo zjed-
notenie krajanského hnutia.9 Nadviazaním kontaktov so Slovákmi bol v januári 1915 poverený
česko-americký právnik Tomáš Čapek.10 Išlo vtedy ešte o podstatnú časť váhajúcej slovenskej
emigrácie, pretože spolupráca existovala len s čechofilskou časťou amerických Slovákov. 

Na základe nej už v decembri 1914 Politické združenie Slovákov v spolupráci s Tomášom
Čapkom vydalo v anglickom jazyku vypracovaný dokument s názvom Apel na všetky slovenské
organizácie, Slovenskú ligu a všetkých Slovákov v Amerike, v ktorom žiadali politické zjedno-
tenie Slovákov a Čechov na základe presvedčenia, že český národ bude rešpektovať slovenské
snahy o samobytný vývin.11 Čapek presadzoval, aby Memorandum Slovenskej ligy v Amerike
nebolo rozposielané, kým pasáž o samourčení nebude zmenená v duchu politickej jednoty
Čechov a Slovákov. Dôvodil, že „jestli Memorandum bude rozposlané ako je sostavené, ťažko
bude potom zase posielať druhé, ktorým by sa vyjadrovala snaha za čs. jednotou.“12 S Gettin-
gom sa dohodli na zvolaní dôvernej konferencie Čechov a Slovákov, na ktorej Čapek predloží
svoj návrh dodatku k Memorandu v zmysle politickej jednoty s Čechmi.13

Na konferencii v New Yorku, ktorá sa konala 17. januára 1915, boli za Slovenskú ligu
prítomní aj predseda Albert Mamatey a tajomník Ivan Daxner. Na porade došlo ku kolízii
vyplývajúcej z nepochopenia slovenských snáh definitívne sa etablovať ako suverénny národ.
Keďže koncept nazýval Slovákov „národnosťou“, Mamatey s Daxnerom ho odmietli akcepto-
vať. Až po dlhej debate, ktorá skončila pred druhou hodinou ráno, došlo k dohode, že „Slováci
a Česi, jako dva bratské národy, pojdú v oslobodzovacej akcii paralelne spolu.“14 Mamatey pri-
sľúbil, že o uvedenom uznesení bude informovať na najbližšom kongrese Slovenskej ligy 
a predloží ho kongresu na schválenie. Uznesenie sa malo nazvať manifestom a doplniť Memo-
randum Slovenskej ligy v Amerike. Vo svojej správe pred VIII. kongresom Slovenskej ligy, kto-
rý sa konal 22. februára 1914 v Pittsburghu, však Mamatey o konferencii neinformoval, ale sa
jednoznačne priklonil k poslednej verzii Memoranda: „Jako je vám iste známo, ja som za to, aby
my Slováci žiadali sme pre národ náš a nástojili na samospráve bez ohľadu na to, do akého
väčšieho štátneho útvaru by sa Slováci po tejto vojne dostali.“15

Dôvodom boli iste výhrady Alberta Mamateya a Ivana Daxnera voči skutočnosti, že už Apel
z decembra 1914 sa vyhýbal pomenovať Slovákov národom. Nazýval ich len „ľudom“ alebo
„rasou“ a uvádzal, že slovenský ľud len spolu s českým tvorí jeden „národ“. Hoci sa po slo-
venskom proteste Tomáš Čapek ospravedlňoval, že sa tak stalo nedopatrením, slovenskú stranu
to nepresvedčilo.16

51

ČESKO-SLOVENSKÝ ZAHRANIČNÝ ODBOJ V USA (1914–1918)

9 VONDRÁŠEK, V. – HANZLÍK, F.: Krajané v USA a vznik ČSR. V dokumentech a fotografiích. Praha 2009, s. 20.
10 GETTING, M.: Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918. S. l. 1933, s. 46.
11 Tamtiež, s. 43–44.
12 Tamtiež, s. 48.
13 Tamtiež.
14 Tamtiež, s. 49. 
15 Národné noviny (Pittsburgh), 4. 3. 1915, s. 5.
16 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Slovenská liga v Amerike, k. 21, DAXNER, I.: Česko-slovenská otázka, 

s. 8; Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia (ďalej ALU), sign. M13A3, list I. Daxnera st. 
I. Daxnerovi ml., Pittsburgh, 6. 7. 1915. V uvedenom článku Česko-slovenská otázka na s. 8–9 o tom I. Daxner píše: 
„V čom tedy bolo to ‚nedopatření‘? Či snáď v tom, že vo vážnom politickom spise – akým chcel byť a za aký bol vy-
hlasovaný newyorkskými politikmi ‚Appel‘, tak neopatrne a jasne vyslovená bola táto základná zásada, táto vedúca
myšlienka, pre Slováka neprijateľná, urážlivá a pre spoločnú bratskú dohodu veľmi škodná?[…] protestujeme, žeby
podstatou ‚Česko-slovenskej otázky‘ bola, alebo mala byť myšlienka: vliatia slovenského národa do českého náro-
da a štátu!“ Zvýraznené v origináli.



Pri Memorande anticipovaný nekompromisný postoj Slovenskej ligy v Amerike v otázke
slovenskej samobytnosti a požiadavky práva na samourčenie a úplnej samosprávy pre slovenský
národ sa naplno prejavil aj pri vzniku Clevelandskej dohody 22. októbra 1915. K tejto dohode 
o spoločnom politickom programe v záujme Čechov a Slovákov v Rakúsku-Uhorsku došlo na
spoločnej konferencii medzi Slovenskou ligou v Amerike a Českým národným združením17

v pozadí s Tomášom G. Masarykom, ktorý však s dualistickým riešením štátoprávneho usporia-
dania budúceho Česko-Slovenska už vtedy pravdepodobne nesúhlasil. Predseda a tajomník
Českého národného združenia Ludvík Fisher a Josef Tvrzický-Kramer mu totiž v liste z 13. no-
vembra 1915 napísali: „Přikládáme program dohody československé.18 Vám snad zcela nevy-
hoví, ale nelze jinak. Je s nimi19 těžká pořízená, a nemají smyslu pro pevnější sjednocení. Bojí
se Čechů jako Maďarů […].“20

Samotnému podpisu Clevelandskej dohody predchádzali niekoľkomesačné rokovania a ostré
výmeny názorov, v ktorých predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike vystupovali proti úsiliu
českých partnerov pripojiť slovenskú zložku odboja iba ako nejaký prívesok k základnej českej
akcii.21 Poprední predstavitelia českých organizácií v Amerike Tomáš Čapek, Josef Tvrzický-
-Kramer, Emanuel V. Voska, Karel Pergler a ďalší sa často aj na stretnutiach so Slovákmi vyjad-
rovali o českom štáte, o českom vojsku ap., obchádzajúc pre Slovákov prijateľnejší termín čes-
koslovenský, resp. najadekvátnejší a najprijateľnejší česko-slovenský. Okrem toho negatívne
pôsobili aj informácie od Slovákov v Rusku, ktoré spochybňovali úprimnosť slov o rovnopráv-
nom spolužití Čechov a Slovákov a skutočnosť, že ani všetci Česi v USA (išlo o katolícke kru-
hy) ešte vtedy neuvažovali o rozbití Rakúska-Uhorska.

Slovenské pochybnosti o českej úprimnosti vo vzťahu k spravodlivému riešeniu česko-slo-
venskej otázky podporovali aj historické skúsenosti z nie až tak dávnej minulosti, keď v osem-
desiatych rokoch 19. storočia časť reprezentatívnej českej politiky koketovala so spoluprácou 
s Maďarmi bez ohľadu na „bratský“ slovenský národ. František Ladislav Rieger v pražskom
Českom klube vystúpil v decembri 1884 s prednáškou, v ktorej vyjadril názor, že Česi nemajú
„nejmenšího práva vtírati se do záležitosti uherských a činiti se, abych tak řekl, rozhodčími mezi
Slováky a Uhry v otázkach politických“22 a môžu len sledovať, ako sa veci v Uhorsku vyvíjajú.
Ani neskoršie české pokusy o spoluprácu s Maďarmi nevyvolávali v slovenskom prostredí veľké
sympatie a neposilňovali dôveru v úprimnosť českých snách. Išlo napr. o pokusy národného
socialistu Václava Klofáča a Josefa Kaizla nadviazať užšiu spoluprácu s Maďarmi, aby Česi
mohli lepšie čeliť pangermánskemu tlaku. Kaizl dokonca považoval za politickú chybu, že boli
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17 Úplný text Clevelandskej dohody pozri v ASSV, fasc. 235A2, Clevelandská dohoda; Dokumenty slovenskej národnej
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pisov na tomto dokumente. Originálny podpis je len I. Daxnera. K dátumu uzavretia Clevelandskej dohody a priebe-
hu konferencie pozri najmä VHA, f. České národní sdružení v Americe, inv. č. 8, k. 3, Zapisnice prvého zasedania
Slov. Ligy s Č. Nár. Sdr., Cleveland, 22. 10. 1915 (zápisnica bola bez uvedenia konkrétneho zdroja publikovaná v prá-
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Národné noviny (Pittsburgh), 28. 10. 1915, s. 4; Národné noviny (Pittsburgh), 24. 11. 1915, s. 5; PANKUCH, J.:
Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov. Cleveland 1930, s. 113–117, 135–137.

18 Clevelandskej dohody.
19 Slovákmi.
20 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Archiv ÚTGM (ďalej MÚA AV ČR, AÚTGM), 

f. Tomáš Garrigue Masaryk, V – válka (1900)–1914–1918–(1928) (ďalej TGM-V), k. 311, list L. Fishera, predsedu,
a J. Tvrzického-Kramera, tajomníka Českého národného združenia, T. G. Masarykovi z 13. 11. 1915.

21 HRONSKÝ, M.: Slovensko pri zrode Československa. Bratislava 1987, s. 79–80.
22 Pozri HOLEC, R.: Česká politika v uhorskej karikatúre (1867–1918). Acta Universitatis Carolinae – Historia Univer-

sitatis Carolinae Pragensis, 2012, sv. 52, suppl. 1, s. 213.



na Palackého slávnosti v júni 1898 pozvaní aj Slováci, čo vyšlo najavo v roku 1914 po zverej-
není Kaizlových spomienok. Podobne aj časté cesty a rokovania s predstaviteľmi maďarskej
Strany nezávislosti v rokoch 1905 a 1906 boli Slovákmi kritizované a vnímané ako bezzásado-
vosť českej politiky.23

Podnet na uzavretie Clevelandskej dohody vyšiel z českej strany. Na jeho začiatku, ako sme
už uviedli, bol pokyn Tomáša G. Masaryka, aby sa České národné združenie ujalo iniciatívy 
a nadviazalo užšie kontakty so Slovenskou ligou v Amerike s cieľom nájsť spoločnú politickú
platformu česko-slovenského zahraničného odboja. Masaryk totiž veľmi skoro rozpoznal mimo-
riadny význam amerických Čechov a Slovákov pre zahraničný odboj. Na základe toho pobádal
amerických Čechov, aby sa usilovali uzavrieť so Slovákmi v USA dohodu, ktorá by ich zapoji-
la do podporovania zahraničnej akcie a súčasne by mu umožnila oficiálne vystupovať v mene
Slovákov.24 Tajomník Českého národného združenia Josef Tvrzický zaslal Slovenskej lige 
v Amerike návrh dohody25 a pozval ju na spoločnú konferenciu do Clevelandu.26 Na nej bola
medzi slovenskou a českou stranou po malých zmenách a dodatkoch k navrhovanému textu
dosiahnutá dohoda, podľa ktorej americkí Slováci a Česi mali pracovať na spojení českého a slo-
venského národa „vo federatívnom zväzku štátov, s úplnou národnou autonómiou Slovenska“.27

Ako to vyjadril Ignác Gessay, na základe Clevelandskej dohody mali byť podľa vzoru USA
vytvorené „Spojené Štáty Česko-Slovenské“.28

Česká strana deklarovala, že obsah Clevelandskej dohody je známy aj Tomášovi G. Masary-
kovi, ktorý s ním podľa jej tvrdenia vyjadril svoj súhlas.29 Takto uistení americkí Slováci pod-
statnú časť česko-slovenskej odbojovej akcie až do jej zavŕšenia v roku 1918 vystupovali s ame-
rickými Čechmi rovnocenne v zmysle anglického „fifty-fifty“ a k spoločným výdavkom, ako
uviedol Ignác Gessay, prispievali prinajmenšom päťdesiatimi percentami.30

Uzavretím Clevelandskej dohody sa však otázka postavenia Slovenska v budúcom česko-
slovenskom štáte nevyriešila. V nej obsiahnutý základný federatívny princíp v rovnoprávnosti –
česko-slovenský dualizmus vedúci predstavitelia česko-slovenského odboja na čele s Tomášom
G. Masarykom totiž nielenže oficiálne neuznali, ale svojimi prejavmi ho dezavovali.31 Podmien-
ky dohodnuté v Clevelandskej dohode boli totiž v nasledujúcom období konfrontované s nekom-
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Česko-Slovenska. In: Pekník, M. et al.: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava 2000, s. 107–108.
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27 Národné noviny (Pittsburgh), 24. 11. 1915, s. 5.
28 GESSAY, I.: Rozpomienka na uzavretie Československej dohody. Bratislava 1928, s. 8.
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promisným presadzovaním idey jednotného československého (politického i etnického) národa.
Prejavilo sa to už o tri týždne po uzavretí Clevelandskej dohody vo vydaní Vyhlásenia Českého
zahraničného komitétu v Paríži (14. novembra 1915), ktorým zahraničný odboj Čechov a Slo-
vákov vstúpil na medzinárodnú politickú scénu. Vyhlásenie sa nieslo úplne v duchu Masaryko-
vej koncepcie obnovy niekdajšieho českého štátu rozšíreného o Slovensko, podobne ako aj
ostatné Masarykove memorandá z rokov 1914–1915.32 Ak je pravda, že Masarykovi bol text
Clevelandskej dohody v čase jej uzavretia známy, Masaryk na ňu vo vyhlásení odmietol reflek-
tovať zámerne, a to aj napriek tomu, že sa pod vyhlásením objavili aj mená predsedu Slovenskej
ligy v Amerike Alberta Mamateya a jej tajomníka Ivana Daxnera ako jediných Slovákov. 
O úmysle Masaryka nerešpektovať vo vyhlásení Clevelandskú dohodu vedeli aj Fisher s Tvr-
zickým-Kramerom. V citovanom liste Masarykovi totiž uviedli: „[…] obáváme se, že námaha
tajemníka, jež formálně skončila shodou československou,33 bude asi opět bezvýsledná, neboť
Slováci nepochybně budou rozezleni, že v prohlášení34 není nic o Slovácích.“35

Vo svetle uvedeného návrh textu Clevelandskej dohody a jej uzavretie boli len taktickým
krokom z českej strany, ktorá si bola vedomá, že bez prísľubu rešpektovania samobytnosti slo-
venského národa väčšinu amerických Slovákov k spolupráci nepritiahne. Je potrebné si uvedo-
miť, že Albert Mamatey a Ivan Daxner boli prvými a jedinými Slovákmi, ktorých podpis sa
objavil pod vyhlásením zo 14. novembra 1915. Pre Masaryka bolo kľúčovým tieto podpisy zís-
kať, aby v odbojovej akcii mohol legitímne zastupovať aj Slovákov. Preto boli Česi nútení 
v záujme zjednotenia českého a slovenského krajanského hnutia v USA v Clevelandskej doho-
de, aj keď len naoko, súhlasiť s dualistickým riešením štátoprávneho usporiadania budúceho
Česko-Slovenska. To vysvetľuje aj nerešpektovanie zásad dohodnutých v Clevelandskej doho-
de českou stranou v nasledujúcom období.

Napriek skutočnosti, že uvedené vyhlásenie zo 14. novembra 1915 nebolo vypracované 
v duchu Clevelandskej dohody, americkí Slováci naň reagovali kladne v domnienke, že mani-
fest bol vypracovaný ešte pred dohodnutím jednotného postupu Čechov a Slovákov. Uspokojili
sa s proklamáciou Čechov, že pracujú za samostatný česko-slovenský štát.36 Vyslovili však po-
žiadavku, aby v budúcnosti podobné cudzinu informujúce články boli vypracované v duchu Cle-
velandskej dohody.37 S cieľom presadzovania zásad obsiahnutých tak v Memorande Slovenskej
ligy v Amerike, ako aj v Clevelandskej dohode, Slovenská liga vyslala v roku 1916 do Európy
aj svojich dvoch delegátov, Gustáva Košíka a Štefana Osuského. K tomuto rozhodnutiu došlo na
jej IX. kongrese, ktorý sa konal v dňoch 22.–23. februára 1916 v Chicagu.38

Tomáš G. Masaryk však svoje chápanie vzájomného pomeru Čechov a Slovákov v ich
budúcom spoločnom štáte definitívne česko-americkej reprezentácii osvetlil v lete 1916. V liste
z 23. júla 1916 zaslanom z Londýna Českému národnému združeniu v Chicagu uviedol: „Slováci
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[…] vidí, jak se musí pracovat a jak fantastické jsou plány slovenských vůdců. Zejména je fan-
tastický plán, že poměr Slovenska a Čech bude dualistický. Slovenština by byla oficielním jazy-
kem na Slovensku v administraci a dost! Ale k tomu poznání přijdou krutou zkušeností […].“39

Nedôverčivý postoj väčšiny amerických Slovákov voči Čechom, podnecovaný nerešpekto-
vaním Clevelandskej dohody z českej strany, sa však radikálne zmenil roku 1917. Dňa 10. januá-
ra 1917 Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a Rusko zaslali spoločnú odpoveď na nótu ame-
rického prezidenta Woodrowa Wilsona o svojich vojnových cieľoch, v ktorej uviedli, že Dohoda
okrem iného bojuje za „[…] oslobodenie Talianov, Slovanov, Rumunov a Čecho-Slovákov z cud-
zej nadvlády“.40 Zahrnutie „Čecho-Slovákov“ do odpovede signalizovalo víťazstvo pre Česko-
slovenskú národnú radu v Paríži. V jeho dôsledku delegáti zídení na X. kongrese Slovenskej ligy
v Amerike, ktorý sa konal 22. februára 1917 v Clevelande, prvýkrát otvorene požadovali rozbi-
tie Rakúska-Uhorska a vytvorenie česko-slovenského štátu.41

Pod vplyvom odpovede spojencov sa na schôdzi Ústredného výboru Slovenskej ligy v Ame-
rike 12. apríla 1917 zídení delegáti rozhodli pristúpiť k úzkej spolupráci s Čechmi. Ústredný
výbor odsúhlasil vytvorenie spoločnej tlačovej kancelárie s názvom Slovanská tlačová kance-
lária (Slav Press Bureau) so sídlom v New Yorku s piatimi členmi menovanými Slovenskou
ligou a piatimi Českým národným združením a paritným hradením výdavkov. Jej poslaním bolo
informovať americkú a svetovú verejnosť a agitovať za spoločný česko-slovenský štát. Plnením
týchto úloh sa kancelária stala prvým konkrétnym príkladom oficiálnej spolupráce Slovákov 
a Čechov v Spojených štátoch amerických.42

V júni 1917 prišiel do USA Milan R. Štefánik s cieľom budovať dobrovoľnícku armádu 
z amerických Slovákov a Čechov. Situácia sa však skomplikovala vstupom Spojených štátov do
vojny. Tak namiesto plánovaných 20 000 dobrovoľníkov, s ktorými Štefánik pôvodne rátal, pri-
šlo do konca vojny z USA do Francúzska v 23 transportoch iba 2 300 dobrovoľníkov (z toho
1 065 Slovákov). Štefánik totiž musel najskôr polemizovať s plánmi Českého národného zdru-
ženia a Slovenskej ligy v Amerike na vytváranie českých a slovenských oddielov v armáde
USA, v tzv. Rooseveltovej divízii, a obhajovať politický význam budovania samostatnej česko-
slovenskej armády vo Francúzsku. Počas svojej americkej cesty však Štefánik dosiahol príklon
katolíckeho duchovenstva amerických Slovákov k programu česko-slovenskej zahraničnej
akcie, čo možno považovať za jeden z najväčších úspechov jeho misie v USA.43

Štefánik v Amerike mohol robiť nábor len medzi tými krajanmi, ktorí nepodliehali branné-
mu súpisu USA. Išlo o mužov starších ako tridsaťročných a takých, ktorí dovtedy nemali ame-
rické občianstvo. No ďalších vyše 40 000 krajanov (z toho vyše 25 000 Slovákov), na ktorých
sa často zabúda, povolala americká armáda.44

Štefánikovo emotívne vyhlásenie všeobecnej mobilizácie Čechov a Slovákov v Amerike
3. októbra 1917 pod názvom Kto za pravdu horí sa medzi americkým Slovákmi stretlo s mimo-
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riadnou odozvou. Mobilizácia si vyžadovala vysoké sumy peňazí, omnoho vyššie, ako mohla
poskytnúť Slovenská liga v Amerike. Na zvláštnom zasadnutí jej Ústredného výboru 23. októb-
ra 1917, ktorý sa zaoberal mobilizačnou vyhláškou, delegáti ustanovili deväťčlenný výbor s úlo-
hou vyzbierať milión dolárov v záujme budúceho česko-slovenského štátu.45

Výbor milióndolárovej zbierky však nezastrešoval všetky zbierky amerických Slovákov. Brid-
geport, Conn., Pittsburgh, New York a Chicago organizovali zbierky samostatne. Iba organizáciou
jedného bazáru chicagskí Slováci vyzbierali 60 000 dolárov a bridgeportskí Slováci 30 000
dolárov.46 K 29. máju 1919 sa v rámci milióndolárovej zbierky podarilo vyzbierať 500 643,06 ame-
rických dolárov,47 dňa 4. mája 1920 celková vyzbieraná suma predstavovala 640 887,46 dolárov.48

Slovensko-americké ženy vytvorili asi 300 odbočiek Pomocného odboru Československej
národnej rady v Amerike, ktoré sa nazývali Včielkami, Priadkami alebo Pomocnými odbočka-
mi Česko-Slovenských Žien. Ich úlohou bolo zabezpečovať a zasielať oblečenie a predmety
dennej potreby pre česko-slovenských legionárov.49

Ani úzka spolupráca s Čechmi a významné čiastkové úspechy spoločnej odbojovej akcie
však nedokázali prekonať rozdiely, ktoré aj naďalej pretrvávali v slovenskom a českom krajan-
skom hnutí v USA. K politickým diferenciám sa družili aj náboženské rozdiely. Uvedené roz-
pory vyústili v roku 1918 do konečného rozdelenia amerických Slovákov na dva tábory. Kým
jedna skupina zostala verná programu Tomáša G. Masaryka a jeho koncepcii nového štátu
Čechov a Slovákov, druhá zaujala voči Masarykovi nedôverčivý postoj a na projektovaný nový
štát sa pozerala rezervovane. Rozdelenie sa prehĺbilo po tom, čo Tomáš G. Masaryk vyslal do
Ameriky Jána Jančeka, slovenského legionára a člena Československej národnej rady v Rusku,
aby pomohol konsolidovať spoluprácu amerických Čechov a Slovákov a zjednotil ich v česko-
slovenskom tábore.50 Začiatkom roku 1918 si totiž Masaryk jasne uvedomil, že ak sa má spo-
ločné odbojové hnutie úspešne zavŕšiť podľa jeho predstáv, musí dosiahnuť, aby sa české a slo-
venské krajanské hnutie v USA organizačne zjednotilo.51

Ján Janček pricestoval do Ameriky v januári 1918. Bezprostredne po svojom príchode skri-
tizoval Slovenskú ligu v Amerike za jej laxný postoj a ako nápravu rivality a podozrievania med-
zi Čechmi a Slovákmi navrhol založenie Československej národnej rady v Amerike a jej podria-
denie Československej národnej rade v Paríži. V dňoch 9.–12. februára 1918 sa na Jančekov
podnet stretli zástupcovia Slovenskej ligy a Českého národného združenia v Chicagu, kde odsú-
hlasili založenie navrhovanej organizácie.52 Slováci trvali na tom, aby v duchu Clevelandskej
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dohody v nej bolo zastúpenie Čechov a Slovákov rovnaké, a Česi s touto požiadavkou súhlasi-
li.53 Na ustanovujúcom zasadnutí Československej národnej rady v Amerike sa dohodlo, že aj
výdavky na odbojovú akciu budú Slováci znášať vo výške päťdesiatich percent. Pre slovenskú
stranu tento záväzok predstavoval skutočne veľké finančné zaťaženie, keďže boli reprezentova-
ní len jednou organizáciou, Slovenskou ligou v Amerike, kým českú stranu predstavovali dve
organizácie: České národné združenie a Zväz českých katolíkov, združené do Bohemian Natio-
nal Alliance. Navyše organizovaných amerických Čechov bolo asi desaťkrát viac ako organizo-
vaných amerických Slovákov.54

Potom, čo Ján Janček uspel v pritiahnutí Čechov a Slovákov k užšej spolupráci v Českoslo-
venskej národnej rade v Amerike, podnikol kroky, aby aj pripravovaný XI. kongres Slovenskej
ligy v Amerike prispel ku koncentrácii československých síl. Presvedčil predsedu Slovenskej
ligy Alberta Mamateya, aby sa kongres konal v New Yorku, centre čechofilských Slovákov zdru-
žených v Slovenskej telocvičnej jednote Sokol na čele s Milanom Gettingom.55 XI. kongres,
ktorý schválil ustanovenie Československej národnej rady v Amerike a zvolil jej slovenských
členov,56 definitívne prispel k organizačnému zjednoteniu slovenského a českého krajanského
hnutia v USA. Milan Getting mohol po kongrese konštatovať: „Kongres Slovenskej Ligy, vydr-
žiavaný 22. a 23. februára v New Yorku, bol a je vyvrcholením úspechu v smere za českoslo-
venskú národnú jednotu.57 Nielen že uznesenie spoločnej rady v Chicagu bolo jednohlasne pri-
jaté, ale aj celá správa Slovenskej Ligy dostala sa konečne do rúk československy smýšľajúcich
ľudí […].“58 Hneď po organizačnom zjednotení amerických Čechov a Slovákov v Českoslo-
venskej národnej rade v Amerike a jej podriadení Československej národnej rade v Paríži ohlásil
svoj príchod do Ameriky Tomáš G. Masaryk.59

Konštatovanie Milana Gettinga však neznamenalo, že všetci americkí Slováci jednoznačne
stáli na platforme spolupráce s Čechmi. Jozef Hušek, redaktor týždenníka Jednota, tlačového
orgánu Prvej katolíckej slovenskej jednoty, najsilnejšej slovenskej podpornej organizácie 
v Amerike, neprestával od začiatku roku 1918 na jej stránkach vyjadrovať svoje obavy. Dňa 
22. mája 1918 ostro odmietol koncepciu jednotného československého národa a vyjadril
pochybnosti, či celá oslobodenecká akcia nie je konaná len v českom záujme. Vyhlásil, že v tom
prípade nie je hodna najmenšej slovenskej obety: „Boj za Veľkú Čechiu nie je hoden jediného
slovenského groša a jedinej slovenskej kvapky krve! […] Chceme čisté víno! To je, chceme
vedeť, či naša akcia je za Veľkú Čechiu, alebo za svobodné, samostatné Slovensko a za svobodné
a samostatné Česko! Ak bojujeme za ‚Greater Bohemia‘, vtedy budúcnosť slovenčiny, naša
národná individualita bude lepšie zabezpečená vo federatívnom Rakúskouhorsku, jako v česko-
slovenskom štáte!“60
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Hušekovo nezávislé stanovisko predstavovalo pre česko-slovenské hnutie nebezpečenstvo.
Keďže Česi v exile, ktorí presadzovali myšlienku zjednotenia Čechov a Slovákov, nemali žiad-
ny mandát od Slovákov v Uhorsku, museli sa spoliehať na amerických Slovákov a hľadať takýto
mandát u nich. Česi, ktorí sa usilovali o uznanie česko-slovenského hnutia spojencami a Spoje-
nými štátmi americkými, mali životný záujem na podpore oslobodzovacej akcie zo strany ame-
rických Slovákov a akékoľvek slovenské vyhlásenia proti tomuto hnutiu sa preň mohli stať
veľmi nepríjemnými, ba možno osudnými.61

V reakcii na Hušekovo zásadné stanovisko, Tomáš G. Masaryk prisľúbil písomne zaručiť
Slovákom v novom štáte Česko-Slovensko úplnú autonómiu. Stalo sa tak uzavretím tzv. Pitts-
burskej dohody 31. mája 1918 v Pittsburghu, kde sa konala druhá schôdza Československej
národnej rady v Amerike.62 Jozef Hušek, keďže nebol členom rady, čakal na výsledok porady
vo vedľajšej miestnosti. Prv však, než sa schôdza začala, zavolal von predsedu Slovenskej ligy
Alberta Mamateya a predostrel mu nasledujúce ultimátum: „Masaryk alebo podpíše menom
Česko-Slovenskej Národnej Rady (Masaryk, Štefánik a Beneš) Clevelandskú dohodu, alebo pod-
píše druhý kontrakt, ktorý zaručí Slovensku národnú autonómiu Slovenska, alebo – my katolíci
z Lígy vystúpime a budeme proti nej bojovať.“63 Túto skutočnosť priznal aj sám Tomáš G. Masa-
ryk, keď o Pittsburskej dohode neskôr napísal, že ju podpísal „k uspokojení malé slovenské frak-
ce, která snila o bůh ví jaké samostatnosti Slovenska“.64 Jozef Hušek si v tejto súvislosti dovo-
lil polemiku: „Nejdem sa hádať, jak malá alebo veľká bola tá frakcia, ale fakt, že mala dosť
mravnej moci ‚pritlačiť‘ Masaryka, svedčí o tom, že tento ‚najväčší štátnik sveta‘ nepovažoval
ju vtedy za tak ‚malú frakciu‘.“65 Hušek totiž pokračuje: „Dva razy priniesol mi predseda Lígy
Masarykom ceruzou napísaný koncept Pittsburghskej Dohody. Dva razy upozornil som predse-
du na to, že najvážnejší bod našej požiadavky, slovenský snem, v jej texte nie je. Vyhováral sa,
že Masaryk to neuznáva za potrebné a hovoril mi o bratskej láske, ktorá nám vraj viac dá, jako
nám Masarykov podpis zaručiť môže. Predseda Lígy vrátil sa do poradnej siene a ja som čakal.
Po chvíli prišiel ku mne zasa, aleže prišiel so starou pesničkou vrátil sa ako prišiel. Konečne asi
za pol hodinky vyrútil sa zo zasedacej siene, objal ma, a vybozkal na obe líce, podľa slovanské-
ho obyčaju. Víťazstvo! Masaryk svojim slovom, svojim podpisom a menom Česko-Slovenskej
Národnej Rady zaručil Slovensku snem! A schôdzka akt ten prijala jednohlasne.“66

Hušekov nekompromisný postoj bol pravdepodobne zosilnený aj incidentom, ktorý sa udial
na dôvernej porade Tomáša G. Masaryka s americkými Slovákmi v Pittsburghu v predchádza-
júci deň, 30. mája 1918. Tu boli Hušekovi Píseckým vytknuté jeho postoje publikované v Jed-
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note od januára do mája 1918. Osobitný dôraz bol položený na jeho citovaný výrok, že boj za
Veľkú Čechiu nie je hoden jediného slovenského groša a jedinej kvapky slovenskej krvi.67

Hušek však znovu dôrazne zopakoval svoje rozhodné stanovisko, že boj za veľkočeský štát
(Veľkú Čechiu) nie je hoden najmenšej slovenskej obety a Slováci musia mať v budúcom Čes-
ko-Slovensku zmluvne zaistenú národnú autonómiu.68

Okolnosti, na ktoré poukazoval autonomisticky vyhranený Jozef Hušek, však priznal aj jeho
čechoslovakistický náprotivok Milan Getting. Vo svojej knihe Americkí Slováci a vývin česko-
slovenskej myšlienky v rokoch 1914–1918 doslovne napísal, že v tom čase „slovenský človek
musel čeliť nielen usilovne medzi Slovákmi pracujúcej propagande, ale aj častým netaktickým
jednaniam a chovaniu sa z českej strany, ktoré často sa horšie znášalo, než čokoľvek iné, a to 
z tej príčiny, že ono často zdálo sa potvrdzovať, čo maďarská propaganda našoptávala“.69 Ako
uzavrel: „[…] trpezlivosť na strane slovenskej musela byť do krajností napínaná, aby vliv tých-
to všetkých prechmatov nepreniesol sa na spoločné dielo.“70

Pittsburská dohoda, skoncipovaná a v jej kaligrafickej podobe podpísaná Tomášom G. Masa-
rykom 14. novembra 1918, v deň, keď bol zvolený za prezidenta ČSR,71 sa stala jedným zo
základných východísk autonomistického hnutia na Slovensku v rokoch 1918–1938. Je však zau-
jímavé, že samotná dohoda pojem „autonómia“ nepoužíva. Napriek alebo vďaka tomu sa v slo-
venskej a českej historiografii udomácnil názor, že Pittsburská dohoda bola ústupkom voči Cle-
velandskej dohode, pretože kým táto zabezpečovala rovnocenné postavenie Slovákov a Čechov
v budúcom spoločnom federatívnom štáte, na základe Pittsburskej dohody mali mať Slováci 
v budúcom Česko-Slovensku len autonómiu (v zmysle asymetrického členenia budúceho česko-
-slovenského štátu). Podľa nášho názoru ide o zásadnú dezinterpretáciu toho, ako Pittsburskú
dohodu vnímali americkí Slováci. Existujú priame i nepriame dôkazy, že Slováci v Amerike
nevnímali rozdiel medzi Clevelandskou a Pittsburskou dohodou, aspoň pokiaľ ide o požiadavku
federatívneho usporiadania budúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov. 

Pokiaľ ide o Clevelandskú dohodu, terminológia v nej použitá nenecháva nikoho na pochy-
bách, že projektovaný nový štát Čechov a Slovákov mal byť takouto federáciou, keďže dohoda
zakotvovala „spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov“.72 K pria-
mym dôkazom, že Slovenská liga v Amerike v otázke budúceho federatívneho usporiadania
Česko-Slovenska nevnímala rozdiel medzi Clevelandskou a Pittsburskou dohodou patrí brožúra
s názvom Politická náuka vzhľadom na Česko-Slovenský štát (neoficiálne nazývaná aj Politický
katechizmus), ktorej autorom bol Ján A. Ferienčík a ktorú Slovenská liga v Amerike na zasad-
nutí svojej Ústrednej správy 31. júla 1919 v Pittsburghu prijala za svoj oficiálny program.73

Podľa obsahu tejto brožúry ako oficiálneho programu Slovenskej ligy sa v jej predstavách mal
„riadiť pomer Slovenska ku Česku a Česka ku Slovensku“,74 t. j. v nej boli zakotvené základné
predstavy Slovenskej ligy o budúcom štátoprávnom usporiadaní nového česko-slovenského
štátu. Pri tom je potrebné zdôrazniť, že v uvedenej brožúre Slovenská liga v Amerike zhŕňala
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program, podľa ktorého postupovala za obdobie posledných niekoľkých rokov (a ktorý vychád-
zal z Clevelandskej dohody), teda nebol to program, ktorý Slovenská liga v Amerike sformulo-
vala ad hoc, alebo až po skončení prvej svetovej vojny. V brožúrke predseda Slovenskej ligy
Albert Mamatey totiž píše: „Knižočka táto napísaná je […] v duchu našej Česko-slovenskej
Dohody75 […] lebo Slovenská Líga chce si zostať dôsledná, nemôže zahodiť svoj vlastný pro-
gram, dľa ktorého pracovala v posledných 4–5 rokoch a ktorý je tak stručne a jasne vyjadrený
v Dohode napísanej a podpísanej samým prof. T. G. Masarykom, prezidentom Česko-Slovenskej
Republiky.“76

Podľa tohto programu, Slovenská liga v Amerike, ako reprezentantka amerických Slovákov,
okolnosť, ako bude v zmysle Pittsburskej dohody usporiadaná Česko-slovenská republika,
vnímala takto: „Česko-Slovenská Republika bude pozostávať z Českých Zemí a Slovenska. Spo-
jené budú tvoriť silný celok. Oba štáty budú mať každý pre seba svoje zákony, svoju úradnú reč,
svoje súdy, svoje školy, môžu mať aj svoje osobitné vojsko pre domácu potrebu, ale spoločné voj-
sko bude pre vonkajšiu obranu oboch štátov, vlastne jednej česko-slovenskej republiky; spolu
budú tvoriť federáciu.“77

Z uvedeného je viac než zrejmé, že rovnako, ako v prípade Clevelandskej dohody, aj na
základe Pittsburskej dohody mal byť česko-slovenský štát vo vnímaní amerických Slovákov
federáciou. A na inom mieste citovanej brožúry Albert Mamatey pri úvahe nad budúcnosťou
Slovenska v česko-slovenskom štáte uvádza: „Uvidíme, ako sa veci na Slovensku vyvinú, že či
Slovensko bude mať skutočne autonómiu, ako federatívna časť Česko-slovenskej republiky, ale-
bo či splynie so Zemiami českými v jeden celok,78 s jedinou centrálnou vládou v Prahe […].“

K nepriamym dôkazom môžeme pripočítať skutočnosť, že po prijatí Pittsburskej dohody sa
nikde v krajanskej tlači nenachádza zmienka o sklamaní alebo rozčarovaní autonomisticky
vyhranených amerických Slovákov, práve naopak.79 Podobne Jozef Hušek, ako jeden z hlav-
ných obhajcov samobytného postavenia Slovenska v budúcom Česko-Slovensku a kritik akých-
koľvek čechoslovakistických tendencií, nazval Tomáša G. Masaryka bezprostredne po prijatí
Pittsburskej dohody iskrenným priateľom Slovákov: „Professor Masaryk je iskrenný priateľ Slo-
vákov i slovenčiny. Mali sme o tom pochybnosti, dnes z nich neostala ani tieň.“80 Je známe, že
od roku 1915 sa spolupráca slovenských a českých krajanských organizácií realizovala pod pod-
mienkou rešpektovania zásad zakotvených v Clevelandskej dohode. Keby Jozef Hušek považo-
val Pittsburskú dohodu za ústupok voči Clevelandskej dohode, iste by to dal patrične najavo.
Tým však, že sa mu do Pittsburskej dohody podarilo presadiť požiadavku osobitného sloven-
ského snemu, ju považoval v otázke federatívneho usporiadania budúceho Česko-Slovenska za
identickú s Clevelandskou dohodou. Jozef Hušek ako americký Slovák vychádzal totiž zo svo-
jej americkej, nie európskej skúsenosti. V americkom chápaní našich krajanov štát, akým bolo
Česko-Slovensko, vzniká a jeho právomoci sú vymedzené zmluvou medzi dvoma alebo viace-
rými nositeľmi suverenity. Rovnako z vôle oboch subjektov, alebo jedného z nich, môže zanik-
núť. Hušek, ako aj väčšina amerických Slovákov, pevne trval na požiadavke slovenského sne-
mu, aby sa Slováci a Slovensko stali subjektom, ktorý štát zakladá, a nie objektom, ktorému sa
„až po uznaní Česko-Slovenska“ niečo dáva. Okrem toho v americkom chápaní našich krajanov
snem ako nositeľ suverenity 1) v oblasti ústavou dohovorenej právomoci nepodlieha a ani
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nemôže podliehať federálnemu parlamentu. Nad oboma inštitúciami môže byť ústavný súd, ale
len ako strážca zákonnosti; 2) nemôže byť obmedzený v práve, aby sa dožadoval zmeny doho-
dy, čiže ústavy štátu, alebo zrušenia dohody, t. j. vystúpenia zo štátneho zväzku.81

Kým teda v Clevelandskej dohode bola požiadavka federatívneho usporiadania budúceho
česko-slovenského štátu vyjadrená explicitne, v Pittsburskej dohode bola vyjadrená implicitne
vo forme samostatného slovenského snemu. Je dôležité si tiež uvedomiť, Clevelandská dohoda
popri „federatívnom zväzku štátov“ zároveň hovorí o „úplnej národnej autonómii Slovenska“,
pričom pojem „federácia“ a „autonómia“ kladie vedľa seba. To znamená, že požiadavka auto-
nómie bola v myslení amerických Slovákov rovná požiadavke dualistického usporiadania
budúceho Česko-Slovenska podľa vzoru Spojených štátov amerických.

Je zrejmé, že Tomáš G. Masaryk v súlade so svojou koncepciou obnovy niekdajšieho české-
ho štátu rozšíreného o Slovensko sledoval cieľ oslabiť Clevelandskú dohodu, čo sa prejavilo 
i v štylizácii Pittsburskej dohody (a zrejme zo známych taktických dôvodov pred dohodovými
veľmocami túto štylizáciu akceptovali aj reprezentanti Slovákov v Amerike), ale práve presade-
nie požiadavky osobitného slovenského snemu jej dávalo význam dokumentu, ktorý v poníma-
ní amerických Slovákov zaručoval Slovákom v budúcom Česko-Slovensku plný samobytný
vývin a autonómiu na federatívnom základe. Z uvedeného dôvodu neostalo neskôr Masarykovi
nič iné, len Pittsburskú dohodu vyhlásiť za falzifikát.82

K nepriamym dôkazom môžeme pripočítať i vyjadrenia čelných protagonistov slovenského
krajanského hnutia v USA. Jozef Hušek svoje predstavy v otázke budúceho postavenia Slovákov
v spoločnom česko-slovenskom štáte vyjadril takto: „I z politických, národných i hospodárskych
príčin Slovák musí nástojiť na tom, že je svojským, to je, že je samobytným národom slovanským,
ktorý dobrovoľne, teda zo svojej vlastnej slobodnej vôle vstupuje vo spoločnú domácnosť s bra-
tom Čechom, ako rovný s rovným.“83 Podobne aj Ignác Gessay tak v Clevelandskej, ako aj 
v Pittsburskej dohode videl riešenie na „federatívnom základe“.84 A rovnako rozdiel medzi Cle-
velandskou a Pittsburskou dohodou nevidel ani Ivan Bielek, keď už ako predseda Slovenskej
ligy v Amerike85 vyhlásil, že Pittsburská dohoda je „priamo totožná s Clevelandskou Doho-
dou“.86

Vo svetle uvedených postojov amerických Slovákov k štátoprávnemu usporiadaniu Česko-
Slovenska je lepšie pochopiteľný aj odpor Tomáša G. Masaryka práve voči požiadavke oso-
bitného slovenského snemu pri samotnom formulovaní Pittsburskej dohody (ako sme už uvied-
li). V súlade s ideou jednotného československého národa bolo podľa jeho mienky na projekte
budúceho česko-slovenského štátu potrebné zastrieť národnostnú pestrosť, lebo iba národný
princíp sa podľa súdobých teoretikov a politikov pokladal za oprávnenie vzniku nových štátnych
útvarov. Hoci totiž Tomáš G. Masaryk slovenskú problematiku dokonale poznal a strategicko-
politický význam Slovenska využil v projektovanom novom štátnom útvare, na medzinárodno-
politickej scéne si zvolil cestu integrovania slovenskej otázky do českej na základe fikcie o jed-
notnom československom národe.87
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Naproti tomu požiadavka slovenského snemu vychádzala u väčšiny amerických Slovákov 
z prirodzenej požiadavky práva na samourčenie a úplnej samosprávy pre slovenský národ. Táto
požiadavka, formulovaná už v Memorande Slovenskej ligy v Amerike z rokov 1914–1915 a plne
obsiahnutá aj v Clevelandskej dohode z roku 1915, sa stala motívom, pre ktorý väčšina americ-
kých Slovákov podporovala aj autonomistické hnutie na Slovensku po vzniku ČSR.

Uvedenú interpretáciu Pittsburskej dohody podporuje aj posledný výskum autonomistického
hnutia na Slovensku. Martin Vašš vo svojej monografii Slovenská otázka v 1. ČSR
(1918–1938)88 prišiel k záveru, že slovenským autonomistom v medzivojnovom období zo
štrukturálneho hľadiska (aj vzhľadom na neustále prítomnú požiadavku symetrického česko-slo-
venského vzťahu) išlo fakticky o federáciu. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú takmer všetky návr-
hy z dielne Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na autonómiu Slovenska z tohto obdobia. Dôle-
žitou je aj skutočnosť, že Jozef Tiso v poslaneckej snemovni na sklonku roku 1937 na základe
skúseností získaných počas svojej cesty do USA začal Pittsburskú dohodu interpretovať vo fede-
ralistickom kóde, a to práve pod vplyvom informácií od amerických Slovákov, ktorí ako vzor
pre budúcu spoločnú republiku Čechov a Slovákov uvádzali štátoprávny zväzok Spojených
štátov amerických.

Je zjavné, že v prvých mesiacoch Veľkej vojny v úvahách amerických Slovákov o budúcom
postavení slovenského národa rezonovalo zabezpečenie samosprávneho vývinu Slovenska bez
ohľadu na to, v akom štátoprávnom usporiadaní to bude (Memorandum Slovenskej ligy v Ame-
rike 1914–1915). Zároveň sa v týchto úvahách začal presadzovať názor, že najprijateľnejším rie-
šením bude štátne spojenie s Čechmi pri zabezpečení plného samobytného vývinu Slovákov.
Konkretizáciou uvedenej myšlienky mala byť Clevelandská dohoda, ktorá však vo svetle cito-
vaných prameňov bola len taktickým krokom z českej strany. Tá si bola vedomá, že bez prísľu-
bu rešpektovania svojbytnosti slovenského národa väčšinu amerických Slovákov k spolupráci
nepritiahne. Albert Mamatey a Ivan Daxner ako čelní predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike
boli prvými a jedinými Slovákmi, ktorých podpis sa objavil pod Vyhlásením Českého zahranič-
ného komitétu v Paríži (14. novembra 1915), ktorým zahraničný odboj Čechov a Slovákov
vstúpil na medzinárodnú politickú scénu. Pre Masaryka bolo kľúčovým tieto podpisy získať, aby
v odbojovej akcii mohol legitímne zastupovať aj Slovákov. Preto boli Česi nútení v Cleveland-
skej dohode, aj keď len naoko, v záujme zjednotenia českého a slovenského krajanského hnutia
v USA súhlasiť s dualistickým riešením štátoprávneho usporiadania budúceho Česko-Sloven-
ska. To vysvetľuje aj nerešpektovanie zásad dohodnutých v Clevelandskej dohode českou stra-
nou v nasledujúcom období. Tomáš G. Masaryk svoje chápanie vzájomného pomeru Čechov 
a Slovákov v ich budúcom spoločnom štáte česko-americkej reprezentácii definitívne osvetlil 
v lete 1916. Predstavy Slovákov o dualistickom usporiadaní budúceho Česko-Slovenska ozna-
čil za fantazmu, k poznaniu čoho mali dôjsť krutou skúsenosťou. Nedôverčivý postoj väčšiny
amerických Slovákov voči Čechom, podnecovaný nerešpektovaním Clevelandskej dohody 
z českej strany, sa radikálne zmenil roku 1917, keď do odpovede dohodových veľmocí na nótu
amerického prezidenta Woodrowa Wilsona o svojich vojnových cieľoch boli zahrnutí aj Čecho-
-Slováci. Pod jej vplyvom sa zídení delegáti na schôdzi Ústredného výboru Slovenskej ligy 
v Amerike v apríli 1917 rozhodli pristúpiť k úzkej spolupráci s Čechmi. Ani táto spolupráca,
spolu s významnými čiastkovými úspechmi spoločnej odbojovej akcie, však nedokázali preko-
nať rozdiely, ktoré aj naďalej pretrvávali v slovenskom a českom krajanskom hnutí v USA. Uve-
dené rozpory sa rozhodol eliminovať Tomáš G. Masaryk, ktorý po svojom príchode na americ-
kú pôdu v máji 1918 uzavrel s americkými Slovákmi novú, tzv. Pittsburskú dohodu. Aj napriek
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tradovanému názoru, že Pittsburská dohoda bola ústupkom voči Clevelandskej dohode, existu-
jú priame i nepriame dôkazy, že aspoň pokiaľ ide o otázku požiadavky federatívneho usporia-
dania budúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov americkí Slováci nevnímali rozdiel medzi
oboma dohodami. Je zrejmé, že Tomáš G. Masaryk v súlade so svojou koncepciou obnovy niek-
dajšieho českého štátu rozšíreného o Slovensko sledoval cieľ oslabiť Clevelandskú dohodu, čo
sa odzrkadlilo v štylizácii Pittsburskej dohody. Presadenie požiadavky osobitného slovenského
snemu však dávalo posledne menovanej význam dokumentu, ktorý v ponímaní amerických Slo-
vákov zaručoval ich rodákom v budúcom česko-slovenskom štáte plný samobytný vývin a auto-
nómiu na federatívnom základe. Okrem toho, táto interpretácia Pittsburskej dohody má oporu aj
v poslednom výskume domáceho slovenského autonomistického hnutia v období medzi dvoma
svetovými vojnami.

Summary

Czecho-Slovak Liberation Movement in the USA (1914–1918) 

In the first months of the Great War, in the American Slovaks’ considerations on the future status of the
Slovak nation, the main objective became the securing of the autonomous development of Slovakia
regardless of the constitutional arrangement (Memorandum of the Slovak League of America 1914–1915).
At the same time, the opinion that the best solution would be the common state with the Czechs under the
condition of ensuring the full independent development of the Slovaks was gradually gaining ground. The
concretization of this idea was supposed to be the Cleveland Agreement. In the light of the sources,
however, the conclusion of the latter was only a tactical step by the Czechs. They knew that they would not
attract the majority of American Slovaks to cooperation without promising to respect the distinctiveness of
the Slovak nation. Albert Mamatey and Ivan Daxner, the President and Secretary of the Slovak League of
America respectively, were the first and only Slovaks whose signatures appeared under the Declaration of
the Bohemian Foreign Committee (14 November 1914), by which the liberation movement of the Czechs
and Slovaks abroad entered the international political scene. For Thomas G. Masaryk it was crucial to gain
these signatures from the Slovak representatives to be also able to legitimately speak on behalf of the
Slovaks. In the interest of the unification of the Czechs and Slovaks in the US, the Czechs in the Cleveland
Agreement, therefore, had to ostensibly agree with the dualistic arrangement of the future Czecho-
Slovakia. In the light of the aforesaid it is also clear why the Czechs did not respect the principles agreed
upon in the Cleveland Agreement in the following period. Thomas G. Masaryk definitely clarified his view
of the mutual relationship between the Czechs and Slovaks in their future state to the American Czechs in
the summer of 1916. He described the Slovaks’ dualistic expectations as phantasm, to the knowledge of
which they would come through cruel experience. The distrustful attitude of most American Slovaks to the
Czechs, fuelled by their ignoring of the Cleveland Agreement, radically changed in 1917 when the
“Czecho-Slovaks” were included in the reply of the Entente Powers to the note of the President Woodrow
Wilson on their war goals. Under the reply’s influence, the Executive Committee of the Slovak League of
America decided to closely cooperate with the Czechs. Neither this cooperation, nor the important partial
successes of the common liberation action could not, however, overcome the differences still persisting in
the Slovak and Czech liberation movement in the USA. Masaryk as the President of the Czecho-Slovak
National Council decided to resolve these conflicts. Upon his arrival in America in May 1918, he concluded
another agreement with American Slovaks, known as the Pittsburgh Agreement. Despite the fact that the
overwhelming majority of historians consider the latter to be “weaker” than the Cleveland Agreement,
there are evidences that American Slovaks did not see any difference between the both agreements and
considered them to be identical, at least in the matter of the demand of the federative arrangement of the
future Czecho-Slovakia. It is clear that Masaryk tried to weaken the Cleveland Agreement in accordance
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with his concept of the restoration of the former Bohemian state enlarged by Slovakia. Indeed, it can be
visible in the wording of the Pittsburgh Agreement, as compared to the Cleveland Agreement. However,
the inclusion of the requirement of the separate Slovak Diet made the Pittsburgh Agreement a document
which guaranteed the Slovaks full autonomy on the federative basis in the future Czecho-Slovak state.
Moreover, this interpretation of the Pittsburgh Agreement is fully supported by the recent research in the
field of the Slovak autonomy movement in Czechoslovakia in the interwar period.
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K REEMIGRACI A REPATRIACI ČECHŮ A SLOVÁKŮ 

ZE SPOJENÝCH STÁTŮ A RUSKA PO VELKÉ VÁLCE?*

JAROSLAV VACULÍK

Creation of independent Czechoslovakia in 1918 represented a dilemma for foreign Czechs and
Slovaks – to return to the old homeland or to remain abroad. After the First World War rose
among the foreign expatriates, not only in Central, East and Southeastern Europe, but also in
the USA, mood for re-emigration. In parallel was carried out the repatriation of persons who
during the war found themselves outside the Czech Lands and Slovakia, especially the prisoners
of the former Austro-Hungarian army and members of the Czechoslovak Legion. The most
interested in re-emigration were countrymen in Germany and Austria, which were, as the
defeated states, in bad economic situation. Similar situation occurred in Russia, where after the
Bolshevik coup in November 1917 civil war broke out.  

Key words: After Great War; Czechs and Slovaks Abroad; re-emigration; repatriation.

Vznik samostatné ČSR v roce 1918 znamenal pro zahraniční Čechy a Slováky dilema – vrátit
se do staré vlasti, nebo zůstat v cizině. Po skončení první světové války se zvedla mezi zahranič-
ními krajany nejen ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, ale i ve Spojených státech nála-
da pro reemigraci. Paralelně probíhala repatriace osob, které se za války octly za hranicemi čes-
kých zemí a Slovenska, zejména zajatců z bývalé rakousko-uherské armády a příslušníků
československých legií. Největší zájem o reemigraci byl u krajanů v Německu a Rakousku, které
byly, jako poražené státy, ve špatné ekonomické situaci. Podobná situace byla v Rusku, kde po
bolševickém převratu v listopadu 1917 vypukla občanská válka.

ČSR přitahovala krajany svou ekonomickou stabilitou. Pro vracející se ale bylo nutno zajis-
tit vhodné životní podmínky a pracovní příležitosti.1 Volná půda měla být zajištěna připravova-
nou pozemkovou reformou. Ta měla umožnit také návrat potomků českých náboženských exu-
lantů z 18. století. Pozdější přednosta Státního úřadu statistického dr. Jan Auerhan předpokládal
reemigraci až 20 000 exulantů, ve skutečnosti se vrátilo do roku 1926 z polského Zelova jen 646
osob. Ještě v prosinci 1928 vyhlašoval Československý ústav zahraniční, že „chceme též napo-
máhati přesídlování našich krajanů do vlasti a doporučujeme jim proto, aby nám sdělovali tako-
vý svůj úmysl, nemají-li ve vlasti přímých pomocníků a chtěli by se doma zakoupiti, věnovati se
obchodu, výrobě, živnosti, zemědělství apod. Zamýšlíme pracovati k tomu, aby byl jejich návrat
připraven i z hlediska národního a státního. Naši veřejnost prosíme, aby nám byla v tom stejně
nápomocna, neboť jen tak se nám může dílo dařiti“.2

V nástupnických státech Rakousko-Uherska se krajané museli rozhodnout, jaké občanství si
ponechají. Rakouští Češi volili mezi rakouským a československým státním občanstvím, jiho-
slovanští Slováci, pokud měli uherské občanství, získali jihoslovanskou příslušnost. Češi v Ně-
mecku, pokud měli rakouskou příslušnost, se stali státními občany československými.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

* Zpracováno s podporou projektu GAČR P 410/12/0142.
1 KOŘALKA, J. – KOŘALKOVÁ, K.: Základní tendence českého vystěhovalectví a české reemigrace do počátku

20. let 20. století. Češi v cizině, 1993, sv. 7, s. 42.
2 Cit. dle tamtéž, s. 43.



Největší možnosti pro poválečnou reemigraci a repatriaci měly vzniknout na Slovensku, kde
mělo být díky pozemkové reformě odstraněno výsadní postavení německých a maďarských vel-
kostatkářů. Většina přidělené půdy připadla Slovákům a slovenským Maďarům (70 %), zbytek
Čechům a Moravanům (29 %).3 Do toho jsou započítáni i čeští a slovenští reemigranti ze Spo-
jených států, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Ruska, Maďarska a Polska. Slovenští ree-
migranti se dožadovali půdy ve svých rodných vesnicích, což ale pro velký zájem místního oby-
vatelstva o půdu nebylo reálné. Státní pozemkový úřad doporučoval osídlování zabraných
velkostatků, kde byly zřizovány nové kolonie. Ty se ovšem nacházely v etnicky maďarském
pohraničí na jižním Slovensku a na jižní Podkarpatské Rusi. Vedle státní kolonizace probíhala 
i soukromá, v rámci níž si uchazeči kupovali půdu přímo od velkostatkářů. Státní kolonizace
byla zcela řízena Státním pozemkovým úřadem, který také zahájil výstavbu domků pro nové
kolonisty. Reemigranti se v maďarském prostředí setkávali s nevraživostí místního obyvatelstva.
Noví kolonisté mnohdy nezvládali hospodaření v nových podmínkách a měli problémy s reali-
zací své produkce na přesyceném místním trhu, odtrženém kvůli špatným komunikacím od
městských center. Kolonista potřeboval ke stavbě budov a pořízení hospodářského inventáře
100 000 korun, které obvykle získával bankovním úvěrem. Za půdu musel složit zálohu 20 000
korun. Celkem vzniklo na jižním Slovensku 55 státních kolonií a 11 na Podkarpatské Rusi, kde
se mimo Slováků, Čechů a Moravanů usazovali i zahraniční krajané.

a) Spojené státy americké

Největší zájem o návrat na Slovensko měli Slováci ze Spojených států. Ti, na rozdíl od
Čechů, emigrovali do Ameriky jen na omezenou dobu, rodinu většinou ponechávali na Sloven-
sku a poté, kdy si našetřili dostatek finančních prostředků, se vraceli zpět. V důsledku války byly
možnosti návratu omezené, a proto po ní počet slovenských reemigrantů ze Spojených států pod-
statně převyšuje množství Čechů, kteří se z nich vraceli.

Původní odhad 100 000 Čechů a Slováků vracejících se ze Spojených států byl vyšší než
pozdější skutečnost. Ministr s plnou mocí pro správu Slovenska dr. Ivan Dérér si uvědomoval,
že američtí krajané, zvyklí na určitý životní standard, mohou být po návratu do staré vlasti zkla-
máni: „Amerikáni se nebudou umět vžít do válkou rozháraných poměrů, že se zklamou, utrpí
hmotnou a mravní škodu a připíší to na vrub vzniku ČSR.“4 Ministr vycházel ze skutečnosti, že
američtí Slováci tvořili vždy nejspořivější část národa a po příchodu na Slovensko představují
kapitálově silné jedince se světovým rozhledem. Proto viděl jako reálné jejich uplatnění 
v obchodě a průmyslu, které byly dosud na Slovensku v rukou Neslováků, tj. Židů, Maďarů 
a Němců. Doporučoval, aby se spokojili se slušným menším výdělkem. Upozorňoval na chybě-
jící zpracovatelský průmysl. Slovensko např. nemohlo vyhovět francouzské objednávce na
100 000 kusů nábytku pro válkou zpustošené oblasti severovýchodní Francie a pouze dodávalo
dřevo vídeňským nábytkářským továrnám. Proto američtí Slováci založili dřevozpracující spo-
lečnost American Slovaks Woodworking Corporation. Každý odborník – stolař, tesař, řezbář,
dřevorubec – si mohl zakoupit několik pádesátidolarových podílů.5

Poválečné poměry nepřály ani dopravě zásilek z USA do ČSR. Příbuzní amerických Slováků
si stěžovali, že po osmi měsících neobdrželi odeslané balíky se šatstvem a potravinami. Žena 
z Liptova psala: „Moje děti jsou bosé, nahé, hladové a můj muž už minulý červen poslal mně 
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z Ameriky trochu slaniny, plátna a pár bot, ale ještě jsem je nedostala.“6 Podle tajemníka brati-
slavské odbočky Československého Červeného kříže (ČSČK) Jozefa Wiednera byly příčinami
dlouhá stávka námořníků v New Yorku, poté obdobná stávka v Hamburku, pomalá doprava zási-
lek přes Německo a dokonce potopení dvou lodí s americkými zásilkami. Větší množství zásilek
se nacházelo v skladištích v Děčíně a v Praze-Holešovicích. Průměrná délka dopravy zásilek 
z USA do ČSR trvala šest až osm měsíců. Řada zásilek byla ztracena, poškozena či vykradena.7

Cestování z Ameriky po Evropě bylo po válce obtížné. Nejvíce krajanů se dopravovalo tzv.
emigračním vlakem z Boulogne sur Mar a z Le Havru přes Švýcarsko do Prahy nebo Vídně.
Kromě jízdného museli platit sedm dolarů na uhlí a dále za potvrzení pasů ve Francii, Švýcar-
sku a Rakousku. Cesta trvala dlouho – někde čekali až tři dny. Pohodlně se necestovalo ani přes
Německo, a to vzhledem k nedostatku potravin.8

Během obtížné cesty vlakem přes Paříž, Curych, Linec, Vídeň do Břeclavi museli několikrát
přesedat, trávit jeden až tři dny v hotelu, všude měnit peníze, přičemž za jídlo v restauraci po
nich chtěli jen dolary. Neuměli se domluvit, čehož využívali nosiči zavazadel. Divili se, že 
v Břeclavi museli platit clo „Čechům“, zatímco ve Francii po nich nic nechtěli. Vezli s sebou
tucty vlněných šatů a bot, které podléhaly clu. V Bratislavě je okrádali číšníci. Ve vlaku domů
viděli jen Židy, slyšeli jen němčinu a maďarštinu. Ani doma už to nebylo jako před deseti lety,
vše se jim zdálo malé, všude byl nedostatek zboží. Ceny domů, které chtěli koupit, byly uměle
nadsazeny, za dům v hodnotě 6 000 Kč po nich chtěli 100 000 Kč. Američtí krajané hodnotili
vše dle amerických měřítek: „Slovák z Ameriky by rád koupil hned, zaplatil hned, usadil se hned,
zařídil se po svém [podtrženo v originále].“9 Dokonce ani Ignác Gessay, zástupce Slovenské ligy
v Americe, která pro pomoc reemigrantům zřídila v Bratislavě kancelář, za dva měsíce nedostal
byt pro sebe a rodinu a byl nucen bydlet v jednom pokoji v hotelu. Kladl si otázku: „Za kolik let
Bratislava stane se českoslovenštější, než je?“10 Uváděl, že Slovensko je možné obchodně 
a hospodářsky zvelebit jen za pomoci amerických Slováků, neboť pány na Slovensku byli, po-
dle jeho názoru, Židé, kteří měli v rukách obchod a průmysl a hodně prominentních Slováků 
s nimi uzavíralo dohody. Podle Gessaye „poměry na Slovensku nejsou takové, aby zabezpečily
spokojenost pro každého z Ameriky se vrátivšího Slováka. Každý učiní nejlépe, když ještě zůsta-
ne v Americe“.11 Doporučoval, aby se ti, kteří chtěli na Slovensku podnikat, zorganizovali do
společnosti se značným kapitálem. Zástupci amerických Slováků se měli hlásit v kanceláři Slo-
venské ligy v Bratislavě, která je spojila s místními experty. Mnozí však jednali na vlastní pěst.
Pobuřovalo je, že úřady nehleděly na jejich legitimace Slovenské ligy v Americe a potvrzení 
o tom, kolik dolarů věnovali na československý odboj. Nikdo jim nechtěl prodat půdu, vyřízení
žádosti o úřednické místo trvalo několik měsíců. Díky drahotě se dovezené finanční prostředky
tenčily. Začínali litovat, že se vydali do ČSR, vraceli se zpátky do Ameriky, aby začali tam, kde
byli před 10–15 lety:12 „Vlast stala se jim vysněným rájem, ideální představou. Holá skutečnost
je úplně jiná, všechny mravní a hmotné hodnoty zničila válka.“13

Hlavní redaktor Amerického Slováka dr. Pavol Blaho požadoval, aby při rozdělování půdy
bylo pamatováno i na Slováky v cizině, neboť příčinou vystěhovalectví bylo nepříznivé rozdě-
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lení půdy na Slovensku. Slovenští poslanci prosadili, že v přídělovém zákoně bylo pamatováno
též na reemigranty. Státní pozemkový úřad měl zřídit zvláštní oddělení, které by bylo pověřeno
akcí spojenou s návratem amerických Slováků.14

K hospodářskému povznesení Slovenska chtěla přispět také Slovenská liga v Americe. Kan-
celář Slovenské ligy v Bratislavě navštěvovala řada krajanů, kteří hledali pomoc při řešení svých
problémů. Přitom kancelář neměla k dispozici dům, kde by mohli přespat, aby přes noc nesedě-
li na nádraží.15

Proti reemigrantům se stavěly celé vesnice: „Nahrabal si v Americe groše a nyní přišel nás
zde utiskovat.“16 Proti americkým krajanům podněcovali vesničany maďarští notáři, protože při-
nesli nejen dolary, ale i republikánského ducha a sebevědomí. Notáři odmítali vydávat reemi-
grantům předepsaná úřední osvědčení, aby je vyštvali. Brali jim pasy, aby nemohli v ČSR
obchodovat. Maďarony nebyli vítáni ani legionáři, protože byli národně uvědomělí.

Někteří reemigranti s hořkostí odcházeli, jiným se podařilo založit nové podniky, které se ale
potýkaly s problémy. Americko-slovenská dřevozpracující společnost v Novém Mestě nad
Váhom měla zaměstnávat dva tisíce dělníků, ale vzhledem k nedostatku objednávek pracovalo
jen 200 dělníků a továrna nebyla rentabilní.17 V témže městě vzniklo Americko-slovenské krej-
čovské družstvo. V Rovném v Trenčianské župě začali stavět továrnu na konzervy a domácí
kovové nádobí a na Myjavě cihelnu. Úspěšný byl truhlářský podnik Turčan v Turčianském
Svätém Martině, stejně jako několik menších družstev.

Vedoucí kanceláře Slovenské ligy v Bratislavě Ignác Gessay psal o amerických Slovácích:
„Slovák, na kterého amerikanizace neměla ještě rozhodující vliv, přichází z Ameriky sem na své
nedávno opuštěné malé hospodářství, ke své manželce a dětem. I mnozí, kteří mají v Americe
rodiny, se vrací na osvobozené Slovensko, aby zde zajistili si stálý pobyt. Mnozí nenašli na Slo-
vensku vřelého uvítání, které si v Americe představovali. Když se před válkou vrátil domů někte-
rý Amerikán, den, kdy se vrátil, byl svátkem pro celou vesnici […]. Nově přibyvší Amerikáni sly-
ší jen: ‚Dobře ti bylo během války v Americe a my jsme trpěli. Ani si neválčil, jen dolary sbíral,
hodně dolarů.‘ Neláska a závist. Hledí na něj jen jako na majitele dolarů.“18 V obchodě muse-
li krajané více platit, za dům trojnásobnou cenu, za hektar neobdělané půdy 40 000 Kč, půl mi-
lionu korun za dům v ceně 150 000 Kč.

S průběhem pozemkové reformy nebyli američtí Slováci spokojeni. Chtěli mít podíl výlučně
na těch velkostatcích, které se parcelovaly v jejich vesnicích. Ale zde, vzhledem k počtu peten-
tů, dostávali jen malé podíly, nebo nic, protože v době přihlašovací lhůty byli ještě v USA. Pro-
ti se stavěli i místní obyvatelé. Někteří krajané se pokusili obchodovat, ale měli jen částečný
úspěch vzhledem k silné židovské konkurenci. Přitom s sebou přinesli značné finanční obnosy.19

Podporu návratu krajanů požadoval od vlády na sjezdu zahraničních spolků generální tajem-
ník Odborového sdružení československého Rudolf Tayerle. Vláda měla mj. zajistit nutné
dopravní výhody a zabezpečit sociální nároky navrátilců.20

Hlavní redaktor Amerického Slováka psal 15. května 1920, že „nesmí se stát, aby Slovák, kte-
rý doveze 200 tisíc korun z Ameriky, nemohl se doma pohnout, aby si nemohl koupit obchod, hos-
tinec, hospodářský dvůr. Aby úřady nešly na ruku […].“21 Stěžoval si, že americkým Slovákům
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radí Židé, bývalí maďaróni, jen ne dobří Slováci. V důsledku těchto rad americký krajan koupil
za 400 000 Kč prázdný zámek, jiný velkou továrnu, kde funkční byl jen komín.

S cílem pomoci reemigrační akci byla vytvořena Slovensko-americká pozemková, obchod-
ní a průmyslová společnost s kapitálem 20 milionů Kč. Pro reemigranty měly být zajištěny
pozemky, postaveny byty, obchodní a průmyslové budovy, především v národnostně smíšených
oblastech Slovenska. Činnost společnosti byla nezisková a čistě patriotická. Bylo vydáno 40 000
kusů akcií na jméno v hodnotě 500 Kč. Každý si mohl koupit maximálně 25 akcií. Společnost
kupovala majetky od obcí a Neslováků, aby je prodávala americkým Slovákům. Celý zisk měl
být rozdělen mezi akcionáře. Členové Slovenské ligy v Americe obdrželi výhody. Vláda měla 
v Bratislavě zřídit repatriační úřadovnu a Společnost jí měla pomáhat.22

Dne 25. srpna 1920 američtí Slováci shromáždění v Považské Bystrici přijali rezoluci, ve
které uváděli: „My američtí Slováci zanechali jsme naše farmy. Hovořilo se, že bude brzo
pozemková reforma. Proto jsme spěchali z Ameriky. Příchod nás zklamal. S pozemkovou refor-
mou se nic nestalo […]. Většina obchodů, průmyslu a zemědělství je v nepřátelských rukách.
Žádáme pozemkovou reformu, neb se vrátíme.“23

Závažným činitelem v reemigračním pohybu se měl stát dvojdomek stavitele Dušana Jurko-
viče. Vzhledem k palčivé bytové nouzi na Slovensku se komplikoval návrat krajanů z Králov-
ství SHS, Maďarska, Rakouska a ze Spojených států. Reemigranti mohli buď za značné pro-
středky stavět, nebo si pronajmout pokoj a čekat několik měsíců na přidělení bytu. Jurkovič
navrhoval stavět nouzové rodinné dvojdomky, základ z betonu, na něm řada cihel a na ní
dřevěné konstrukce z desek a latí. Touto metodou mohl být za dva dny postaven celý dům pro
dvě rodiny.24

Američtí krajané doporučovali, aby ti, kteří se chtěli vrátit do staré vlasti, měli od národních
organizací potvrzení, že za války v USA konali své vlastenecké povinnosti. Např. Josef Kovář 
z Bostonu si stěžoval: „Je jich mnoho, kteří zradili naši věc, buďto přímo, nebo nepřímo, a chy-
stají se po válce do Čech.“25

Přistěhovalci vlastnili průměrně několik tisíc dolarů, ale někteří až 25 000. Mezi reemigran-
ty byli i mladí svobodní lidé s 2 000 dolary.26

Jedním směrem podnikatelských aktivit amerických Slováků byla také elektrifikace. Cílem
bylo zavést elektřinu do podniků a obcí a na pravém břehu Váhu postavit elektrickou dráhu.27

Zahraniční Slováci nenacházeli po vstupu na území ČSR okamžitě dostatečný počet vhod-
ných objektů, které by mohli za přiměřenou cenu zakoupit. Pozemky a dílny byly předražené.
Reemigranti se stávali obětí rafinovaných podvodníků. Mnozí se, znechuceni poměry, vraceli za
oceán. Ti, kteří za vysokou cenu zakoupili nějaký objekt, se setkávali s nepochopením, nedůvě-
rou, lhostejností, závistí, odporem a hněvem, především z německé a maďarské strany.28

Američtí krajané odcházeli plni zklamání a rozhořčení. Přitom Slovensko krajany potřebo-
valo, aby stáli v čele hospodářského pohybu. Měli přispět k nacionalizaci půdy, průmyslu,
obchodu a dolů. Někteří američtí krajané vkládali své úspory do slovenských peněžních ústavů,
kupovali akcie, zakládali podniky, kupovali půdu, lesy, otevírali obchody. Mohutněla Tatra ban-
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ka v Turčianském Svätém Martině, vznikla Hospodářská banka v Bratislavě. Američtí krajané
věnovali Matici slovenské tiskárnu.29

Časopis Americký Slovák si posteskl, že „v židech je více podnikavosti než u amerických Slo-
váků“. Židé získali přes tisíc licencí na krčmy a trafiky, zatímco američtí Slováci sotva 300.30

Uváděl, že každý krajan z Ameriky se musí přeorientovat a nehledat na Slovensku to, co tam
nebylo – vodovod, elektřinu, tramvaj či salony. Neměli se pouštět do podniků, které přesahova-
ly jejich vzdělanostní úroveň a hmotné síly. Někteří krajané se totiž začali vysmívat zdejším
bohatším, ale skromnějším a rozumnějším spoluobčanům. Dávali si opravovat své domy, špatně
investovali a za čtyři měsíce byli bez peněz.31

Podle Ignáce Gessaye se z Ameriky vrátily tisíce Slováků. Mnozí se ale nesetkali s úspě-
chem, vrátili se do Ameriky, kde je v důsledku velké nezaměstnanosti potkalo nové zklamání.
Uváděl, že ve většině obcí panuje nálada namířená proti americkým Slovákům: „Jak můžeš mít
licenci, když jsi nebyl ve válce.“32

Američtí Slováci byli vyzýváni, aby do ČSR nevozili tabák, šatstvo, cukr, kávu, cigarety,
hedvábí, boty, elektrické metly. Všechno bylo k dostání na Slovensku a krajané za přivážené věci
zbytečně museli platit clo.3

Slováci z Ameriky se neradi usazovali na kolonizovaných velkostatcích na jižním Sloven-
sku, neradi opouštěli své vesnice. Přitom na velkostatku v Dolných Žemberovciach (nyní Žem-
berovce) v Hontianské župě při silnici Levice–Šahy (11 km od Levic) někteří krajané dostali až
20 jiter půdy. Cena parcelovaných pozemků byla od 500 do 3 000 Kč za jitro. Ke slušné výživě
potřeboval kolonista 20 jiter půdy, což obnášelo 50 000 Kč. Stavba domů, stodol a stájí stála
100 000 Kč. Dobytek a hospodářské stroje bylo možné zakoupit za 30 000 Kč. Celkem tedy
kolonista potřeboval 180 000 Kč. Přitom stát podporoval novostavby obytných domů z 60 %.34

Usadily se zde 44 rodiny amerických Slováků.
Druhou kolonií amerických Slováků se stal velkostatek hraběte Csákyho ve Staré Ďale (nyní Hur-

banovo) v župě Komárno mezi Komárnem a Novými Zámky na rovině s prvotřídní černozemí.35

Podle statistických údajů v době od 28. října 1918 do 1. ledna 1922 reemigrovalo z USA
68 877 Slováků a jen 4 815 Čechů. Ve stejné době se ale do USA vystěhovalo 16 718 Slováků 
a 41 374 Češi.36 Reemigrantům účinně pomáhala kancelář Slovenské ligy v Bratislavě, bez
jejíchž účinných zásahů by stovky Slováků cestovaly zpátky do USA.37

b) Rusko

Vedle reemigrace předválečných starousedlíků směrem na západ38 probíhala také evakuace
československých legií a občanů ČSR přes Vladivostok, a to už od ledna 1919, kdy na rozkaz
ministra vojenství gen. Milana Rastislava Štefánika byli evakuováni invalidé a nemocní. Eva-
kuací byl pověřen Evakuační úřad československého vojska na Rusi (EÚ), který byl zřízen
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nařízením náčelníka vojenské správy ministerstva vojenství ze 14. července 1919. V tomto úřa-
du se soustřeďovaly všechny akce týkající se převozu vojska a vojenského materiálu z Ruska do
ČSR. Pečoval o dočasné ubytování vojsk ve Vladivostoku a na Dálném východě, staral se 
o dokumenty evakuovaných a o uspokojování všem potřeb repatriantů, včetně lékařské péče. 
V čele EÚ stál náčelník evakuace, podřízený vrchnímu veliteli československých vojsk gen.
Maurici Janinovi. EÚ úřadoval ve Vladivostoku od srpna 1919 do září 1920, část personálu
zůstala až do listopadu 1920, kdy odejel poslední transport.39

Evakuační úřad Čechovojsk (zkratkové slovo používané pro československé legie) zahájil
svou činnost se souhlasem vrchního velitele gen. Janina. V úřadu se soustředily všechny zprávy
a data týkající se evakuace. Úřad tvořila oddělení zdravotní, evidenční, ubytovací, hospodářské
a naloďovací. Při příjezdu evakuovaných ze západu Sibiře evidenční důstojník zkontroloval
dokumenty, zdravotní důstojník zdravotní stav, ubytovací důstojník ubikace a hospodářský
důstojník jejich zaopatření. Při příjezdu lodi naloďovací důstojník opatřil vše potřebné a byl
veliteli transportu nápomocen při naloďování. Evakuovaní byli v pravomoci velitele Dálného
východu, ve Vladivostoku velitele posádky, na lodi velitele transportu. Evakuační úřad žádné
přímé rozkazy nevydával, pouze návrhy příslušným vojenským a politickým úřadům. Náčel-
níkem evakuace (načevakem) byl plk. zdravotní služby dr. Raše.40

Vedle Evakuačního úřadu působila Evakuační komise ve Vladivostoku, která měla za úkol
obstarávat lodě, financovat je, starat se o plné využití lodního prostoru obstaráváním nákladu 
a zboží určeného k vývozu do ČSR a umísťovat náklad na cestě zpět. Komisi tvořili předseda 
a šest členů. Výkonnými orgány komise byly subkomise v místech, agenti komise, technický
odbor a politické oddělení.41

Před zahájením repatriace vydal Evakuační úřad Všeobecná pravidla pro plavbu na moři, ve
kterých varoval, že „od přílišného jídla a požívání alkoholu dostává se sluneční úpal“.42 Zaka-
zoval pití nepřevařené vody a doporučoval konzumaci čerstvého masa, ovoce a zeleniny. Čer-
stvé potraviny, sladká voda a léky mohly být pořízeny v přístavech, kde lodi zastavovaly pro
doplnění zásob uhlí. 

Na dodržování pravidel pro evakuaci příslušníků československého vojska, jejich rodin 
a občanů ČSR ze Sibiře do vlasti měli dohlížet evakuační důstojníci. Za občany ČSR byli pova-
žováni jak kolonisté, kteří měli domovské právo v některé obci ČSR, tak zajatci z bývalé rakous-
ko-uherské armády, kteří nevstoupili do svazku československých vojsk a podepsali prohlášení
o československém občanství.43

Repatriovaným vojákům bylo uloženo, aby se každý večer koupali a ráno a večer byli něja-
kou dobu nazí, „aby i kůže vyvětrala“.44 Denně si měli mýt vlasy a dvakrát denně si čistit zuby.
Ranní příprava měla trvat 21 minut, z toho čtyři minuty holení, šest minut mytí, jedna minuta
čištění zubů, dvě minuty úprava nehtů, dvě minuty česání vlasů a šest minut oblékání.

Cesta vedla z Vladivostoku kolem Koreje, Číny, Indočíny, Siamu, Indie, Arábie, Malé Asie,
Řecka a Dalmácie do Terstu. Lodě zastavovaly v Šanghaji, Hong-Kongu, Singapuru, Adenu 
a Port Saidu.45
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Po příjezdu do Terstu dostali dovolenou umožňující návštěvu města od 9 do 17 hodin. Ve
městě se měli vyhýbat kontaktu s druhým pohlavím, nebavit se s nikým o politice, měli být
zdvořilí a neopíjet se. Do města měli odcházet umytí a převlečení do čistého prádla. Kupovat
měli jen potraviny (rýži, kávu, koření, mandle, tuky) a mýdlo, aby své úspory přivezli domů.46

Evakuační komisi československého vojska bylo uloženo rozkazem ministra Štefánika orga-
nizovat a provést evakuaci příslušníků československé dobrovolnické armády, žen a dětí dobro-
volníků a krajanů z Dálného východu. K 14. květnu 1919 bylo z řad civilních osob evidováno
210 kolonistů s rodinami.47

Velitel československé posádky ve Vladivostoku naloďoval evakuované dle pořadí, jak při-
šli do evakuační stanice. Mimo pořadí byli naloďováni pouze kurýři a nemocní.48

Vzhledem k tomu, že všechna kasárna ve Vladivostoku byla obsazena Spojenci, bylo nutno
vyhledat ubikace na periferii města. Velká vzdálenost od města ztěžovala dopravu potravin 
a topiva. Bylo upraveno 10 kasárenských budov na Ruském ostrově, zařízeny koupelny, pekár-
ny, prádelny, řemeslnické dílny, garáže a stáje. Umístěno bylo celkem 2 740 osob.49 Na základě
instrukce ministra Štefánika byla zřízena komise pro zkoumání dokumentů evakuovaných civi-
listů. Komise zasedala ve dnech 18. a 20. června 1919. Někteří totiž neměli dokumenty ani nepo-
dali nutné vysvětlení.50

Na základě rozhodnutí, že rodiny dobrovolníků budou evakuovány až po vojsku, předkláda-
li někteří prohlášení svých žen o tom, že svolují, aby jejich muži byli posláni do ČSR napřed.51

O týden později náčelník evakuace rozhodl, že odesílání dobrovolníků bez jejich rodin do vlas-
ti je nepřípustné.52

K uzavření sňatku s ruskou občankou potřebovali dobrovolníci souhlas vojenské správy.
Docházelo k případům, že o sňatek žádali vojáci, kteří byli doma ženatí. Divizní soud štábu
3. divize zkoumal případ dobrovolce 9. pluku, u kterého bylo podezření z bigamie. Byl zajat 
v červenci 1916 na Volyni a umístěn v zajateckém táboře. V československém vojsku se prezen-
toval v dubnu 1918. Církevně byl oddán s Ruskou, ovšem bez povolení,53 v prosinci 1918 v čel-
jabinském římskokatolickém kostele54 a požádal o její dopravu do ČSR. Někteří vojáci naopak
žádali, aby jejich manželky nebyly do ČSR na státní úhrady dopravovány.55

Do Vladivostoku prchaly ze západní Sibiře české civilní osoby, které zde ale nenalézaly práci
a byly úplně bez prostředků.56 Na druhé straně kolonisté umístění ve shromažďovacím táboře
na Ruském ostrově odmítali vykonávat jakékoliv práce pro údajnou tělesnou neschopnost.
Náčelník evakuace proto žádal, aby lékař Evakuačního úřadu všechny prohlédl a rozdělil je do
tří skupin: k práci úplně neschopné, k lehčí práci a ke každé práci. Zdůraznil, že kolonisté jsou
povinni pracovat, protože dostávali od ČSR byt i stravu, což představovalo značnou sumu.57
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Prezident Tomáš G. Masaryk vyslovil přání, aby spolu s vojáky byli odesíláni do vlasti 
i civilní občané ČSR bez rozdílu národnosti. Bylo rozhodnuto, že přednostně budou evakuováni
invalidé, nemocní na základě lékařského vysvědčení a kolonisté starší padesáti let.58

Rozhodnutím důvěrníka československé vlády ve Vladivostoku dr. Václava Girsy byli do-
brovolníci, jejich ženy a děti odesíláni do vlasti na státní útraty, stejně jako bývalí váleční zajat-
ci, a to s dodatečným vyúčtováním v domovské obci. Na státní útraty byli dopravováni také
nemajetní kolonisté, zatímco zámožní měli využít vlastních prostředků.59 Po bolševickém pře-
vratu ovšem nelze u ruských krajanů hovořit o zámožnosti.

Politický zplnomocněnec československé vlády pro Rusko Bohdan Pavlů zřídil Hospodář-
skou komisi, kterou tvořili zástupce velitele československého vojska na Rusi, zástupce náčelníka
vrchní kontroly ministerstva vojenství, zástupce náčelníka technického odboru, zástupce ubyto-
vacího intendanta, právní poradce a členové poselstva vlády ČSR. Předsedou Hospodářské komi-
se byl zástupce politického zplnomocněnce, konzulární představitel ČSR ve Vladivostoku.60

Československá ústřední hospodářská komise (Centrokomise) plnila úkoly dosavadní Eva-
kuační komise. Hlavním úkolem bylo navázat hospodářské styky s ruskými kooperativy na
Dálném východě a Sibiři. Předmětem obchodů Centrokomise bylo zboží československého
původu přivezené na Dálný východ loďmi vracejícími se z Terstu. V roce 1921 ji sovětská vláda
obvinila z nekalých úmyslů a postavila před soud. Majetek Centrokomise byl zkonfiskován.

Do 3. října 1919 bylo z Vladivostoku odvezeno 6 507 invalidů, starých a nemocných, a to do
Neapole nebo přes Ameriku do Marseille. Příruční zavazadla si mohli vzít s sebou, ostatní byla
umístěna v podpalubí. Lodě najímané z Japonska byly vlastně nákladní lodě přizpůsobené
dopravě osob. Na palubě byly postaveny kuchyně, pekárny, záchody, sprchy, ošetřovna 
a záchranné vory pro 40 lidí. V podpalubí byly postaveny trojposchoďové postele.61

Evakuaci československého vojska a občanů ČSR z Vladivostoku do vlasti měly na starosti:
Hospodářská komise, Evakuační úřad, konzulární představitel československé vlády a velitel
posádky ve Vladivostoku. Hospodářská komise obstarávala lodě, Evakuační úřad vedl evidenci,
konzulární představitel určoval k evakuaci občany ČSR a velitel posádky určoval k transportu
důstojníky a vojáky. Zástupce Hospodářské komise oznamoval najmutí lodi hned po podepsání
kontraktu konzulárnímu představiteli ve Vladivostoku, náčelníkovi evakuace a veliteli posádky.
Na loď se odebrala komise složená ze zástupců konzulárního zastupitelství, velitele posádky,
Evakuačního úřadu a velitele transportu, která ji prohlédla a určila způsob a čas vylodění nákla-
du, nalodění a umístění lidí, zásob a nákladu. Potom převzal loď do své pravomoci velitel tran-
sportu. Každý repatriant při vstupu na loď obdržel příkaz od Evakuačního úřadu a po dobu plav-
by byl podřízen veliteli transportu.62

Někteří bývalí zajatci se snažili dostat do vlasti na vlastní útraty. Skupina občanů ČSR se tak
ocitla v Šanghaji, kde jim ruský Refugee fund přispěl na lodní lístky do Evropy. Aby se dostali
domů, potřebovali nejméně 200–250 dolarů. Nejlevnější doprava ve čtvrté třídě japonské lodi
stála 100 dolarů. Pokus založit v Šanghaji podpůrný spolek ztroskotal na malém počtu zdejších
československých občanů.

Jen málo ruských krajanů si do ČSR přivezlo část svého majetku, většina přijela s holýma
rukama. Ruské peníze měly v ČSR nízký kurz, takže jejich finanční situace byla neutěšená.63
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58 VHA, f. Evakuační úřad, k. 1, dopis Evakuačního úřadu veliteli československé části Dálného východu z 23. 9. 1919.
59 VHA, f. Evakuační úřad, k. 1, dopis V. Girsy Evakuačnímu úřadu z 24. 9. 1919.
60 VHA, f. Evakuační úřad, k. 1, dopis politického zplnomocněnce vlády poselstvu vlády z 27. 9. 1919.
61 VHA, f. Evakuační úřad, k. 4, dopis Evakuačního úřadu ze 7. 10. 1919.
62 VHA, f. Evakuační úřad, k. 4, dopis důvěrníka československé vlády z 15. 10. 1919.
63 Naše zahraničí 1, 1920, č. 1, s. 62.



Repatriace československých příslušníků byla ukončena v roce 1921. Denně se vracelo až 100
krajanů, kteří strávili v Rusku čtyři i více let. Byli mezi nimi i zajatci z Turkestánu, kteří byli
evakuováni přes Moskvu, Narvu a Štětín. Do konce roku 1920 se z Ruska vrátilo přes Štětín
13 000 osob.64 Poslední zajatci byli repatriováni ve druhé polovině roku 1921. Celkem 574
zajatce doprovázelo 1 050 rodinných příslušníků – manželek a dětí.65

Čeští a slovenští zajatci, kterých bylo v Rusku asi 40 000, byli vystaveni intenzivní bolševické
propagandě. Někteří přiváželi do ČSR propagační materiály i finanční prostředky pro podporu
komunistického hnutí. Proto byly pro vracející se zajatce z Ruska zřízeny v ČSR zvláštní při-
jímací tábory, ve kterých byli po čtyři týdny podrobeni zdravotní a politické karanténě. Instrukce
ministerstva národní obrany ze 17. února 1919 ukládala: „Bolševismu čeliti a toto zlo potírati.“66

Hrozné utrpení Čechů a Slováků z Ruska, těžce strádajících bez dostatečné pomoci, projed-
návala schůze Sdružení Čechů a Slováků z Ruska pod předsednictvím dr. Václava Vondráka.
Sdružení podalo vládě žádost o urychlenou výpomoc.67

Jeden z funkcionářů Sdružení Ladislav Grund se zamýšlel nad otázkou, zda mají ruští Češi
reemigrovat, nebo ne. Doporučoval, „aby naše československá větev na Rusi byla zachráněna 
a udržena na sopečné ruské půdě, aby byla podporou našemu budoucímu vývozu“.68 Uváděl, že
městští starousedlíci vyčerpali své rezervy a „snaží se o návrat z důvodů egoistických“. Noví
usedlíci z řad bývalých zajatců a vojáků rakousko-uherské armády na Ukrajině většinou založi-
li rodiny a nalézali zde výdělek jako krejčí, obuvníci a jiní řemeslníci. Ti se nesnažili o návrat
domů, aby se nesetkali se svými zákonitými manželkami, neboť uzavřeli druhý sňatek v Rusku,
ze kterého vzešly děti. Vesničtí kolonisté se nesnažili o návrat, jejich národní uvědomění prý
bylo nevykrystalizované. Ladislav Grund doporučoval zamezit repatriaci nových usedlíků
vzhledem k československým exportním plánům. Reemigrace městských starousedlíků měla být
prováděna podle plánu, u venkovských kolonistů jí mělo být zamezováno. Do ratifikace obchod-
ní smlouvy s RSFSR z 5. června 1921 sovětská vláda zastavila jakoukoliv reemigraci.

Summary

The Re-Emigration and Repatriation of the Czechs and Slovaks from the Unites States 

and Russia after the Great War

Creation of independent Czechoslovakia in 1918 represented a dilemma for foreign Czechs and
Slovaks – to return to the old homeland or to remain abroad. After the First World War rose among the
foreign expatriates, not only in Central, East and Southeastern Europe, but also in the USA, mood for re-
emigration. In parallel was carried out the repatriation of persons who during the war found themselves
outside the Czech Lands and Slovakia, especially the prisoners of the former Austro-Hungarian army and
members of the Czechoslovak Legion. The most interested in re-emigration were countrymen in Germany
and Austria, which were, as the defeated states, in bad economic situation. Similar situation occurred in
Russia, where after the Bolshevik coup in November 1917 civil war broke out.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬСКИХ 

И СОВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕХOВ В УКРАИНЕ

(1920–1930-Е ГОДЫ)

СВЕТЛАНА ШУЛЬГА

Features of national policy of the Polish and soviet governments are in relation to Czech in
1920–1930. The article gives the comparative analysis of national policy of soviet and Polish
governments in relation to the Czech national minority in twenties and thirties and concretes its
displays on the example of Czech minority of Volhynia and Crimea.  

Key words: National policy; assimilation; Czech community; Czech national districts.

В начале ХХ века Европа встала перед решением значительного количества вопросов
общественной жизни. Один из самых важных среди прочих – национальная проблема,
которая значительно обострилась в европейских странах после Великой войны. На землях
современной Украины национальный вопрос приобрел особенную конфликтность 
и обострение, поскольку украинцы после войны оказались в территориальных границах
нескольких государств. В 1920–1930-е гг. на территории Украины проживалo
значительнoe чешскoe меньшинство, онo располагалoсь в западной и центральной части
советской Украины, в Крыму и Волынском воеводстве Полши. Решение национальных
проблем в каждом из этих регионов проживания чехов приобрело свои особенные черты.
Поэтому детальный анализ и изучение указанных особенностей, с нашей точки зрения,
требует отдельного исследования. 

Важным этот вопрос представляется и потому, что в период Второй мировой войны
национальный вопрос обострился и вылился в национальное противостояние на западной
Волыни. Очевидно, именно основные принципы и реализация национальной политики
польским и советским государством, в состав которых входили территории западной
Украины, и стали причинами такого обострения. Конфликты этнического характера на
западной Волыни в 1920–1940-х гг. обострялись в основном между поляками 
и украинцами. В то же время они старались перетянуть на свою сторону и представителей
других национальных групп, в том числе чехов, которые на протяжении десятилетий
проживали на Волыни и отличались лояльностью к властям. Именно на их поддержку 
и помощь надеялись и поляки, и украинцы, и немцы. Традиционно многонациональный
Крым и восточная Украина в этот период также были втянуты в межнациональные
конфликты.

Цель статьи – детальный анализ национальной политики советского государства 
и Польши на примере чешской общины западной и восточной Волыни и Крыма,
определение общих и отличительных черт в решении национального вопроса.

Изучение названых проблем осуществляется достаточно узкой группой
исследователей. Среди них М. Бармак, С. Волкова, Л. Гурбова, Ю. Крамар, М. Лутай, В.
Мазур, В. Нестеренко, В. Панасюк, Б. Чирко, научные интересы которых лежат 
в плоскости исследования национальных отношений в Украине.1 Польские ученые Я.
Кенсик, Я. Мауэрсберг, А. Хойновски изучали вопросы национальной политики Польши
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в 1920–1930-х гг.2 Обращает на себя внимание и трехтомное исследование истории
волынских чехов чешского историка Ярослава Вацулика.3

Во второй половине ХІХ века сформировались выгодные условия для эмиграции
тысяч чехов в разные регионы Европы и Америки. Значительное количество чехов
эммигрировали в Россию, в т.ч. Крым и на Правобережную Украину (Волынскую,
Подольскую, Киевскую губернии). В начале 1860-ых гг. регионом эмиграции чехов
становится Таврия, конец 1860-ых – нач. 1870-ых гг. Волынь. Крым заселялся чехами
постепенно на протяжении 1861–1865 гг. Архивы утверждают, что в 1890 г. чехов в Крыму
поселилось 1 492, это составляло около 0,2 % населения.4 Массовая эмиграция чехов на
Волынь начинается в 1870-х гг., когда Александр ІІ подписал постановление О водворении
чехов на Волыни (10 июня 1870 г.). По данным переписи 1897 г. на Волыни проживало
27 670 чехов, что составляло 55 % всего чешского населения Российской империи (50 385
человеков, из них в европейской части 30 299 человеков).5 Такая массовость чешской
эмиграции на Волынь объясняется тем, что условия поселения тут были значительно
выгоднее, а льготы шире.6

В межвоенный период чешское население проживало на территории Волынского
воеводства Полши (на 1921 г. 25 405 человеков, в 1931 г. 30 977 человеков).7 Наиболее
численными чешскими анклавами Волыни были Дубенский, Ровенский и Луцкий поветы.
Чешское население проживало в 51 колонии, а также в больших городах Луцке, Дубно,
Ровно, Здолбунове, Ковеле. На территории советской України по переписи 1926 г.
проживало 15 905 чехов, что составляло 0,1 % населення республики. По численности
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чехи занимали одиннадцатое место среди всех этнонациональных групп Украины.8

Чешское население проживало компактными группами на Волыни (32 поселения), 
в Одесской области (8 поселений), Киевской области (5 поселений).9 В Крыму 
у 1920–1930-е гг. по переписи 1926 г. 1 406 человеков. Чехи Крыма жили в сельской
местности Симферопольского и Джанкойского районов.10

В межвоенный период изменения произошли не только в количественном составе
чешского меньшинства Украины, качественно изменились политические и социально-
экономические условия жизни. На украинских землях выросло новое поколение
колонистов, которое не знало прародины, в то же время всеми усилиями пыталось
сохранить свою национальную идентичность. Чехи создавали численные культурные,
образовательные и спортивные общества, издавали периодику, в государственных 
и частных школах продолжали образовательные традиции, изучали чешский язык 
в частных школах, поддерживали народные традиции в культуре и быте. Чешские
поселения отличались высоким уровнем агрокультуры, промышленного производства 
и торговли. 

Национальные группы Польши находились под защитой подписанных ею
международных актов и документов внутреннего законодательства: Малый Версальский
договор (28 июня 1919 г.), Рижский мирный договор (18 марта 1921 г.), Женевская
конвенция (15 мая 1922 г.). Данные документы имели неоднозначный характер. Например,
Малый Версальский договор не предусматривал права национальных меньшинств на
национальную автономию, будь-то культурную или территориальную. В решении
языкового вопроса документ говорил о »значительной части жителей другого языка«,
при этом не указывалось ни число таких жителей, ни что-либо другое.11 Основные
положения Трактата о защите национальных меньшинств, который был подписан 
в Версале, вошли в Конституцию Польши 1921 г., в тоже время Чехословакия в своей
Конституции поместила этот документ полностью. Таким образом, система
международных обязательств Польши и ее конституционные акты гарантировали защиту
прав и свобод непольского населения, в то же время можна констатировать ограничения
непольского населения в государственном управлении, образовании и др. 

Со времени присоединения западной Украины национальная проблема стала для
Польши одной из самых сложных, поэтому она занимала важное место в программах
политических партий и становилась одним из политических рычагов во время
парламентских выборов. В начале 1920-х гг. народные демократы попытались воплотить
в жизнь политику политической, культурной и экономической доминации поляков (т. н.
программа национальной ассимиляции), однако реальные действия их были далеки от
декларированных, что привело, в частности, к майскому перевороту 1926 г.
Правительство »пилсудчиков« предложило изменения в национальной политике при
обязательном условии стабилизации и укрепления польской государственности, что
могло быть реализовано также и при удовлетворении потребностей национальных
меньшинств (т. н. программа государственной ассимиляции). Новая программа
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предусматривала толерантную языковую, религиозную и образовательную политику,
допуск неполяков на отдельные государственные и самоуправленческие посты, др.12

Приведенные выше концепции были положены в основу осуществления конкретных
мер польских государственных структур в национальном вопросе. Необходимо отметить,
что для польских властей главными определялись отношения с украинским, еврейским 
и немецким населением как наиболее численными и политически активными группами, 
а также исходя из международной ситуации 1920–1930-х гг. прошлого столетия. Поэтому
проблемы »чешские« рассматривались как второстепенные и все меры в отношении первой
группы применялись и к чехам. В то же время польские воеводские структуры использовали
чешских предпринимателей, землевладельцев, их общественные организации в проведении
государственной ассимиляции, как делал это волынский воевода Генрик Юзевский, оценивая
чехов как елемент »очень позитивный с економической стороны«.13

Ярким проявлением особенностей национальной политики Польши была
образовательная политика. В 1924 г. кабинет В. Грабского (1923–1925 гг.) проводил 
в жизнь новий школьний закон, который существенно ограничил права непольского
населения на образование, стал примером решения национальных проблем в духе
государственной ассимиляции и вызвал негативную реакцию в »восточных кресах«.14

Закон предусматривал создание двуязычных школ в местностях с непольским
населением, национальный язык в таком случае изучался как предмет.

Закон 1924 г. имел негативные последствия как для чешской государственной школы,
так и частных школ. Польский историк Я. Мауэрсберг обращает внимание на параграф 4
закона, который разрешал открывать школы в восточных воеводствах »только с русским
[русинским], белорусским и литовским языком обучения или двуязычные«, а значит,
школы с чешским языком обучения организовывать запрещалось.15 Вследствие чего 
к середине 1920-х гг. наблюдается заметное сокращение количества чешских начальных
школ. Если в 1921 г., например, в Луцком повете насчитывалось 17 таких школ,16 то уже
в 1926 г. их количество сократилось до 10.17 Сокращение чешских начальных школ тем
заметнее, что общее количество чешского населения в Луцком повете за те же годы
увеличивалось: 1921 г. 4 843 человеков,18 1926 г. 5 271 человеков.19

В Ровенском повете, одном из самых больших по численности чехов регионе (5731
человеков), по сообщению школьного инспектора (17 мая 1927 г.) ни государственных, ни
частных чешских школ не было, однако в школах сел Новокраев, Глинск, Квасилов,
Михайловка чешский язык преподавался как предмет. Вместе с тем, Государственный
архив Ровенской области фиксирует в 1927 г. две частные школы в городе Ровно и с.
Новоставце, где учителями работали чехи.20
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В условиях усиления национального давления, ассимиляционной политики польского
правительства и введения утраквистических школ настроения чешской общины
сохранить свою национальную культуру и язык проявилось, прежде всего, в организации
широкой, разветвленной сети частных начальных и средних школ с чешским языком
обучения, которые основывались общественной организацией Чешская Матица
Школьная (ЧМШ). 

ЧМШ возникла в декабре 1923 г. Первое собрание состоялось в Луцке в присутствии
192 представителей чешских поселений Волыни.21 В уставе организации, который был
зарегистрирован 4 октября 1923 г., декларировалось, что организация »имеет целью
поддержку образования среди чешского населения […]. Стоит вне всяких организаций
[…]. Единственным заданием является развитие чешской школы и образования,
исключая всякую политическую деятельность«.22 Состоянием на 1929 г. ЧМШ содержала
11 школ, в том числе в Дубенском повете 4 школы, Луцком – 3, Ровенском – 2,
Здолбуновском – 3.23 Чешская Матица также открывала и развивала библиотеки,
аматорские драмкружки, оркестры, активно сотрудничала с физкультурным обществом
Сокол.

Вместе з активным развитием культурно-массовой работи в чешских колониях даже
ограниченая форма самоуправления польским государством не допускалась, хотя чехи
отличались лояльностью и законопослушностью. В то же время, ативизация
политических партий и об’единений украинцев, евреев на территориях восточных
воеводств Польши в конце 1920-х гг. ускорили процессы национального самосознания
чехов, которые на протяжении десятилетий жили за границами Чехии, втягивали их 
в политическую жизнь, привели к формированию политически заинтересованой группы
колонистов. В 1923 г. волынские чехи образовали Чехословацкое Народное Об’единение
(ЧНО), первое собрание которого состоялось в одной из старых чешских колоний на
Волыни – Квасилове. Инициатором и председателем временного комитета Об’единения
стал известный в чешских колониях Волыни общественный деятель Антонин Перный.
Архивные документы (Государственный архив Ровенской области)24 свидетельствуют 
о политических целях, которые организация ставила перед своими членами. Очевидно,
именно поэтому устав ЧНО на протяжении 1923–1935 гг. так и не был утвержден
польскими властями, которые настойчиво »советовали« исключить подобные положения
из устава общества. Появление каких-либо политически активных елементов в среде
чешской общины вызвало негативную реакцию воеводских властей Волыни, действия их
полностью соответствовали целям правительства поддерживать деятельность только
лояльных сил и не допускать появление опозиционных организаций. 

Иная ситуация складывалась на територии советской Украины, где национальный
вопрос решался в соответствии с провозглашенной ВКП(б) политикой »коренизации« 
(в Украине – украинизация), которая предусматривала создание национальных советов 
в местах компактного проживания нацменьшин, открытие национальных школ, издание
литературы и прессы языками нацменьшинств и т. п. 

Законодательной базой проведенного районирования стало постановление СНК УССР
О выделении национальных районов и советов (август 1924 г.). Для практического

79

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬСКИХ И СОВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕХOВ 

В УКРАИНЕ (1920–1930-Е ГОДЫ)

21 ГАРО, ф. 30 Ровенское поветовое староство, оп. 20, дело 930. 
22 Там же.
23 Там же.
24 ЛУТАЙ, М.: До історії чеської колонії Зубовщина. In: Рудецький, П. А. – Златогорський, О. Є. (ред.): Чехи на
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решения вопросов в апреле 1924 г. былa организованa Центральнaя Комиссия по делам
национальных меньшин (ЦКНМ).25 Так, в 1924 г. в Волынской губернии начала роботу
губерская комиссия, она обследовала населенные пункты, где проживали группы
нацменьшин, в том числе чехи. 18 октября 1924 г. эта комиссия рассматривала 
и удовлетворила обращение полномочных представителей чешских колоний Высока,
Чуранды, Горбаши Житомирского округа, которые просили организовать чешский совет 
в колонии Висока. Тогда же был организован совет и в колонии Крошна Чешская.26 До 1
октября 1925 г. в УССР было образовано 13 чешских советов: 11 из них на Волыни: по 4
в Коростенском и Волынском округах, 2 в Шепетовсом, 1 в Бердичевском, по одному 
в Киевском и Винницком.27 Делопроизводство, служебная переписка в чешских советах
велись на чешском языке, однако советский государственный аппарат не был
приспособлен к такой системе, чиновники не владели языком, потому контроль за
деятельностью национальных советов усложнялся.28 Следует заметить, что чехи
вызывали обеспокоенность советской власти: низкий процент »советизации«, почти
полное отсутствие представителей рабочего класса, нежелание чехов об’единяться 
в колхозы, почти полная грамотность и, вследствии, високое национальное самосознание,
религиозность. 

Чехи на протяжении десятилетий проживания на Украине сберегали родную речь,
национальные традиции. Среди других народов они отличались високим процентом
граммотности. По данным переписи 1926 г. на Правобережной Украине из 6 604 чехов
умели писать и читать 4 822, притом 3 008 на родном языке.29 В чешских колониях 
в 1924–1925 гг. работало только 10 школ (342 ученика), со временем их число увеличилось
до 17, в то же время учителей (1924 г.: 4 учителя на 24 колонии), литературы
катастрофически не хватало, все школи были только четырехлетними начальными.
Чешские школы посещали 43,8 % детей, другие украинские, польские и русские школы.
Дети не могли продолжать обучение на родном языке и вынуждены были переходить 
в русские или украинские школы.30

В 1931 г. Всеукраинский центральный исполнительный комитет рассматривал
состояние чешских школ, было отмечено, что местные органы власти не интересуются
этим вопросом и что чешские школы работают без какого-либо контроля со стороны
власти. Отмечалось, что »чешские школы среди других национальных школ […] находятся
в тяжелом состоянии. Не хватает чешской литературы, учебников, 18 начальных школ
обеспечены учителями на 60 %, шесть учебных заведений были закрыты из-за
отсутствия учителей«.31
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В 1920–1930-х гг. чешское население проживало на територии юга Украины (1 414
человеков) и в Крыму (1 406 человеков).32 В Крыму чешское население
сосредотачивалось в северный районах, на юге Украины – в современных Запорожской,
Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В середине 1920-х гг. в данном регионе
стали создаваться национальные советы. В 1925 г. в Крыму в селе Александровка
Джанкойского района совет возник на основе чешско-немецкой колонии и насчитывал 751
человеков (чехов 264). В 1926 г. был создан чешский совет в Богемке того же района, хотя
кроме чехов там проживали немцы, русские, евреи, совет насчитывал 356 чехов.33

Основная робота среди крымских чехов проводилась через культурно-
образовательное общество чехов и секцией Клуба Нацмены Запада, они основывали 
т. наз. »избы-читальни«, »красные уголки«, которые функционировали при школах, а их
деятельность обеспечивали учителя.

В Крыму чехи также отличались високим уровнем грамотности. Чешские школы
первой ступени работали в Богемке и Александровке, преподавание велось на чешском
языке с обязательным изучением русского начиная со второго класса. В 1925 г. в этих
школах обучалось 75 детей, а в 1926 г. уже 122, причом среди них были не только чехи, но
и русские, немцы, украинцы. В общей сложности до нач. 1930-х гг. на полуострове 
в чешских начальных школах первой ступени число учеников составляло 87 человеков 
и 117 человеков, только 85 % из них чехи.34 В данном регионе прослеживаются те же
проблемы, что и в Центральной Украине: недостаток художественной литературы,
учебников и пособий на чешском языке, отсутствие учительских кадров, всесторонний
контроль со стороны власти, запрет на национальные праздники.35

Таким образом, на територии советской Украины и Крыма вследствии политики
»коренизации« чешское население получило на определенный период и в урезаном виде
возможности самоуправления и развития национального образования, решения
економических проблем. Самым сложными стали образовательные проблемы, они ярко
продемонстрировали все »положительные« стороны национальной политики советского
государства, которое стремилось удерживать контроль над жизнью представителей
нацменьшинств, что неоднозначно оценивается современной историографией. 

В начале 1930-х гг. прослеживаются кардинальные изменения в национальной
политике как Польши, так и Советского Союза: усиливается натиск на национальное
образование, начинается сплошная коллективизация в СССР (до 1930 г. ликвидированы все
чешские хоэяйства), разворачивается волна репрессий и лишения избирательных прав. 

В конце 1920-х и начале 1930-х гг. в Польше наблюдается усиленное внимания 
к непольскому населению, особенно украинскому и немецкому.36 Особые мероприятия 
в отношении нацменьшин предусматривались »волынской программой« воеводы Г.
Юзевского, который считал «основной целью государственную ассимиляцию населения
Волыни» путем направления политического движения, решения культурных проблем,
вопросов образования в пропольском духе.37 »Волынский експеримент« предусматривал

81

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬСКИХ И СОВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕХOВ 

В УКРАИНЕ (1920–1930-Е ГОДЫ)

32 ВОЛКОВА, С.: Чехи на півдні України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.). Сімферополь 2006.
33 Там же.
34 Там же.
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In: Друга світова війна і доля народів України. Матеріали 2-ої Всеукраїнської конференції, м. Київ, 30–31



меры властей по »украинско-польскому сближению«, в то же время Г. Юзевский
рассматривал волынских чехов как »элемент очень позитивный с точки зрения
экономической«, поэтому чехи не представляли серьйозной »угрозы« его политике 
и могли при определенных условиях поддаваться государственной ассимиляции.38 Такая
позиция воеводы, очевидно, влияла на отношения между государственными структурами
и представителями чешской общины, которые имели достаточно значительное
представительство в органах самоуправления. В ходе местных вуборов 1934 г. они
получили 2,8 % мандатов в поветовых сеймиках и по 2,1 % мандатов в гминных 
и городских советах воеводских городов. Вспомним также и единственного представителя
чешскего населения Волыни в Сейме Польши Владимира Медуну (1928–1930 гг.).39

Таким образом, чехи подчеркнули свою лояльность к польскому государству.
Воевода Г. Юзевский определял себя как сторонник решения образовательных

вопросов в духе языкового утраквизма. Он считал, что именно посредством решения
языковой проблемы возможно достич взаимопонимания, образование в польском духе он
считал путем к лояльности. Вследствии введения утраквистического образования
чешские школы на Волыни сократились: если в 1926–1927 гг. на Волыни работало 26
чешских государственных начальных школ, то через десять лет таких школ
насчитывалось только пять.40

В таких условиях важным центром чешского национального образования и культуры
была Луцкая чешская школа, основаная в 1929 г., с 1934 г. школа давала полное
семилетнее образование. В это время в школе обучалось 132 ученика, причем в старших
классах учеников было больше, очевидно чехи переводили детей из утраквистических
школ, готовя их к поступлению в высшую школу в Чехии. Такая тенденция сохранялась 
и до последнего предвоенного года, когда школу закончило наибольшее число учеников
134.41 Исходя из необходимости расширения школьных классов, чехи обратились 
в городской магистрат с просьбой о новом помещении. Однако польские власти не
разрешили открывать новое помещение школы, об’ясняя свой отказ его
неприспособленностью, тогда как некоторые польские школы находились в значительно
худших условиях.42 Кроме того, новый образовательный закон, принятый к рассмотрению
в начале 1930-х гг., передавал компетенцию открытия национальных школ министерству
образования и воеводским администрациям и обеспокоил чешское население, поставил
развитие национальной школы в зависимость от лояльности чехов.43

Советская власть в 1930-е гг. также кардинально трансформирует методы и способы
работы с нацменьшинами, представители которых (особенно поляки и немцы) лишаются
избирательных прав, обвиняются в антисоветской агитации, в контрабанде, в заграничных
связях. Попытки советской власти в 1920-х гг. с помощью политики »коренизации«
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добиться лояльности представителей нацменьшинств, использовать их в целях
закрепления советского режима и коммунистической идеологии завершились неудачей,
поэтому власти от административных мер переходят к репрессивным: раскулачивание,
лишение избирательных прав, ликвидация национальных школ, аресты. В то же время,
советская пропагандистская машина продолжала »проводить прогрессивную советскую
национальную политику«. 

Одним из рычагов такой политики стало раскулачивание, что особенно сказалось на
чешском населении, которое сопротивлялось коллективизаци и в имущественном
отношении было богаче, нежели местные украинцы. В феврале 1928 г. на Житомирщине
было арестовано 11 членов чешского сельскохозяйственного общества Друзство, которое
помагало чехам-колонистам сел Крошня Чешская, Высока, Винограды, Околок 
и реализовало сельскохозяйственную технику из Чехии. Они были осуждены как
»социально-опасные кулацкие элементы«.44 В с. Зубовщина Коростеньского округа 
в феврале 1930 г. из колхоза были исключены чехи В. Навотный, И. Коничек, К. Гноилэк,
др. Они были лишены также и избирательных прав.45

Раскулачиванию и преследованиям поддавались и чехи Крыма. Так, в апреле 1933 г.
правление колхоза им. второй пятилетки исключило из артели братьев Брабец – Антона,
Александра, Степана и Иосифа, »как применявших в 20-е годы наемный труд«, а также за
то, что имели в своем хозяйстве мельницу и молотилку, которые братья здали в колхоз. На
територии Крыма чехи лишались избирательных прав под разными предлогами, что
имело очень тяжелые последствия для самого »лишенца« и его семьи: ликвидировали
продовольственные карточки, увольняли с госслужбы, выселяли из квартир, детей
исключали из детских организаций, они не могли получать высшее образование и, как
следствие, выселяли в отдаленные районы страны.46

Хотя чехи в советской Украине, также как и в Польше, не рассматривались как
неблагонадежные, однако и они попали под »жернова« репрессий. В 1937–1938 гг. 
в Житомирской области была »разоблачена« чешская организация Чешское дружество.
Членов ее обвинили в том, что они »создали« военно-повстанческую шпионскую
организацию, поддерживали связь с Чехословакией, создавали военные дружины 
и готовили их к вооруженному восстанию. Один из них – учитель Владимир Новак,
котрый »проводил« среди учеников националистическую пропаганду, воспитывал их 
в националистическом духе. Всего по этому делу было арестовано и 22 сентября 1938 г.
расстреляно 80 волынских чехов (большинство – жители с. Крошня). Названые чехи были
реабилитированы в 1958 г. (посмертно).47

В 1938 г. в Украине началась кампания закрытия национальных школ как »вредных
очагов буржуазно-националистического влияния на детей«. Постановлением Политбюро
ЦК КП(б)У от 29 июня 1938 г. было проведено реорганизацию 888 начальных
национальных школ в русские и украинские, в том числе и 19 чешских школ. В 1939 г.
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советская власть окончательно ликвидировала национальное районирование и все
чешские советы были реорганизованы в обычные.48

Таким образом, в конце 1930-х гг. тоталитарный режим в СССР окончательно
переходит от политики »коренизации« к политике суровых ограничений и репрессий,
ликвидации национальных районов, созданых в 1920-е гг., реогранизации национальных
школ. Провозглашение политики »коренизации« могло привлечь на сторону советской
власти чехов, поляков, немцев, греков, болгар. Когда стало понятно, что названые меры не
дают результатов, власти изменяют отношение к нацменьшинствам. Новый советский
курс 1930-х гг., основаный на тоталитарной системе, не предусматривал обязательными
интересы и потребности национальных групп. Основными методами деятельности
властей в отношении нацменьшин стали репрессии, ограничения, выселения, ликвидация
национальных школ.

Отношения польской власти и чешской общины Волыни определяли такие факторы,
как сравнительно небольшая численность чешского населения и их компактное
проживание на Волыни, традиционная лояльность чехов, високий уровень нацонального
сознания, относительная економическая стабильность. Исходя именно из этих факторов
Польское государство и строило отношения с чешской общиной. Конкретных мер 
в отношении чехов власти Польши не разрабатывали, используя те же принципы, что 
и в отношениях с немцами, украинцами, евреями. Вместе с тем, региональные программы
(»волынская программа«) предусматривали особые меры в отношении чехов и исходили
из определенной ситуации при общей стратегической направленности национальной
политики – ассимиляции непольского населения. 

Делая выводы, можна с уверенностью утверждать, что общие черты в национальной
политике советских и польских властей в период 1920–1930-х гг. ХХ века определяются.
Все мероприятия государств носили административный, искусственный характер, не
учитывались особенности жизни и менталитета отдельных национальных групп.
Ассимиляционная направленость правительственной политики была характерной чертой
данного периода как на украинских землях в советской их части, так и польской. Власть
использовала национальные группи для достижения своих целей во внутренней политике,
а также как инструмент влияния и давления в политике международной. 

Resumé

Odlišnosti národnostní politiky polské a sovětské vlády vůči Čechům na Ukrajině 

ve dvacátých a třicátých letech 20. století

Studie sleduje a porovnává národnostní politiku polské, respektive sovětské vlády vůči české menšině
ve dvacátých a třicátých letech 20. století a s ohledem na legislativu se snaží konkretizovat její projevy na
příkladu Volyně a Krymu.
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POČÁTKY JEDNOTNÝCH ODBORŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

V POVÁLEČNÉM ROCE 1945 S PŘIHLÉDNUTÍM 

K SOCIÁLNÍ PROBLEMATICE 

FRANTIŠEK ČAPKA

The creation of united trade unions in Czechoslovakia in post-war 1945 had its roots in the
visions of illegal organisations at the end of the Protectorate. The entire organisational structure
was based on the principles set out in the Košice government programme which stated that mass
social organisations would not be formed for each political party separately, but as national,
and therefore united, organisations. This had a fundamental influence in changing the overall
character, position and calling that characterised the unions in the preceding pre-Munich period
of the First Republic.  

Key words: Trade union movement; Revolutionary Trade Union Movement; Central Council of
Trade Unions; factory councils; trade union organisations; nationalisation; social issues.

Úvod

Poválečné období v Československu navazovalo na mimořádně dramatické události od tři-
cátých let 20. století: těžkou a pustošivou velkou hospodářskou krizi a především druhou světo-
vou válku, které hluboce zasáhly do života celých kontinentů, jeho zemí i jejich obyvatel. Uve-
dené události přinesly lidstvu vedle obrovských materiálních ztrát a obětí na životech i změny 
v myšlení a postojích lidí k budoucímu vývoji, který měl zabránit možnému opakování prožité-
ho strádání a především válečných hrůz. Toto očekávání našlo ohlas jak u politiků, tak také 
u ekonomických a sociálních odborníků, kteří hledali kořeny těchto událostí. Proto již před vál-
kou a zejména v letech války se jejich pozornost soustředila na řešení sociálně-ekonomických
otázek. Východisko se spatřovalo v zabezpečení základních sociálních jistot, tj. nároku na práci 
a přiměřenou odměnu za ni, spolu se zárukou jistoty základních sociálních příjmů a nejnutněj-
ších sociálních služeb. Těchto cílů bylo možné dosáhnout jen zvýšením úlohy státu v ekono-
mické a sociální oblasti. 

Takové ekonomické a sociální myšlení se vyskytovalo za druhé světové války jak ve Spoje-
ných státech, tak zejména ve Velké Británii a významně ovlivňovalo také myšlenkový vývoj pre-
zidenta Beneše a exilové vlády.1 V díle Demokracie dnes a zítra, které Beneš dokončil v první
polovině roku 1942 v Londýně (vyšlo v Praze 1999), se zamýšlel nad poválečným vývojem. Na
základě kritiky liberální demokracie zdůraznil, že se tato teorie a praxe „po dnešní světové vál-
ce do svých dřívějších pozic nemůže vrátit“. Poukázal na to, že buržoazní demokracie neměla
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odvahu a schopnost důrazněji řešit hlavní sociální problémy, zejména problém nezaměstnanos-
ti. Odvolával se na všeobecné mínění, že druhá světová válka přinese dalekosáhlé politické,
sociální a hospodářské změny. Předpokládal, že dojde k revolucím nejen politickým, ale i sociál-
ním a hospodářským. Benešova sociální orientace byla posílena vývojem myšlení nejen v západ-
ní Evropě, ale také i Rooseveltovým programem New Deal v USA. V duchu myšlenek o pová-
lečném posílení úlohy státu Beneš zdůrazňoval, že nebude jiné cesty, než převzít část majetku
do správy státu, že bude nutné zestátnit velký průmysl a také provést významné agrární refor-
my. S tím budou souviset i podstatné sociální změny. Nejvýznamnější sociální projekt byl za
druhé světové války zpracován ve Velké Británii lordem Williamem Henrym Beveridgem.2 Uve-
dené stručné poznámky dokumentují, že Benešovy názory prodělaly za války značný vývoj. 

Beveridgův program a jeho mezinárodní ohlas s velkým zájmem sledoval československý
exil v Londýně; z členů londýnské vlády to byl zejména Jaromír Nečas (v letech 1941–1942
ministr pro hospodářskou obnovu) a František Němec (v letech 1940–1944 nejdříve ministr
sociální péče, od roku 1942 ministr hospodářské obnovy pověřený správou ministerstva obcho-
du, průmyslu a živností).3 Aktivita exilových odborníků měla ohlas i ve vlasti, a naopak domácí
odboj ovlivňoval Benešovu politiku. Tak například odborníci z oboru sociálního pojištění v rám-
ci protektorátních pojišťoven již za války uvažovali o jeho reformě a sjednocení. Začátkem roku
1945 spolu se zástupci protektorátních odborů vypracovali návrh, který pojmenovali podle brit-
ského projektu „národním pojištěním“. 

Na přípravu poválečného uspořádání v této oblasti měl velký vliv domácí odboj, zejména
Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ).4 Toto hnutí se stalo jádrem Ústředního vedení odbo-
je domácího (ÚVOD). V programovém dokumentu PVVZ z podzimu 1941 Za svobodu do nové
Československé republiky, se hovořilo „o lepším a spravedlivějším uspořádání světa, o sociální
reformě a zespolečenštění hlavních oblastí hospodářské činnosti“. Z hlediska sledované otázky
byla nejdůležitější čtvrtá kapitola dokumentu, nazvaná „Věci hospodářské a sociální“. Vychází
z nutnosti reforem, které by odpovídaly očekávaným poválečným změnám v Československu 
a novému sociálnímu i hospodářskému myšlení. Program prosazoval plánované hospodářství,
protože „zásady dosavadního řádu selhávají před složitostí moderního hospodářského života: 
z převahy peněžního kapitálu, z podnikatelských monopolů, z bezplánovitého vedení výroby, 
z neracionálně prováděné racionalisace vznikají hospodářské krise s armádami nezaměstna-
ných, ničící dělníky, rolníky i střední vrstvy a zostřující třídní rozdělení společnosti“. Úkolem
sociální politiky bylo, „aby zabránila nesociálnímu způsobu racionalisace“, která „vyřazovala
stále více zaměstnanců z práce a tím podlamovala výrobu“.5 Sociální program se specifikoval
na jednotlivé oblasti, jako na důchody, pojištění i regulaci příjmů, školství a zdravotnictví. 
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2 W. H. Beveridge (1879–1963) bývá označován za „duchovního otce“ projektu, jenž považoval za hlavní podmínku
zvýšení sociální bezpečnosti občanů plnou zaměstnanost a ochranu před hromadnou nezaměstnaností s tím, že starost
o zajištění odpovídající poptávky, a tím i zaměstnanosti, měla být přenesena na stát. Blíže KALINOVÁ, L.: Společen-
ské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Praha 2007, s. 30–38. 

3 Uvedení ministři a ještě i další odborníci v londýnském exilu široce komentovali Beveridgův projekt z roku 1942 
i jeho práci o plné zaměstnanosti z roku 1944 (Full Employment in a Pree Society. London 1944). Ve studii Sociální
bezpečnost v Československu ministr Němec zdůvodňoval význam Beveridgových prací pro poválečnou ČSR. V led-
nu 1943 následoval obsáhlý výtah z Beveridgovy zprávy (o 71 stranách) pod názvem Plán sociální bezpečnosti. 

4 Ideový program PVVZ si kladl za cíl likvidaci národnostního a sociálního útisku a vytvoření nového sociálního a poli-
tického státu; s určitými přestávkami fungoval od roku 1939 do roku 1942. Sdružoval socialisticky smýšlející (zejmé-
na mladé lidi) ze sociální demokracie a odborů, kteří spolupracovali s Dělnickou akademií. Šlo spíše o nestranické 
a zpočátku spontánní hnutí. 

5 Dokumenty k dějinám ČSR. Díl I. Praha 1968, s. 105–112. Text programu Za svobodu do nové Československé repub-
liky stihl dramatický osud. Jeho první vydání se v důsledku rozsáhlého zatýkání odbojářů po vyhlášení stanného prá-



Koncem října 1941 bylo zasaženo vedení PVVZ i ÚVOD vlnou zatýkání, a to jak ve vede-
ní, tak i v nižších složkách této odbojové organizace. Další velké zatýkání v září 1942 pak citelně
postihlo zbylé skupiny a fakticky rozbilo PVVZ jako organizaci. 

Po likvidaci PVVZ postupně narůstala aktivita ilegální organizace působící v ústředí odbo-
rové centrály v protektorátu – Národní odborové ústředny zaměstnanecké (NOÚZ).6 V jejích
programových zásadách, plných demagogické frazeologie, se kladl důraz na uskutečňování
„sociální obrody“ prostřednictvím sociálního míru a spolupráce zaměstnanců s podnikateli. Děl-
nictvo mělo být odpolitizováno pomocí sociální demagogie, drobných materiálních zlepšení,
soustředěním se na oblast kultury, tělovýchovy a sportu apod. Přes loajální a někdy až kolabo-
rační linii především jejího vedení nelze opomíjet fakt, že legální organizační síť NOÚZ, saha-
jící na jednotlivé závody, poskytovala určité možnosti k využití pro odbojové hnutí. Jednotlivci
v ústředním aparátu i v některých jednotách udržovali styk s nekomunistickými odbojovými
organizacemi, jako se zmiňovaným PVVZ. Po násilném umlčení aktivit PVVZ a ÚVOD vykrys-
talizovala v ústředí NOÚZ ilegální skupina. 

S obratem ve vývoji války v roce 1943 ve prospěch protihitlerovské koalice se znovu
dostávaly do popředí konkrétní otázky poválečného uspořádání poměrů v Československu. K nim
se začali stále častěji a intenzivněji vyjadřovat komunisté. V průběhu moskevských rozhovorů
mezi představiteli KSČ a Edvardem Benešem v prosinci 1943 v Moskvě došlo v podstatě ke sho-
dě v pojetí Národní fronty. V průběhu rozhovorů s Benešem komunisté vyjádřili názor, že „tzv.
masové organisace, zejména odbory, družstva apod., mají být od začátku reorganisovány a bu-
dovány jako organisace jednotné a že dřívější roztříštěnosti musí být stůj co stůj zabráněno“.7

V tomto širším rámci můžeme posuzovat bezprostřední utváření základů poválečné podoby
odborů v Československu a jejich postavení v politickém spektru.8 To souviselo s rostoucím odpo-
rem proti „zpartajnění“ politického života, neboť se přesvědčivě ukázalo, že vnitrostranický mecha-
nismus v předmnichovské republice se dostával do rozporu se zásadami parlamentní demokracie.
Proto se dokonce objevily názory preferující vytvoření systému politického řízení společnosti niko-
li na principu politických stran, ale na podkladě společenských organizací. Nový systém řízení státu
měl být založen na odbojových orgánech, na masových společenských organizacích (zejména odbo-
rech), na národních výborech nebo na závodních radách; pokud se počítalo s politickými stranami,
měly být podřízeny kontrole celonárodního orgánu, jakým byla Národní fronta. Tato představa
zůstala jen teoretickou úvahou, přesto však poválečný politický systém v Československu zazna-
menal posílení postavení uváděných orgánů a společenských organizací. 

Uvedené stanovisko komunistů z prosince 1943 později rozvinul jejich teoretik a ideolog Jan
Šverma v článku K otázce odborových organisací, publikovaném v Československých listech
1. června 1944.9 Stanoviska formulovaná v zahraničních odbojových kruzích v zásadě kores-
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va v říjnu 1941 zachovalo jen v několika výtiscích v dokumentech gestapa. Dokument se jen ve stručném výtahu 
v podobě strojopisu dostal do Londýna. Druhé vydání bylo v plném znění publikováno až v roce 1945. Viz BENEŠ,
K. J.: Vznik, účel a význam Programu Za svobodu. Úvod k 2. vydání Programu ze dne 8. července 1945. Praha 1945. 

6 Administrativní vznik NOÚZ je uváděn k 30. červnu 1939; v ústředně se spojilo dosavadních přibližně 700 odboro-
vých organizací, sdružení a spolků včetně devíti odborových ústředen. Veřejní zaměstnanci si založili 24. července
1939 vlastní ústřednu – Ústředí veřejných zaměstnanců (ÚVZ). Blíže ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech
1918–1948. Brno 2008, s. 135–155. 

7 LAŠTOVIČKA, B.: V Londýně za války. Praha 1960, s. 320; KUKLÍK, J.: K problematice vzniku národní fronty 
v domácím odboji. Praha 1976, s. 146–147. 

8 K této otázce např. PREČAN, V.: Problémy českého stranického systému mezi Mnichovem 1938 a květnem 1945. In:
Prečan, V.: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973–1993. Ed. M. Drápala. Brno 1994, s. 27–34. 

9 ŠVERMA, J.: Vybrané spisy. Sborník článků a projevů. Praha 1955, s. 385–389. Z analýzy prvorepublikových odborů
zde Šverma požaduje budování poválečných odborů jako jednotné organizace „na základě skutečné dělnické demo-



pondovala s tím, jak se vytvářelo pojetí poválečného odborového hnutí v domácím odbojovém
prostředí. Jeho aktivizace se od konce roku 1943 projevovala snahou po spolupráci a koordina-
ci dosud samostatně fungujících složek.10 Během roku 1944 se postupně formovalo ilegální
odborářské centrum, které se začalo soustřeďovat na vytváření sítě oblastních a závodních
důvěrníků.11 Docházelo k ujasňování některých aspektů koncepce jednotných odborů a k přije-
tí jejich označení – Revoluční odborové hnutí (ROH, organizace) a Ústřední rady odborů (ÚRO,
řídícího orgánu). Počátkem ledna 1945 bylo z protektorátních odborářských funkcionářů v NOÚZ
ustaveno předsednictvo (prezidium) ÚRO ve složení: sociální demokraté Evžen Erban a Josef
Kubát, komunisté František Jungmann a Josef Knapp, nestraník Václav Cipro.12 Později došlo
k jeho rozšíření o zástupce národněsocialistických odborářů prostřednictvím Františka Koktána
a po dohodě o zapojení ÚVZ do tvořících se jednotných odborů i o jejich představitele Rudolfa
Jiráska. Už předtím (v letech 1943–1944) byla ilegální buňka v ústředí ÚVZ napojena na orga-
nizaci Přípravný revoluční národní výbor.13

Programový cíl ilegální ÚRO byl koordinován s představami londýnského a moskevského
odboje, obsaženými v projevu Všemu československému lidu k 1. máji 1944. Postupně byla
budována ilegální organizační síť oblastních důvěrníků, propojená se všemi důležitými hospo-
dářskými středisky, zvláště v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Kladně, Plzni, Brně, Moravské
Ostravě, Zlíně aj. Od podzimu 1944 existovalo spojení mezi ilegálními odborářskými složkami
a nekomunistickou organizací Rada tří (R 3).14

V březnu 1945 byl koncipován Ideový a akční program revolučního odborového hnutí a na
něj navazující program pro krajské odborové rady. Hlavní důraz v těchto dokumentech byl ved-
le odporu proti okupantům kladen na přípravu všeobecného povstání včetně využití generální
stávky.15 V mnohých závodech se vytvářely revoluční závodní rady. ÚRO navázala kontakty 
i s několika dalšími odbojovými organizacemi, jakými byly Předvoj, Aktiv, Hnutí za svobodu,
Revoluční hnutí družstevníků, a také s Českou národní radou (ČNR).16
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kracie […], aby sloužily dělnické třídě jako celku a aby – sloužíce dělnictvu – sloužily všemu lidu a celému národu
při řešení těžkých poválečných problémů“. Šverma zavrhl pojetí odborů jako nástroje stranické politiky, ale současně
odmítl teorii o „nepolitičnosti“ odborů. Československé listy vycházely v Moskvě jako ilustrovaný čtrnáctideník od
10. srpna 1943 do 1. května 1945 v nákladu zhruba 2 000 výtisků; publikovali v nich převážně komunističtí publi-
cisté, ale najdeme zde i články E. Beneše, J. Šrámka aj. List se distribuoval i do Londýna. 

10 Srov. BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Praha
1999, s. 388. Autor zde mj. uvádí, že koncem roku 1944 došlo „k navázání spojení mezi Radou tří (R 3) a vedením
ÚRO“, přičemž ÚRO měla být vytvořena již „na podzim 1943 ze sociálnědemokratických a národněsocialistických
odborářů“ (?); současně je zde zmínka o pokusu založit ilegální skupinu nezávislou na ÚRO, a to v odborovém svazu
železničářů. 

11 Blíže ERBAN, E. – DVOŘÁK, A.: ÚRO v pražském povstání. Praha 1946, s. 9–10. 
12 Tamtéž, s. 13n; ZÁMEČNÍK, S.: ÚRO a české Květnové povstání v roce 1945. In: Odbory a naše revoluce. Sborník

studií. Praha 1968, s. 12n; Archiv Českomoravské konfederace odborových svazů (dále A ČMKOS), f. Ilegální ÚRO. 
13 KROUPA, V. et al.: Český antifašismus a odboj. Praha 1988, s. 480–481. 
14 Blíže VESELÝ-ŠTAINER, K.: Cestou národního odboje. Praha 1947. 
15 Též ZÁMEČNÍK, S.: ÚRO a české Květnové povstání v roce 1945. In: Odbory a naše revoluce. Sborník studií. Pra-

ha 1968, s. 19–21. Oba uvedené dokumenty byly ještě doplněny konkrétními směrnicemi pro práci v závodech 
s názvem Organisační a pracovní pokyny pro závodní důvěrníky ROH. 

16 Odbory zastupoval v ČNR J. Kubát (stal se počátkem května 1945 jejím generálním tajemníkem) a dále také ještě 
J. Knap (člen předsednictva). V průběhu povstání byli do ČNR vysláni rovněž E. Erban a F. Jungmann. Podrobně
přiblíženo in ZÁMEČNÍK, S.: ÚRO a české Květnové povstání v roce 1945. In: Odbory a naše revoluce. Sborník
studií. Praha 1968, s. 28–40; ERBAN, E. – DVOŘÁK, A.: ÚRO v pražském povstání. Praha 1946, s. 21n; KURAL,
V. – ŠTĚPÁNEK, Z.: České národní povstání v květnu 1945. Praha 2008, s. 121; DUBSKÝ, V.: Tradice bojů za jed-
notu československých odborů a vznik ROH. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1, 1975, Studia
Historica XIII, s. 59. 



ÚRO, složená ze zástupců NOÚZ i ÚVZ, postupně zformovala své hlavní představy o uspo-
řádání poměrů v poválečné republice; ty nejpodstatnější požadavky byly vyjádřeny v depeši
zaslané v březnu 1945 politickým představitelům socialistických stran, které jednaly v posled-
ním březnovém týdnu o vládním programu a o složení první poválečné vlády v Moskvě. Před-
stavy o základních směrech politického vývoje a o úloze odborů byly stručně rozvedeny (ještě
v podmínkách ilegality) na ustavující schůzi ÚRO dne 1. května 1945 v Praze; na ní byla „zdů-
razněna nutnost bezpodmínečné jednoty odborového hnutí, která není ohrožována žádnými
organisačními ani ideologickými důvody“.17 Přijaté závěry představovaly dogma při postupu 
v odborové politice v dalším období. 

Dne 5. května 1945 vypuklo v Praze ozbrojené povstání. Působením vojenského štábu ÚRO
vznikla v průmyslových částech Prahy střediska odporu proti okupantům. Na tento vojenský
štáb se během povstání napojily nejen pražské továrny, ale i část vojenských jednotek, které indi-
viduálně podnikaly ozbrojené akce.18

V průběhu pražského povstání nedošlo k realizaci zamýšlené generální stávky, protože se
nepodařilo soustředit v závodech potřebný počet zaměstnanců. Přesto činnost ÚRO v těchto
dnech byla později hodnocena jako doklad, že „Revoluční odborové hnutí […] překonalo starou
tradici úzkého ekonomismu a reformismu a stalo se velkou a nepostradatelnou politickou silou
v boji za překonání starého řádu na všech úsecích národního života a jeho nahrazení řádem
důsledně demokratickým – socialistickým“.19

Projevem radikalizace odborů v posledních dnech války bylo vytváření revolučních závod-
ních rad a revolučních gard, které jako jediné organizované složky v závodech působily při
zabezpečování jejich majetku. Výzva k ustavování závodních rad zazněla již 6. května 1945 
z vysílače ÚRO.20 To se již protektorátní moc definitivně rozpadla. Život v českých zemích pře-
cházel do mírových kolejí. 

Vytváření organizační struktury jednotných odborů

Hned v prvních mírových dnech došlo k rozpuštění obou odborových sdružení protektorátní
éry – NOÚZ a ÚVZ – a jejich členstvo bylo vyzváno, aby vstoupilo do nově vzniklého Revoluč-
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17 Blíže tamtéž, s. 53–62; ERBAN, E. – DVOŘÁK, A.: ÚRO v pražském povstání. Praha 1946, s. 24–29. Ustavující
schůze (za předsednictví V. Cipra) se konala v místnostech Pražské úvěrní banky na Národní třídě a byla avizována
jako běžná porada zaměstnanců v peněžnictví. K jejím účastníkům náleželi pozdější známí bossové ROH, jako
E. Erban, F. Jungmann, V. Cipro, F. Koktán, J. Ackermann. Centrem horečných příprav na povstání se stala Škola
práce NOÚZ na Tylově náměstí v Praze. 

18 Přiblíženo in ZÁMEČNÍK, S.: ÚRO a české Květnové povstání v roce 1945. In: Odbory a naše revoluce. Sborník
studií. Praha 1968, s. 41–47. O ilegální činnosti ÚRO za protektorátu přinesl deník Práce sérii článků. Práce, 15. 4. –
3. 5. 1947. Podobně byly v úvodním čísle týdeníku ÚRO zveřejněny vzpomínky F. Koktána. ÚRO, 13. 9. 1945, 
s. 4–5. 

19 ERBAN, E. – DVOŘÁK, A.: ÚRO v pražském povstání. Praha 1946, s. 72; DUBSKÝ, V.: Tradice bojů za jednotu
československých odborů a vznik ROH. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1, 1975, Studia His-
torica XIII, s. 58–62. 

20 Blíže STÁTNÍK, D.: Závodní rady – iluze a skutečnost. In: Kokošková, Z. – Kocián, J. – Kokoška, S. (edd.): Česko-
slovensko na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha
2005, s. 374–377; RŮŽIČKA, K.: ROH v boji za rozšíření moci dělnické třídy (1945–1948). Praha 1963, s. 26. 
Z vysílače ÚRO se mj. ozvalo: „Ústřední rada odborů mobilizuje všechny dělníky a úředníky na závodech […]. Svo-
lejte schůze všech dělníků a úředníků s výjimkou kolaborantů a reakčních živlů. Vybírejte na nich revoluční závodní
rady, které budou uskutečňovat kontrolu nad výrobou a vedením podniku. Revoluční závodní rada je jediným před-
stavitelem všech dělníků a úředníků v závodě.“ ERBAN, E. – DVOŘÁK, A.: ÚRO v pražském povstání. Praha 1946,
s. 54–55. 



ního odborového hnutí. Majetek NOÚZ byl zúčtován ke dni 5. května 1945, přičemž k tomuto
datu se uvádělo 564 395 členů této centrály. Naopak likvidace ÚVZ byla ukončena k datu
30. září 1945; poslední údaj týkající se jeho členské základny uvádí asi 416 tisíc členů.21

K 31. prosinci 1945 činil celkový stav členstva ROH 1 442 816 osob.22 Právní existence
ÚRO byla uznána výnosem ministerstva vnitra ze dne 19. května 1945, přičemž byla označena
jako „právní nástupce dosavadních odborových organisací, zejména Národní odborové ústřed-
ny zaměstnanecké a Ústředí veřejných zaměstnanců“. Teprve v druhé polovině července 1945
bylo započato s výstavbou závodních a místních odborových skupin. K 31. srpnu 1945 bylo cel-
kem ustaveno 2 995 závodních odborových skupin, k 31. prosinci téhož roku dosáhl jejich počet
čísla 8 030, přičemž byla uplatňována zásada „Jeden závod – jedna odborová organisace“.
Pokud jde o místní odborové skupiny, bylo jich podle podchycené statistiky k 31. prosinci 1945
vybudováno celkem 1 644; co do počtu převažovaly k uvedenému datu závodní rady nad odbo-
rovými skupinami (o zhruba 3 000). Dosavadní průběh náboru do ROH byl nejméně úspěšný 
v malých a zaměstnanecky drobných živnostech, zejména v zemědělství a v lesnictví. Celá orga-
nizace ROH se zpočátku opírala o dvě základní složky: závodní rady a odborový aparát, z větší
části převzatý z bývalé NOÚZ.23

Souběžně s budováním závodních rad přikročila ÚRO k výstavbě všeodborových orgánů
ROH. Zcela novými organizačními útvary se staly místní, okresní a krajské odborové rady, pro-
tože v bývalé NOÚZ a ÚVZ žádné podobné volené orgány neexistovaly; fungovaly pouze jme-
nované krajské a okresní sekretariáty. Podle oběžníku ÚRO č. 1 bylo v českých zemích zřízeno
celkem 22 prozatímních krajských odborových rad (KOR).24 V sídlech jednotlivých politických
okresů bylo pak ustaveno 156 prozatímních okresních odborových rad (OOR). Podle potřeby 
a rozhodnutí KOR se také zřizovaly místní odborové rady (MOR). Při KOR a OOR se dále
vytvářely poradní komise pro odborné otázky zaměstnanců. Teprve ke konci roku 1945 bylo
jako pomocné orgány ÚRO vybudováno 21 ústředních výborů odborových svazů, soustřeďu-
jících zaměstnance-odboráře podle hospodářských odvětví a veřejné správy. Při mnohých odbo-
rových organizacích se vytvářely závodní komise mládeže a žen; zastřešujícím orgánem organi-
zační struktury žen v ROH se stala komise žen ÚRO, z jejíž iniciativy vznikaly v letech
1945–1946 krajské, okresní, místní, svazové a závodní komise žen.25
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21 Podrobněji Jednotou odborů k socialismu. První celostátní konference Revolučního odborového hnutí v Praze ve
dnech 11., 12. a 13. ledna 1946. Praha 1946, s. 63–64. Čistý majetek po bývalé NOÚZ činil 263 400 000 K, po ÚVZ
97 131 000 K. ROH také převzalo majetek bývalé německé centrály DAF. 

22 Zpráva o činnosti ROH k I. všeodborovému sjezdu. Praha 19.–22. 4. 1946. Praha 1946, s. 33–34. 
23 K převodu zaměstnanců z NOÚZ do aparátu ÚRO byly od 1. června 1945 zřízeny tzv. čestné soudy, které ukládaly

každému zaměstnanci „sdělit čestnému soudu ÚRO písemně všechny závadné skutečnosti o jednání zaměstnanců
bývalé NOÚZ a ÚVZ, zejména pak ty, které se týkaly provinění a aktivní podpory okupačnímu nacistickému režimu“.
Lhůta pro podání oznámení končila 4. června 1945; v případě jeho nepodání pozbýval dotyčný možnost stát se
zaměstnancem ÚRO. Národní archiv (dále NA), KSČ – Ústřední výbor 1921–1945, Praha (dále KSČ-ÚV), sv. 4, 
a. j. 96, Vnitřní oběžník ÚRO, č. 5.

24 Prozatímní KOR byly v Čechách ustaveny v Praze, Českých Budějovicích, Táboře, Plzni, Kladně, Mladé Boleslavi,
Hradci Králové, Kolíně, Pardubicích, Klatovech, Karlových Varech, Mostě, České Lípě (později byla zrušena), Liber-
ci, v Moravskoslezské zemi pak v Brně, Opavě, Moravské Ostravě, Olomouci, Jihlavě, Znojmě, Šumperku a ve Zlíně.
K činnosti některých KOR blíže ČAPKA, F.: Odbory na Brněnsku od května 1945 do února 1948. Brno 1984;
ČAPKA, F.: K počátkům vytváření jednotných odborových organizací na Zlínsku v poválečném období. Sborník prací
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 18, 2001, s. 66–73; ČAPKA, F.: K činnosti
odborů v poválečném období na Jihlavsku. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společen-
ských věd, 19, 2003, s. 63–72. 

25 Blíže MUSILOVÁ, D.: Ženské hnutí 1945–1948: naděje a zklamání. In: Kokošková, Z. – Kocián, J. – Kokoška, S.
(edd.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové
války. Praha 2005, s. 339–345. 



Současně s řešením těchto problémů vyvstala i otázka organizačního sjednocení české a slo-
venské odborové organizace. Odborové hnutí na Slovensku se vyvíjelo v jiných podmínkách,
než tomu bylo v českých zemích. Zatímco v českých zemích bylo budováno po všeodborové
linii, na Slovensku se vytvářelo po linii svazové. K prvním vzájemným oficiálním kontaktům
mezi ÚRO a Ústrediem odborových zväzov Slovenska (ÚOZ) došlo v polovině června 1945;
následně se pak konaly společné porady v druhé polovině července téhož roku v Bratislavě 
a v Piešťanech, které vytvořily předpoklady pro střídavě konaná pravidelná měsíční setkávání 
v Praze a v Bratislavě. Vyvrcholení první etapy vzájemných konzultací představovala celoslo-
venská konference svolaná do Martina na 13.–14. října 194526 a následně pak I. celostátní vše-
odborová konference, konaná v lednu 1946 v Praze. 

Sjednocovací proces českých a slovenských odborů vyvrcholil na jaře 1946, kdy se sešel 
v Praze ve dnech 19.–22. dubna I. všeodborový sjezd; v té době mělo ROH v českých zemích
organizačně podchyceno 1 688 000 členů a slovenské odbory registrovaly 242 000 členů, takže
mělo jednotné československé ROH k 31. březnu 1946 1 930 000 členů-odborářů a v době
konání sjezdu dosáhla členská základna čísla zhruba 2 miliony. K uvedeným číslům si připo-
meňme, že téměř tři čtvrtiny dělníků a zaměstnanců (73,5 % z celkového počtu 2 307 100 poji-
štěnců) v českých zemích byly odborově organizovány (k 31. prosinci 1945 to bylo 63 %), při-
čemž v některých velkých průmyslových centrech (jako v Plzni a ve Zlíně) byla organizovanost
až 90%; na Slovensku bylo toto číslo nižší – 50,1 % (ze 401 100 pojištěnců). V době konání sjez-
du činil počet závodních odborových skupin v českých zemích téměř 11 000 a závodních rad
přes 12 000.27

Při organizační výstavbě odborů se stále častěji naráželo na otázku vztahu mezi závodní
radou a odborovou skupinou, což mnohdy vyvolávalo třecí plochy a vzájemnou nevraživost.28

První týdny poválečného období byly v odborovém hnutí v českých zemích charakterizovány
především rychlým vytvářením provizorní organizační struktury, opírající se o vznikající revo-
luční závodní rady v závodech i v úřadech. Zpočátku nebyly závodní rady právně zakotveny, což
vyvolávalo časté otazníky nad jejich působením; prakticky se vycházelo ze zákona o závodních
výborech č. 330/1921 z prvorepublikové doby29 a ze Směrnice pro volby do závodních rad, kte-
rou vydala ÚRO 12. května 1945.30 Postavení závodních rad bylo nakonec ustanoveno dekre-
tem prezidenta republiky č. 104/1945 Sb., přijatém v rámci dekretů o znárodnění 24. října 1945,
kdežto pravomoci odborů byly uzákoněny až zákonem č. 144/1946 Sb. z 16. května 1946.

Podle dekretu č. 104 měly být závodní rady podřízeny odborovým organizacím, což se
postupně prosazovalo v praxi; přesto závodní rady, zřizované v institucích nad 20 zaměstnanců,
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26 ÚRO, 18. 10. 1945, s. 1. 
27 A ČMKOS, f. Sekr. II, inv. j. 1/1. O prozatímní organizační struktuře ROH v českých zemích a jeho činnosti v prvních

třech poválečných měsících KOHOUT, J. (ed.): Revoluční odborové hnutí v osvobozené republice. Praha 1945.
Podrobněji KLEMENTOVÁ, J. – SPURNÁ, J.: Základy organizační jednoty ROH. In: Jíša, V. et al.: O revoluční
odborovou politiku. Praha 1975, s. 102n; PACHMAN, V.: Boj o odborovou jednotu v l. 1945–48. Československý
časopis historický 8, 1960, č. 6, s. 801–806. 

28 Podrobněji ŠMÍDMAJER, J.: Závodní rady a odborové hnutí. Praha 1947. K vzájemnému vztahu se zde na s. 11
uvádí, že „dekret o závodních radách […] dal jednotné odborové organisaci skutečně vedoucí a řídící postavení vůči
závodním radám. Praxe byla dosud jiná. Závodní rady, které vznikaly dříve nežli závodní skupiny, převzaly na sebe
všechnu odborovou činnost. Závodní skupiny své řídící a usměrňující postavení málokde uplatňovaly. Byly až dosud
popelkou na závodě […]. Závodní rada se vrací tam, odkud vyšla, do odborové organisace.“ 

29 Blíže KOTEK, J. (ed.): Závodní výbory. Výklad zákona č. 330/1921 Sb. z. a n. s vedlejšími normami a judikaturou.
Praha 1937, s. 17.

30 RŮŽIČKA, K.: ROH v boji za rozšíření moci dělnické třídy (1945–1948). Praha 1963, s. 27; STÁTNÍK, D.: Závod-
ní rady – iluze a skutečnost. In: Kokošková, Z. – Kocián, J. – Kokoška, S. (edd.): Československo na rozhraní dvou
epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha 2005, s. 377–384. 



disponovaly značnými pravomocemi, které jim umožňovaly výrazně zasahovat do systému
poválečného hospodářství.31 K vážným sporům mezi uvedenými oběma orgány docházelo 
v mnohých kompetenčních otázkách až zhruba od roku 1947, a to v souvislosti s volbami do
závodních rad. Podle směrnic Košického vládního programu a na základě dekretu prezidenta
republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945 měly závodní rady za úkol ustavit v podnicích
národní správu všude tam, kde majitelem byl Němec nebo kolaborant či zrádce, což můžeme
označit jako přímý předstupeň znárodnění. Národní správa byla dosazena do 10 125 podniků
(9 545 podléhalo ministerstvu průmyslu a 580 pravomoci ministerstva výživy). Národní správy
představovaly dočasnou správu těchto podniků.32

Uvedený rozsah působnosti závodních rad v bezprostředně pokvětnovém období, řízených 
a ovlivňovaných zřizovaným jednotným Revolučním odborovým hnutím v čele s ÚRO, zname-
nal jeden z důležitých činitelů nejen v průmyslových závodech a úřadech, ale i v rámci
vytvářeného nového politického systému celého státu; přitom závodní rady nepředstavovaly
přímou organizační složku ROH, ale byly často iniciativnější než odborové skupiny.33 Košický
vládní program obsahoval zásadu, že masové organizace nebudou budovány pro každou poli-
tickou stranu zvlášť, ale jako organizace celonárodní, tedy jednotné. Tato zásada se začala usku-
tečňovat, ale brzy narážela na obtíže, z nichž nejzávažnější byly prosazované zájmy politických
stran, které jen obtížně hledaly konsensus při rozdělování pozic v těchto organizacích a také při
stanovení hlavních programových kritérií. Stranickopolitická struktura ovlivňovala vnitřní život
a soudržnost masových společenských organizací a vnášela do jejich prosazované jednoty rušivé
a odstředivé tendence, které (s výjimkou odborů a odbojových organizací) nakonec vyvrcholily
jejich oslabováním a případným rozpadem.

Heslo o jednotných odborech mělo zakrýt určité rozpory, které existovaly ve vedení ÚRO,
jež přijímalo svá rozhodnutí opojeno silou radikalismu v pokvětnovém období. Živelnost a pseu-
dorevolučnost mnohdy zakrývala tápání a neschopnost orientovat se v nové situaci. V samotné
ÚRO se projevovaly rozpory mezi skupinami komunistických a sociálnědemokratických odbo-
rových vůdců, což mělo své kořeny v předválečných střetech mezi předválečným Odborovým
sdružením československým (sociálnědemokratickým) a Rudými odbory (komunistickými).
Vedle toho hlásanou „jednotu“ narušovaly hlasy žádající svazové uspořádání; nejsilněji zazníva-
ly ze skupin veřejných zaměstnanců. To vyvolávalo obavy ze strany ortodoxních zastánců tuhé-
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31 K problematice vztahu mezi odborovými organizacemi a závodními radami: ŠMÍDMAJER, J.: Závodní rady 
a odborové hnutí. Praha 1947, s. 7–11; RŮŽIČKA, K.: ROH v boji za rozšíření moci dělnické třídy (1945–1948). Pra-
ha 1963, s. 27–30. Na hospodářsko-politické konferenci v Brně v říjnu 1946 uvedl člen ÚRO J. Nosek, že „odborová
organisace je zásadně nadřízena závodní radě. Závodní odborová organisace odpovídá za to, že se závodní rada
nezpronevěří svému poslání.“ A ČMKOS, ÚRO, f. Vědecký ústav ÚRO, a. j., 14/12. Připomeňme si některé zásadní
pravomoci závodních rad: kontrola výroby a správy podniku, závodu či ústavu včetně zastupování hospodářských,
sociálních a kulturních zájmů pracujících, dozor nad dodržováním předpisů o ochraně práce a provádění tzv. národní
očisty; to se však neobešlo bez přehmatů, výstřelků a omylů, kdy pod záminkou očisty kariéristé prosazovali osobní,
egoistické zájmy ve snaze odstranit z vedoucích míst konkurenci. Mnohdy rušivě zasahovali i do podniků, které ještě
byly v soukromém vlastnictví. 

32 Právo zasahovat do vytváření národních správ se závodním radám přiznávalo v § 2 již uvedené Směrnice pro volby
do závodních rad: „Rozhodnutí o zatímní správě podniků, závodů a ústavů bude vydáno po slyšení závodní rady
(důvěrníka zaměstnanců) prostřednictvím vyšších orgánů odborů.“ 

33 Podrobněji STÁTNÍK, D.: Závodní rady – iluze a skutečnost. In: Kokošková, Z. – Kocián, J. – Kokoška, S. (edd.):
Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války.
Praha 2005, s. 379–386; BEINHAUEROVÁ, A. – SOMMER, K.: Mocenské pozice ve znárodněném průmyslu
(1945–1948). In: Jech, K. (ed.): Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana.
Praha 1993, s. 68–71. 



ho centralismu. A tak v ÚRO docházelo k debatám a až k ostrým výměnám názorů, které se pro-
mítaly i do praktické organizační práce. Přitom v ÚRO stále sílilo postavení komunistů.34

Největšího zastánce liberální demokracie prvorepublikového stylu představovala ze čtyř čes-
kých politických stran lidová strana. Uznávala jen některé nutné revoluční poválečné změny,
jako uznání funkce národních výborů. Mechanismus vlády omezovala na princip politických
stran jako nositelů moci a na parlamentní systém jako jediný rozhodující způsob projevu vůle
lidu; jakýkoli zásah jiných projevů (masových organizací) hodnotila coby porušování demokra-
tických zásad. Podobně i národní socialisté kladli hlavní váhu v mocenském mechanismu na par-
lamentní systém a z toho vyplývající váhu politických stran. Všem ostatním formám projevu
„vůle lidu“ přisuzovali až druhořadou roli, takže masovým organizacím nepřikládali v mocen-
ském mechanismu žádný velký význam, naopak je podřizovali stranickopolitickému systému.
Právě ze strany národních socialistů nejčastěji zaznívaly hlasy o nutnosti nastavení kontrolních
mechanismů při výkonu politické moci; východiskem měl být politický systém budovaný
výhradně na politických stranách.35 Sociální demokracie do svých programových zásad, přija-
tých na prvním poválečném sjezdu v říjnu 1945, vsunula do pojetí demokratického socialismu
také (vedle národních výborů) systém závodní demokracie, představovaný závodními radami.
Přitom přisuzovala velký význam jednotným masovým společenským organizacím; v tom měli
sociální demokraté nejblíže ke komunistům. Ti sice proklamovali principy demokratismu, avšak
nejsilněji ze všech se snažili prosazovat nové, revoluční prvky, které měly zásadně ovlivňovat
podobu politického mocenského mechanismu ve státě. Zvolené zastupitelské orgány politických
stran považovali pouze za jednu, a ne vždy rozhodující a nejreprezentativnější formu projevu
„vůle lidu“. Stejnou funkci přisuzovali tzv. přímým projevům „lidu“, jakými byly veřejné schů-
ze, manifestace, rezoluce apod.; často tyto aktivity stavěli nad zvolené orgány a požadovali pro
tuto jakousi „národní frontu zdola“ právo kontroly nad legálně a ústavně ustavenými orgány 
a institucemi. 

A tak se začaly střetávat dvě koncepce: první vycházela z poněkud pozměněného předváleč-
ného parlamentního systému a druhá stavěla tento systém na roveň s „vůlí lidu“, prezentovanou
společenskými organizacemi, z nichž nejdůležitější byly odbory. A protože v nich převládal vliv
komunistů, stávalo se ROH oporou politických cílů a záměrů KSČ – jakousi „převodovou pákou
k masám“.36

Tato skutečnost vyvolávala nevoli zvláště u lidové a národněsocialistické strany, které byly
nespokojené s pozicemi ve vedoucích orgánech odborů (ÚRO) a s politikou těchto orgánů; sna-
žily se prosadit princip paritního zastoupení, jak tomu bylo v poválečném období v orgánech
státní a zastupitelské moci (ve vládě, v Prozatímním národním shromáždění, národních výbo-
rech). Parita v odborech byla komunisty odmítána jako pokus o jejich „zpartajnění“ a útok na
„odborovou jednotu“. Protože v odborech se jim podařilo výrazně prosadit, obhajovali tu zása-
du, která jim vyhovovala. 
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34 Příkladem názorového rozpolcení bylo vystupování ultralevičáckých radikálů, kteří volali po „obrodě revolučního
dělnického hnutí“ a po „mobilisaci odborářů do boje o moc“. Hlásali sdružování závodních rad kolem velkých
továren a vytváření místních odborových rad, které by se staly „řídícími centry budoucího povstání“. Objevovaly se
i postoje nespokojenosti s obsahem vládního programu. Blíže BERTHAUER, L.: K některým hospodářsko-politickým
názorům pravicových sociálních demokratů v ČSR po roce 1945. Časopis Matice moravské 71, 1952, s. 324–337. 

35 Viz například projev ministra zahraničního obchodu Huberta Ripky z 14. listopadu 1945 v pražské Plodinové burze
na konferenci důvěrníků závodních organizací národněsocialistické strany. ÚRO, 22. 11. 1945, s. 2. 

36 Blíže KAPLAN, K.: Odbory v mechanismu lidově demokratické moci v letech 1945–1948. In: Odbory a naše revo-
luce. Sborník studií. Praha 1968, s. 94–106. Pro „usměrňování“ práce odborových orgánů byla již v červenci 1945
vytvořena při ÚV KSČ odborová komise; v roce 1946 byla reorganizována na odborové oddělení ÚV KSČ. Blíže NA,
f. KSČ-ÚV, archivní pomůcka 1532. 



Vládní moc byla často postavena do pozice, kdy přistupovala na konsensus s požadavky
odborů a některá svá opatření konzultovala s vedením ÚRO; mnohdy odbory přebíraly iniciativu
v „revolučních akcích“ a stávaly se hnací silou při jejich prosazování a realizaci. Tak tomu bylo
například při postupu proti kolaborantům a zrádcům, stejně jako „proti všem nesociálním živlům,
jež stojí v cestě výstavby socialistického pořádku“.37 Odbory si začaly dokonce nárokovat podíl
na moci, což pregnantně vyjádřil Antonín Zápotocký slovy: „Je proto nutno důrazně znovu a zno-
vu připomínat, že získaná dělnická práva nesmějí být oklešťována, naopak musí se pomýšlet na
jejich zabezpečení a rozšíření.“38 Odbory vedle sbírání „drobečků z velké politiky“ přebíraly na
sebe odpovědnost i za přechodná nepopulární opatření v otázkách mzdových, cenových nebo
distribučních. Podílely se i na zákonodárné iniciativě: měly své zmocněnce v centrálních úřadech,
vysílaly své zástupce do mezinárodních organizací a dokonce i do československých zastupitel-
ských úřadů. Své zastoupení získaly odbory v českých zemích i v paritně sestaveném Prozatím-
ním národním shromáždění v podobě osmi poslanců, tedy z každé politické strany po dvou
zástupcích.39 ROH se snažilo být v řadě oblastí rovnocenným partnerem vlády, někdy dokonce
mělo tendenci překročit daný rámec, což pak představovalo i jisté známky absurdity.40

S přehnanými ambicemi vystupovaly odbory například v oblasti kultury. Už v květnu 1945
zahájila činnost kulturní komise ÚRO, kterou vedl František Jungmann, a v níž se uplatňoval
režisér Jiří Krejčík, hudební skladatel Josef Stanislav nebo spisovatel Jaromír Lang. Dominant-
ní aktivitou kulturní komise bylo v prvních měsících po osvobození převzetí několika pražských
divadel – Divadla 5. května, Komorního divadla, divadla Větrník a Tylova divadla v Nuslích –
a městských divadel v Mostě a v Teplicích do vlastní správy; uvažovalo se také o získání někte-
rých brněnských divadel.41 Kulturní komise zasahovala i do rozhlasového vysílání Českoslo-
venského rozhlasu, hodlala se angažovat ve filmové produkci, pořádala oblíbené šachové turna-
je organizované známým šachovým mistrem Luďkem Pachmanem, získala tiskárnu Národní
politiky, kde začal vycházet deník Práce. Pozdější akcí Zpíváme dvouletce se měl „posilovat
vztah dělnictva k hudbě“.42 Své členy chtělo ROH náležitě „školit a odborářsky vzdělávat“ i po
odborné stránce; k tomu měly sloužit tzv. Školy práce.43 Poslední, ale nejvýznamnější oblastí,
kterou kulturní komise začala systematicky organizovat, byla rekreace pracujících.44 Právě
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37 Organisační oběžník pro závodní rady a organisační pracovníky v ÚRO. Věstník závodních rad, květen 1945, č. 1, s. 8–9.
38 Blíže Mzdy a práce. Věstník závodních rad, červenec 1945, č. 3, s. 1. 
39 V nepřímých volbách do Prozatímního národního shromáždění 14. října 1945 v pražské Lucerně byli za ÚRO zvoleni:

Antonín Zápotocký a František Jungmann (komunistická strana), Evžen Erban a Václav Cipro (sociálnědemokratická
strana), Otakar Wünsch a Antonín Vandrovec (národněsocialistická strana), Emil Vojanec a Jan Sova (lidová strana).
ÚRO, 18. 10. 1945, s. 6. 

40 STÁTNÍK, D.: Závodní rady – iluze a skutečnost. In: Kokošková, Z. – Kocián, J. – Kokoška, S. (edd.): Českosloven-
sko na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha 2005, 
s. 376–377; KALINOVÁ, L.: Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech
1945–1948. Praha 2004, s. 51–56. 

41 A ČMKOS, f. ÚRO-Plen., 16. 5. 1945, k. 1, inv. j. 1. Na plenární schůzi ÚRO 7. června 1945 zazněly požadavky na
zřízení vlastních divadel v Praze, Brně, Ostravě a také v pohraničí, vybudování odborářského filmového i rozhlaso-
vého studia a také vlastního knižního nakladatelství. Plánovalo se zřízení výzkumného ústavu národohospodářského
a sociálněpolitického, který by se zabýval dějinami odborového hnutí v našich zemích. F. Jungmann zde mj. prohlásil:
„Máme zajištěno 36 biografů, budeme mít čtyři divadla.“ A ČMKOS, f. ÚRO-Plen., 7. 6. 1945, k. 1, inv. j. 2. 

42 Tato akce přinesla dokonce „hity“, jakou byla Hymna sjednocených odborů nebo píseň Hej rup do dvouletky s verši:
„Hej rup do dvouletky, chceme přece žít, máme svobodný stát a v něm svobodný lid.“

43 O převzetí Škol práce NA, f. KSČ-ÚV, sv. 4, a. j. 113, Oběžník č. 1/1945, řada F, 4. 6. 1945. 
44 ÚRO převzala některé rekreační objekty z předchozí doby, další získala jako konfiskáty nebo si je zakoupila či prona-

jala. Tyto zotavovny nejdříve zpřístupnila repatriantům a raněným účastníkům odboje. NA, f. KSČ-ÚV, sv. 5, a. j. 113,
Oběžník č. 14, 1945, řada A z 30. 6. 1945. 



rekreační činnost, spojená s kulturně-sportovním vyžitím a často i se školením, se stávala pozdě-
ji nosnou aktivitou odborů.45 Stranou nezůstávala i odborářská tělovýchova, takže v polovině
roku 1946 bylo již evidováno na 630 sportovních závodních jednot.

Problémy obnovy výroby a její převedení na mírovou výrobu spolu s odstraněním válečných
škod patřily k předním úkolům organizační a propagační činnosti odborů; tak to bylo alespoň
prezentováno v jejich oficiálním jazyce. Skutečností bylo, že po květnu 1945 došlo k výrazné-
mu poklesu výroby v českých zemích, a to až na 40–50 % předválečné výroby. Bylo to způso-
beno zejména prudkým poklesem pracovníků ve výrobě (v průmyslu až o 450 000) a také slabší
produktivitou práce, která se dostala na zhruba 50 % předválečného stavu; zvlášť znatelně se
projevoval útěk od práce ve směnách. Největší pokles zaznamenal průmysl železa a kovů, tedy
odvětví nedávného válečného průmyslu („těžké práce“), kde byl zaměstnán největší počet
totálně nasazených osob. Část z nich se vracela do jiných původních dělnických profesí, část
opustila námezdní poměr a přešla (hlavně v pohraničí) do řad drobných podnikatelských vrstev
v řemeslných a živnostenských oborech. Současně odešla část z těchto kvalifikovaných dělníků
do hospodářského, úřednického a politického aparátu. Tento „odklon od fyzické práce“ zřejmě
souvisel s jejich snahou dosáhnout sociálního vzestupu. Úbytek pracovníků v průmyslu byl však
jen dočasný. Naléhavá potřeba obnovit výrobu nutila státní orgány (v úzké vazbě na odbory) 
k mobilizaci všech práceschopných občanů. Již v polovině května 1945 se ÚRO obrátila k děl-
níkům s výzvou: „Na závody – roztočte kola výroby.“ Závodní rady se pustily do sestavování
krátkodobých výrobních plánů; ty se pak předkládaly ÚRO k vyjádření a poté ministerstvo prů-
myslu vydávalo závodům povolení zahájit výrobu.46

V těchto dnech se také začalo rozvíjet tzv. hnutí dobrovolných brigád, které musely často
vyrovnávat snížené pracovní výkony zaměstnanců v řádných pracovních směnách.47 Odhado-
valo se, že pokles hodinového výkonu na dělníka činil asi 20 %, stejný podíl připadal na ztrátu
pracovní doby (asi 25 % dělníků pracujících v průmyslu nebo i horníků nedocházelo pravidelně
do práce).48 Masovějšího charakteru nabylo zpočátku především v pražských závodech, jako ve
firmě Křižík a Walter v Jinonicích nebo v ČKD. Hnutí pracovních brigád se rozšířilo i do oblas-
ti dopravy a od poloviny června 1945 pak zejména přicházelo na pomoc uhelným dolům.49 Od
druhé poloviny července 1945 přijížděly uhelné brigády i z mimopražských závodů na Mostec-
ko a Sokolovsko, kde se začal z důvodu tzv. divokého odsunu Němců-horníků projevovat stále
vážnější nedostatek pracovníků ve zdejších dolech. Organizační problémy (ubytování, stravo-
vání apod.) spolu s pracovní neprofesionalitou (brigádníci se v krátkodobých brigádách nestači-
li řádně zapracovat) způsobily, že tyto brigády přinášely spíše jen „politické a propagační body“,
než potřebný hospodářský efekt. Proto se brzy začaly ozývat kritické hlasy, které však odborářští
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45 Blíže POKORNÝ, J.: Počátky kulturní politiky ROH (Kulturní komise ÚRO). Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii,
sociologii a historii 7, 1999, č. 1, s. 32–35. 

46 Výsledky této činnosti závodních rad byly shrnuty ve stati Závodní rady a výrobní program. Práce, 28. 8. 1945. 
47 Blíže KALINOVÁ, L. – BRABEC, V.: K některým stránkám vývoje struktury a postavení čs. dělnické třídy v letech

1945–1948. In: Odbory a naše revoluce. Sborník studií. Praha 1968, s. 59–61.
48 V květnu 1945 klesla například těžba kamenného uhlí až na 17 % a hnědého uhlí na jednu třetinu oproti roku 1937.

Hrozila palivová krize, která by ochromila celé hospodářství. Průkopníkem brigádnického hnutí, jež se brzy rozšířilo
po celé republice, byli mládežníci Českomoravských strojíren v Praze-Libni, kteří vyzvali 16. června 1945 k násle-
dování svého „kroku“ při obnově uvedeného závodu. 

49 První uhelná brigáda se uskutečnila z podnětu podnikové rady v královodvorské cementárně 18. června 1945; to byl
signál k výzvě ÚRO z 26. června „k následování tohoto příkladu“. Po ní během necelých čtrnácti dnů odjelo do
severočeských dolů 20 brigád o 1 500 členech. Podobně například brigády z Brněnska a Zlínska pracovaly v rosicko-
-oslavanském revíru nebo v ostravsko-karvinském revíru. Práce, 26. 6. 1945. Podrobněji ČAPKA, F.: Počátky a vývoj
pracovní iniciativy na jižní Moravě v letech 1945–1948. Praha 1986, s. 18–19. 



funkcionáři i komunisté (jako hlavní nositelé této „akce“) odmítali akceptovat.50 Vedle toho
odbory organizovaly v létě 1945 také brigády v zemědělství, především pro zajištění žňových
prací v pohraničí v souvislosti s „divokým odsunem“ Němců.51 V brigádnických aktivitách,
jejichž záběr se dále rozšiřoval, se pokračovalo i v dalších letech; od dubna 1946 odbory ve spo-
lupráci s vedeními závodů organizovaly například strojní brigády.52

Už v průběhu vrcholících jednání o znárodnění v říjnu 1945 iniciovala ÚRO akci „pracov-
ního soutěžení“. První oblastí, kde se v masovém měřítku toto hnutí rozvinulo, byla doprava,
zejména pak železniční, protože vázla nakládka a vykládka vagónů v závodech. Špatnou orga-
nizaci a částečně také liknavost železničářů musely nahrazovat noční a nedělní brigády. Z popu-
du ÚRO byl předložen vládě návrh dekretu o tzv. národním soutěžení, který 12. října 1945 pod
č. 89/45 Sb. podepsal prezident Edvard Beneš. Organizátory soutěžení především v továrnách 
a dílnách, ale i v kancelářích se staly závodní rady; začalo hnutí udílení titulů „pionýrů práce“,
„hrdinů práce“ a dalších podobných vyznamenání, které v dalších letech (zejména po únoru
1948) nabralo velkých propagandistických obrátek. Vyhlašovaná „kola národního soutěžení“
velmi rychle získávala na masovém charakteru, překračovala původní jen hospodářskou (výrob-
ní) oblast a postupně se zdiskreditovala.53

ÚRO vstupovala i do problematiky osídlování pohraničí českých zemí po květnu 1945 (otáz-
ka ustavování národních správ, konfiskátů apod.).54 Zasloužila se o vydání dekretu prezidenta
republiky č. 27/1945 Sb., kterým se zřizoval Osídlovací úřad v Praze za účelem „koordinovat
veškerá vládní opatření ve věci pohraničí, plánovat nová opatření pro hladký průběh osídlova-
cích opatření“.55 V celém poválečném osídlovacím procesu docházelo často k aktivnímu zasa-
hování odborových organizací do (zejména) nezemědělského osídlování. 

První aktivní měsíce v boji za prosazení znárodnění

Pod tlakem odborů se v létě 1945 začaly organizovat masové akce na podporu co nejrozsáh-
lejšího znárodňování.56 Politická hlediska překrývala ekonomická kritéria; v dobové „revolu-
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50 Tak například národněsocialistické Slovo národa uveřejnilo 13. listopadu 1945 ostrý článek proti hodonínské brigádě
v lignitových dolech v Ratíškovicích na jižní Moravě. V podobném tónu se nesl úvodník J. Brabce ve Svobodných
novinách 30. listopadu 1945. Naopak na obranu brigád vystoupil předseda ÚRO A. Zápotocký v Práci 18. října 1945.

51 Blíže PACHMAN, V.: Odboráři na pomoc venkovu. Praha 1950. Příklad pomoci zemědělství na jižní Moravě přináší
ČAPKA, F.: Pomoc brněnských závodů zemědělcům jižní Moravy. In: Zemek, M. (ed.): Kolektivizace zemědělství na
jižní Moravě. Praha 1980 (= Mikulovská sympozia IX), s. 161–165. 

52 Blíže NA, f. KSČ-ÚV, sv. 5, a. j. 113, Oběžník ÚRO – Pomoc venkovu.
53 O tom svědčí mj. údaj, že do dubna 1946 bylo v úřadech, ve školství, zdravotnictví a zemědělství (tedy mimo původ-

ně zamýšlenou sféru) vyznamenáno první cenou národního soutěžení 2 500 pracovníků a druhou cenou 20 500 osob;
vedle toho v témže období v průmyslu a v dopravě dostalo vyznamenání v podobě první ceny 7 500 pracovníků 
a druhé ceny 59 500 osob. K vyhlášení „národní soutěže práce“ došlo neoficiálně na popud deníku Práce dne 16. září
1945. Do února 1948 proběhlo sedm kol této celostátně organizované soutěže. 

54 Blíže ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno
2005, s. 110n. 

55 NA, f. Ministerstvo vnitra-N, k. 255, inv. j. 162. 
56 K analýze historie znárodnění VRABEC, V.: ROH a znárodnění 1945. In: Odbory a naše revoluce. Sborník studií.

Praha 1968, s. 131–139. Ilegální ÚRO poslala prostřednictvím vysílačky ilegální nekomunistické organizace Rady tří
v době příprav vládního programu přes Londýn do Moskvy depeši, v níž se mj. uvádělo: „Znárodnění dolů, všech
velkých průmyslových závodů kovodělných, chemických, potravinářských, bank, pojišťoven, lesního majetku, jakož 
i zespolečenštění zemědělských majetků nad 30 ha výměry považujeme za minimální hospodářský program prvé
domácí vlády.“ KLIMEŠ, M. et al.: Cesta ke květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. Sv.
I. Praha 1965, s. 376. Poněkud mírněji formuloval požadavek na znárodnění v Československých listech 28. října 1944 



ční“ atmosféře byly potlačovány obavy z toho, zda znárodněné podniky zajistí potřebnou kon-
kurenceschopnost na zahraničních trzích a zda znárodněný sektor bude ve své činnosti respek-
tovat výlučně ekonomická hlediska, včetně zajištění nutných výrobních hospodářských výsled-
ků. 

V posledních červnových dnech bylo svoláno první zasedání koordinačního výboru národo-
hospodářských komisí tzv. socialistického bloku,57 kde bylo uloženo zástupcům KSČ, aby
vypracovali „návrh hospodářské politiky národního bloku pracujícího lidu měst a vesnic“. Tako-
vý projekt Národohospodářská komise ÚV KSČ vypracovala a projednala s představiteli prezi-
dia a Národohospodářské komise ÚRO. Poté byl zařazen do programu konference národohos-
podářských komisí ostatních politických stran Národní fronty a ÚRO, která se sešla začátkem
července 1945 v Jihlavě.58 Stanoviska předložená komunisty vyvolala na konferenci rozporupl-
né reakce. Objevily se principiální rozdíly mezi komunisty a zástupci odborů na jedné straně 
a představiteli ostatních politických stran (zejména národními socialisty s vlastním Velkým so-
ciálním programem) na straně druhé. Rozpor měl zásadní povahu: komunisté, podporováni
ROH, požadovali znárodnění všech velkých podniků, kdežto národní socialisté vycházeli z toho,
že znárodnění by mělo postihnout pouze majetek „nepřátel národa“. V diskusi zazněly i hlasy
pochybující o tom, zda vůbec není požadavek znárodnění předčasný a unáhlený. Po složitých
jednáních byl komunistický návrh na znárodnění (podporovaný odbory) schválen.

Přitom si komunisté byli vědomi toho, že k prosazení svého návrhu bude třeba využít „tlaku
zdola“ na vládu. A k této taktice, poprvé použité po květnu 1945, využili a zneužili odbory. 
V závodech byly přijímány rezoluce a petice, docházelo k organizování manifestací v závodech
za přijetí znárodnění nejen klíčových průmyslových podniků, ale i podniků menších a v oborech,
s nimiž se původně nepočítalo. Stále přetrvávající „revoluční doba“ vytvářela potřebné „pod-
houbí“ pro „revoluční činy“.59 Nálady pro znárodnění v závodech byly tak silné, že nebylo
možné je nerespektovat.60
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B. Pexa-Voda, když zde zdůraznil především znárodnění podniků Němců, zrádců a kolaborantů, tedy preferoval spíše
princip nacionální (národní) před sociálním. In: Tamtéž, s. 295. 

57 Socialistický (nebo také Národní) blok představoval seskupení tří politických stran – komunistické, sociálně-
demokratické a národněsocialistické (tedy bez lidovců) – vytvořené v dubnu 1945. V Dohodě o společném postupu
stran Národního bloku pracujícího lidu měst a venkova ze dne 8. června 1945 se v pátém bodě uvádělo: „Budou
budovány jednotné organisace odborové, sdružující na principu dobrovolnosti všechny kategorie námezdně pracují-
cích (dělníky, zřízence, úředníky, techniky, inženýry aj. intelektuální pracovníky), ať už jsou v zaměstnání soukromém,
anebo veřejném. Doporučujeme, aby jednotné odborové organisace byly sdružovány v oborové svazy podle jed-
notlivých průmyslových, resp. pracovních odvětví, při čemž vrcholným orgánem bude jednotná všeodborová ústřed-
na (Ústřední rada odborů) […]. Při tvoření jednotných odborových organisací, jakož i Ústřední rady odborů, bude
se přihlížet pokud možno k úměrnému zastoupení někdejších složek odborového hnutí, jaké existovaly do 29. září
1938.“ Rudé právo, 17. 6. 1945. 

58 Národohospodářské komise si v prvních poválečných měsících konstituovaly všechny politické strany, přičemž nejak-
tivněji si počínala komise při ÚV KSČ. Blíže JANČÍK, D. – KALINA, T.: Národohospodářské elity politických stran
na počátku přechodu k plánovanému řízení československé ekonomiky (1945–1946). In: Kokošková, Z. – Kocián, J.
– Kokoška, S. (edd.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce
druhé světové války. Praha 2005, s. 95–97. 

59 Již v době konání prvních porad socialistického bloku připravilo ROH ve dvou stěžejních průmyslových centrech 
(v Praze a v mosteckém uhelném revíru) akce na podporu znárodňovacích požadavků. Dne 3. července 1945 navštívi-
la ministra průmyslu B. Laušmana delegace patnácti největších pražských strojírenských závodů, vedená čelným
komunistickým odborářem G. Klimentem, a předala mu petici s žádostí na okamžité znárodnění podniků klíčového
průmyslu. O šest dnů později předložila Laušmanovi rezoluci se stejným požadavkem delegace závodních rad
severočeských horníků. ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech 1918–1948. Brno 2008, s. 168. 

60 To později A. Zápotocký vyjádřil slovy, že „bez znárodnění by nebylo možné dělníky přinutit pracovat“.
ZÁPOTOCKÝ, A.: Nová odborová politika. Praha 1948, s. 24. 



„Tlak zdola“, který komunistický a odborářský tisk začal propagovat, zesílil v několika
dnech natolik, že donutil ministra Laušmana, aby 12. července ohlásil, že v jeho rezortu začaly
přípravné práce na znárodňovacích dekretech. A tak se 18. července poprvé sešla koordinační
komise pro otázky znárodnění průmyslu, na jejíž práci se podíleli kromě odborníků z minister-
stva průmyslu také zástupci všech politických stran, odborů a Svazu průmyslu; zástupci odborů
na jednání jednoznačně podporovali komunistické návrhy, takže navenek se začalo hovořit 
o „požadavcích všeho pracujícího lidu“. Komunistům se však objevily drobné komplikace: 
v koordinační komisi bloku socialistických stran předložili národní socialisté svůj vlastní plán,
jak postupovat při znárodnění bank. Podobně s protinávrhy vystoupilo ministerstvo financí
vedené dr. Vavrem Šrobárem. Komunisté v protiakci zopakovali již osvědčenou taktiku: použi-
li kombinovaný tlak shora i zdola. ROH začalo fungovat jako „převodová páka“ KSČ k pracu-
jícím.61 Vznikající levicový mocenský kartel KSČ a jednotných odborů (ROH) akceptoval 
a podporoval případné konflikty zpravidla jen potud, pokud se zdály být slučitelné s jeho třídně
politickými cíly a lidově demokratickým konceptem, i když zpočátku jen nejasně formulova-
ným. Dokládají to především politické stávky za zestátnění průmyslových závodů nebo pozděj-
ší stávky proti restituci průmyslových konfiskátů do soukromého vlastnictví. 

ÚRO se intenzívně zabývala otázkou znárodnění nejen v národohospodářském oddělení, 
v národohospodářské komisi a jejich subkomisích, ale i ve svých vrcholných orgánech. Odtud
přicházely vlastní návrhy a postřehy, propracované jednotlivé otázky a detaily. Dne 18. srpna
1945 proběhla plenární schůze ÚRO, která věnovala značnou část svého jednání právě problé-
mům okolo znárodnění.62 O všech těchto problémech a také o závodních radách jednala 22. srp-
na 1945 delegace ÚRO vedená předsedou Antonínem Zápotockým s prezidentem republiky dr.
Edvardem Benešem. Intenzita jednání a tlak odborů narůstaly. 

Začátkem srpna začaly odbory organizovat v závodech i v peněžních ústavech novou vlnu
„volání po znárodnění“.63 K největší akci došlo 23. srpna 1945 v pražské Lucerně, kde společně
zasedli se zástupci pražských závodních rad i delegace ze všech českých krajů a stran Národní
fronty. Jednalo se o první oficiální seznámení širší veřejnosti s obsahem připravovaných znárod-
ňovacích dekretů. Pražské shromáždění se stalo důležitým mezníkem v celé „historii“ znárodně-
ní v roce 1945; zatímco se hnutí dosud omezovalo na jednotlivé závody a mělo víceméně živel-
ný ráz, pak po tomto shromáždění nabylo charakteru organizované všenárodní akce. Vládní 
a odborové orgány byly denně doslova zaplavovány novými rezolucemi.64

Jednání o znárodňovacích dekretech v průmyslu zahájila vláda 13. srpna 1945. Proti tomuto
projednávání ostře vystoupil ministr zdravotnictví, lidovec Adolf Procházka, s tím, že jeho stra-
na navrhuje „etapové řešení této otázky“. K prohlášení lidovců se připojili slovenští ministři za
Demokratickou stranu. Ve vládě se proti komunistům vytvořil blok rozšířený ještě o národní
socialisty; i v sociální demokracii nastal rozkol v názoru na znárodnění cukrovarů. Komunisté
se ocitli v izolaci. A opět jim vypomohly odbory. Ústřední rada odborů svolala na 2. října 1945
do Prahy konferenci závodních rad, jež měla posoudit, jak naložit s cukrovary. „Dělnickým
zmocněncům“ se sice nepodařilo prosadit znárodnění všech cukrovarů a rafinerií, avšak nátla-
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61 Tuto skutečnost patřičně okomentoval komunistický vůdce K. Gottwald slovy: „Kdyby nebylo jednotného odborové-
ho hnutí, nedosáhli bychom znárodnění, neměli bychom naši lidovou demokracii, jejíž nejmocnější oporou jsou právě
odbory.“ GOTTWALD, K.: Spisy. Sv. XIII. Praha 1956, s. 359. 

62 Podrobněji ZÁPOTOCKÝ, A.: Nová odborová politika. Praha 1948, s. 45. 
63 K novým rezolucím podporující znárodnění patřilo vyjádření Pražské kreditní banky a Ústřední kooperační banky.

Práce, 7. 8. 1945. 
64 Blíže RŮŽIČKA, K.: ROH v boji za rozšíření moci dělnické třídy (1945–1948). Praha 1963, s. 47–71. O masových

akcích pravidelně informoval odborářský tisk Práce a Věstník závodních rad. 



kovou aktivitou dosáhli alespoň dvoutřetinového úspěchu. Vedly se také spory o hloubku pra-
vomocí závodních zastupitelských orgánů. Komunisté, sociální demokraté a zástupci odborů
prosazovali, aby jejich pravomoc zůstala v rozsahu, jak se ustálila v prvních poválečných
měsících, zatímco nekomunistické strany požadovaly nejen přesné vymezení okruhu jejich akti-
vit, ale navrhovaly činnost odborů podřídit vládě. 

Nakonec prezident Beneš dekrety o znárodnění (č. 100–103/Sb.) včetně dekretu č. 104/Sb. 
o závodních a podnikových radách 24. října 1945 podepsal.65 Statut národních podniků schválila
vláda v únoru (v rezortu ministerstva průmyslu) a v dubnu 1946 (v okruhu ministerstva výživy). 

Závodním radám se přiznávalo široké spektrum práv na spolupůsobení: při kontrole vedení
závodu, při přijímání zaměstnanců i účasti jejich zástupců na všech jednáních a schůzích orgánů
správy závodu. Vedení závodu mělo povinnost zkoumat návrhy závodní rady a následně pak 
o nich s nimi jednat. Mnohdy však členové závodní rady i odboroví předáci nevynikali patřičnou
odbornou způsobilostí, takže při rozhodování se spíše řídili politickými pokyny svých stran než
ekonomickými kritérii. Začalo se ukazovat, že dekret o závodních a podnikových radách půso-
bí na ekonomické výsledky závodu spíše retardačně.66

Do fungování znárodněného průmyslu se od počátku vnášela politická hlediska. Příčin neu-
těšených poměrů a nízkého pracovního výkonu ve znárodněném sektoru bylo hned několik.67

Skutečností bylo, že do vedení znárodněných podniků se často dostali neschopní lidé bez odpo-
vídající odborné kvalifikace a s chybějícími řídícími zkušenostmi, jejichž jedinou devizou byla
politická legitimace. Značně demoralizujícím způsobem působily v podnicích závodní organi-
zace politických stran, jejichž zakládání zahájili komunisté, k nimž se pak ostatní strany přida-
ly.68 Nekompetentní vedení, ve snaze udržet se na vedoucích hospodářsko-řídících postech, pak
poslušně plnilo příkazy a pokyny svých politických stran. Znárodněné podniky se tak dostávaly
do vleku závodních politických organizací. Nejsilnější pozice ve znárodněných podnicích zís-
kali komunisté a sociální demokraté; komunisté také vedle většiny závodních rad ovládali 
i Ústřední svaz průmyslu.69

Poněkud specifická situace se vyvíjela v oblasti živnostenského podnikání, které v pováleč-
né ekonomice zaujímalo nezastupitelné postavení.70 Střední podnikatelské vrstvy představova-
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65 Do znárodněného sektoru byl převeden veškerý potenciál báňského průmyslu, 99 % průmyslu hutního a energetické-
ho, 75 % chemického a 72 % kovodělného. V rezortu výživy znárodněný sektor zahrnoval 70 % zaměstnanců cukro-
varnického průmyslu, 29 % lihovarnického, 26 % pivovarského a sladařského, 13 % mlynářského a 10 % pracovníků
výroby čokolády a cukrovinek. HLUŠIČKOVÁ, R. et al. (edd.): Znárodnění 1945. Sv. I. Praha 1982, s. XLVIII,
LX–LXI. Podrobněji VRABEC, V.: ROH a znárodnění 1945. In: Odbory a naše revoluce. Sborník studií. Praha 1968,
s. 139–168. 

66 Blíže BEINHAUEROVÁ, A. – SOMMER, K.: Mocenské pozice ve znárodněném průmyslu (1945–1948). In: Jech, K.
(ed.): Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 61–70.
Masová propaganda KSČ i ROH, pohybující se v oblasti ideologických klišé (až na zcela ojedinělé výjimky), vydá-
vala však účelová prohlášení o „úspěších prosperujících národních podniků“. 

67 Na sklonku roku 1946 pracovalo ve znárodněných podnicích 707 289 zaměstnanců, tj. 63,8 % osob činných v rezor-
tu průmyslu.

68 Poměr odborů k politickým stranám přednesl předseda ÚRO A. Zápotocký na její schůzi 6. listopadu 1945. 
A ČMKOS, f. ÚRO-Plen., k. 1, inv. j. 2. 

69 Ústřední svaz průmyslu byl jednou ze složek tzv. hospodářské samosprávy. Ve své činnosti navazoval na protektorát-
ní Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu. Ustavení generálních ředitelů ústředních orgánů jednotlivých znárod-
něných průmyslových odvětví projednával poradní sbor ministra průmyslu, jehož členem byl vedle odborníků 
i A. Zápotocký. Tato skutečnost měla jistě vypovídací hodnotu o zpolitizování jednání tohoto orgánu. Blíže
BEINHAUEROVÁ, A. – SOMMER, K.: Mocenské pozice ve znárodněném průmyslu (1945–1948). In: Jech, K. (ed.):
Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 70–74. 

70 Živnostenské podnikání v českých zemích představovalo po roce 1945 177 119 řemeslných podniků, 82 091 malo-
obchodních firem, 12 914 ambulantních živností, 2 502 zprostředkovatelských živností, 32 584 hostinských provo-



ly již před rokem 1945 významnou složku společnosti (byť za protektorátu značně oslabenou),
i když v politickém systému si nevytvořily vlastní politickou reprezentaci a politicky inklinova-
ly k některé ze čtyř stávajících stran, případně se organizovaly ve stovkách stavovských organi-
zací a spolků, jejichž prostřednictvím uplatňovaly svůj převážně profesní zájem. Všechny čtyři
politické strany v českých zemích se snažily je podchytit zdůrazňováním pozitivního řešení
právě problému těchto vrstev. Přitom nositelem základních zaměstnaneckých požadavků se sna-
žilo být ROH; často se odboráři svými přístupy dostávali do drobných konfliktů se zaměstnava-
teli. V tomto vztahu se stále více odrážel i politický boj mezi jednotlivými stranami.71

Košický vládní program zaručoval podporu drobnému řemeslnickému a obchodnímu podni-
kání. Za zachování soukromého vlastnictví se jednoznačně stavěly národněsocialistická a zejména
lidová strana; ta ráda vystupovala jako jediný garant zájmů středních podnikatelských kruhů.72

I odbory poskytovaly záruky drobným podnikatelům; společně s KSČ vycházely z představ
dlouhodobějšího soužití znárodněného podnikání s živnostenským podnikáním a v tomto obdo-
bí ho doporučovaly neznárodňovat.73

Sociální otázky v programu odborů

Zvláštní pozornost byla od začátku věnována ve vedení odborů sociální politice. Už ve XIV.
kapitole Košického vládního programu byly cíle sociální politiky podmíněny možnostmi obno-
veného rozvráceného hospodářství, přičemž vycházely z nových premis, uplatňovaných v té
době i v jiných zemích. Program zdůraznil, že „vláda je odhodlána položit základy velkorysé
sociální politiky a sociální péče o všechny vrstvy pracujícího lidu měst a venkova“. Uvedený
požadavek počítal se sociální ochranou všeho obyvatelstva, která měla být „postupně rozšířena
i na samostatně hospodařící občany“.74

Přitom se ROH začalo budovat na podobných základech, jak tomu bylo v protektorátní
NOÚZ a ÚVZ, tedy na tuhém centralismu, i když formálně byla jednota založena na organizač-
ním principu demokratického centralismu. V jednotných odborech nebylo místa pro odborovou
socializaci, jak tomu bylo za první republiky s množstvím odborových centrál a organizací, které
zastupovaly různé stavovské zájmy; tomu odpovídaly časté styky mezi dělníky a odboráři a řeše-
ní průmyslových konfliktů v jednotlivých podnicích navíc podporované tarifními smlouvami, ve
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zoven a 9 645 dopravních závodů. Z úhrnného počtu 564 820 osob činných v řemesle bylo 167 686 samostatnými
majiteli. Statistické informace SÚS, řada 12, 1948, č. 2, s. 30–32; údaje získány ke dni 31. 12. 1946. 

71 Blíže DEYL, Z.: ROH, státní zaměstnanci a živnostníci v letech 1945–1948. In: Odbory a naše revoluce. Sborník
studií. Praha 1968, s. 207–216; DEYL, Z.: Vývoj řemeslné výroby. In: Některé problémy hospodářského vývoje
Československa v letech 1945–1948. Sborník statí. Praha 1967, s. 87–99; MAREK, P.: Živnostníci a obchodníci na
prahu svobody. In: Kokošková, Z. – Kocián, J. – Kokoška, S. (edd.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvo-
body. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha 2005, s. 319–331. 

72 V Programu Československé národněsocialistické strany, schváleném na sjezdu zastupitelstva strany 9. 12. 1945, se
uvádělo: „[…] trváme na zásadě, že vedle zespolečenštění podniků státních, komunálních či družstevních mají i v řád-
ně organisovaném socialistickém státě právo na život podniky soukromé.“ Svobodné slovo, 11. 12. 1945, s. 1–4. Pro-
gramové prohlášení Československé strany lidové konstatovalo: „U řemeslníků a podnikatelů vůbec musí býti pod-
porována iniciativa a chráněno podnikání, pokud je v souladu s veřejnými zájmy. Postátňování a zveřejňování
podniků menších velikostí třeba prováděti jen ve výjimečných případech.“ Lidová demokracie, 10. 6. 1945, s. 1–2. 

73 Několikrát se k těmto otázkám vyslovil ve svých vystoupeních předseda ÚRO A. Zápotocký; dne 3. října 1945 v roz-
hlasovém projevu mj. uvedl: „Malé a živnostenské podniky zestátňovat nebudeme […]. My zestátnění živnostenských
podniků nepotřebujeme a nebudeme provádět.“ ZÁPOTOCKÝ, A.: Po staru se žít nedá. Praha 1948, s. 54–55. Po
únoru 1948 však bylo všechno jinak. 

74 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků, přijatý na prvé schůzi vlády 5. dubna 1945 v Koši-
cích. Praha 1945, s. 24–25. 



velké míře přizpůsobenými místním pracovním podmínkám.75 K odborové socializaci předmni-
chovské republiky patřilo maloprostorové organizační prostředí s nepřehledným množstvím
malých a menších vysoce specializovaných jednotlivých oborů. V jednotných odborech nebylo
pro toto vše místo.76

Od samého počátku, zejména pak od nástupu komunisty A. Zápotockého do funkce předse-
dy ÚRO, razilo ROH zcela jiný směr odborové politiky, než tomu bylo v předchozím období.77

Opouštěla se tradiční platforma bojů o mzdové požadavky, odbory začaly plně korespondovat 
s oficiální vládní politikou a doslova šly vládě „na ruku“, a to nejen při vysvětlování obtížné
poválečné doby (obnova hospodářství, zásobovací obtíže, obava z inflace apod.). Současně na
druhé straně očekávaly odbory ze strany vlády plnou podporu pro svou činnost; samy se pak
deklarovaly za „nejspolehlivější oporu vlády“. 

Pozice odborů byla velmi silná zejména v hospodářsko-sociální oblasti. Zástupci ÚRO byli
dosazeni do Svazu průmyslu, kde tvořili až polovinu vedení, přičemž do tohoto orgánu schva-
lovala ÚRO i zástupce podnikatelů. Zakládání jednotných odborů vyzdvihovalo zejména „tříd-
ní moc“ dělnictva, které bylo symbolicky označováno jako „státní třída“. Odbory nepředstavo-
valy v řadách otázek „organizaci formální povahy“, nýbrž byly integrální součástí jejího
sociálního života a jejího systému norem. To fakticky přinášelo úplnou degradaci požadavků na
mzdová a sociálněpolitická opatření za pomoci i tak legitimních prostředků, jakými byly stáv-
ky. Mzdová a platová hladina, utvářená za okupace státní regulací a podle potřeb německého
válečného hospodářství, byla v prvních měsících po květnu 1945 narušena. Státní mzdová poli-
tika byla prováděna prostřednictvím ministerstva ochrany práce a sociální péče za významné ini-
ciativní účasti ÚRO; v období do konce listopadu 1945 se orientovala na zvládnutí živelného
pohybu mezd a platů.78
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75 Ke konci roku 1936 bylo v českých zemích evidováno 13 odborových ústředen (včetně německých odnoží) a čtyři
čistě německé centrály; mimo ně fungovaly odborové organizace bez ústředen, přičemž celkový počet odborově orga-
nizovaných členů dosáhl čísla 2 183 436 členů. Blíže ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech 1918–1948. Brno
2008, s. 120–121. 

76 Blíže HEUMOS, P.: „Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!“ Dělníci a státní socialismus v Československu
1945–1968. Praha 2006, s. 30–33. 

77 Blíže Výzva ÚRO k rychlému vybudování závodních odborových organisací jako základu jednotného čs. odborového
hnutí. In: Jíša, V. et al. (edd.): Vznik Revolučního odborového hnutí. Sborník dokumentů z let 1944–1946. Praha
1977, s. 95–96. K uvedení A. Zápotockého do funkce předsedy ÚRO došlo na plenární schůzi tohoto orgánu dne
7. června 1945. Návrh prezidia přednesl sociální demokrat V. Cipro, generálním tajemníkem ÚRO se stal také sociál-
ní demokrat E. Erban. A ČMKOS, f. ÚRO-plen., 7. 6. 1945, k. 1, inv. j. 2. Ve vystoupení člena prezidia komunisty 
F. Jungmanna zazněla informace o jednáních zástupců ÚRO s vedením politických stran, na nichž došlo ke shodě 
v otázce vytváření jednotných odborů: „Jednota odborů je stoprocentní a není dovoleno, aby některá ze stran
budovala samostatné odbory.“ Rozšířená ÚRO se skládala ze 17 členů, z toho bylo devět komunistů, šest sociálních
demokratů a dva národní socialisté. NA, KSČ-ÚV, sv. 5, a. j. 116. Též Práce, 8. 6. 1945, s. 1. Antonín Zápotocký
(1884–1957) byl český sociálnědemokratický funkcionář, po vzniku ČSR jeden ze zakladatelů levice v sociální
demokracii a organizátor dělnických rad, později československý komunistický politik patřící ke Šmeralově skupině
ve vedení KSČ. V letech 1922–1925 byl jejím generálním tajemníkem. Ve třicátých letech se stal představitelem
komunistických Rudých odborů. Krátce po okupaci byl v dubnu 1939 zatčen při pokusu o ilegální přechod hranic do
Polska a poté vězněn na Pankráci, v Drážďanech a nakonec v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg. Po
osvobození vykonával funkci předsedy ÚRO, po únoru 1948, na jehož přípravě i průběhu se aktivně podílel, se stal
předsedou vlády ČSR. Po Gottwaldově smrti zastával v letech 1953–1957 funkci prezidenta republiky. 

78 Z podnětu ÚRO byly v tomto období zvýšeny mzdy horníků, zemědělských dělníků i mzdové sazby v textilním prů-
myslu (o 25 %) a byly provedeny mzdové úpravy v dalších 14 výrobních odvětvích. Vyhláškou č. 74 ze 4. července
1945 o mzdovém (platovém) zrovnoprávnění žen bylo stanoveno, že při rovnocenné pracovní činnosti obdrží ženy za
stejné množství zhotovených výrobků stejnou odměnu jako muži. Blíže KALINOVÁ, L. – BRABEC, V.: K některým
stránkám vývoje struktury a postavení čs. dělnické třídy v letech 1945–1948. In: Odbory a naše revoluce. Sborník
studií. Praha 1968, s. 74–93. 



Neméně důležité bylo také vyslání zmocněnců ÚRO do bankovních a ostatních peněžních
ústavů.79 Zástupce ÚRO zasedal i v Hospodářské radě vlády, později i v plánovacích orgánech.
Odbory udržovaly neustálý kontakt s hospodářskými ministerstvy, která bez jejich stanoviska
nemohla předložit vládě žádný návrh zákona týkajícího se hospodářské politiky státu a sociál-
ních, pracovních či mzdových problémů. Účastnily se připomínkového řízení mezi jednotlivými
ministerstvy. Samy také vypracovávaly a předkládaly návrhy či náměty a opatření k řešení eko-
nomických otázek (plány na obnovu výroby, návrhy dekretu o znárodnění potravinářského prů-
myslu a pojišťoven, později i návrhy na opatření týkajícího se průmyslových konfiskátů, na
úpravy platů státních zaměstnanců, případně návrhy dalšího znárodňování). Mzdová politika
směřovala od roku 1945 systematicky ke zvyšování platů nižších tarifních tříd.

Za hlavní podmínku sociálních jistot obyvatelstva Košický vládní program považoval zabez-
pečení práce a výdělku všem práceschopným občanům. Mzdy a pracovní podmínky měly být
zajištěny kolektivními smlouvami a chráněny zákonem. Vládní program byl koncipován jako
dočasný, proto také vysloveně neformuloval socialistické cíle; není v něm uváděno znárodnění
(s nímž komunisté jistě počítali) a ani program národního pojištění. 

Existenční tlak spojený s úpravou cen a mezd na konci roku 1945 stimuloval statisíce osob,
včetně žen v domácnosti, k návratu nebo k novému zapojení do pracovního procesu v průmyslu.
V prvních dvou poválečných letech (1945–1946) přišlo do řad dělnických profesí okolo 200 000
pracovníků, a to zčásti ze zemědělství (především šlo o zemědělské dělníky, hlavně z mladších
věkových skupin). Stav zaměstnanosti v průmyslu se do konce roku 1946 ustálil a dosáhl zhru-
ba 85 % předválečné úrovně.80 Postupně se největším zdrojem pracovních sil stávaly ženy z do-
mácností.81 Hospodářství stálo ještě také před daleko těžším úkolem: vybavit průmysl nejnověj-
ší technikou a technologií a uskutečnit přechod k moderní průmyslové společnosti.82

V situaci všeobecného nedostatku základních životních potřeb obyvatelstva v prvních
poválečných týdnech a měsících se dostaly do popředí otázky spravedlivého rozdělování majet-
ku, pracovních a sociálních příjmů a sociálních služeb. Velkou popularitu si získaly právě návr-
hy na zavedení národního pojištění. Po návratu odborníků z exilu vycházely v odborném tisku,
v časopisech Sociální politika a Svépomoc, studie o Beveridgově programu; stručný obsah této
zprávy byl předložen i ÚRO. 

Od léta 1945 probíhaly přípravy dalekosáhlého zákona o národním pojištění, přičemž odbor-
níci přihlíželi k tradicím a možnostem Československa. Přípravné práce na reformě sociálního
pojištění však byly složité. Narážely na obavy části politiků i některých pracovníků penzijních
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79 Tehdejší ministr průmyslu B. Laušman okomentoval tento stav slovy: „Během několika málo neděl odborové hnutí
hluboko zasáhlo do vedení podniků, má své představitele v národních správách továren, spolurozhoduje v úřadech,
bez souhlasu odborové organisace se v průmyslových organisacích a institucích nehne ani myš.“ RŮŽIČKA, K.: ROH
v boji za rozšíření moci dělnické třídy (1945–1948). Praha 1963, s. 25. 

80 Srov. KALINOVÁ, L. – BRABEC, V.: K některým stránkám vývoje struktury a postavení čs. dělnické třídy v letech
1945–1948. In: Odbory a naše revoluce. Sborník studií. Praha 1968, s. 57–64. K poměru početního stavu mezi děl-
níky a úředníky si připomeňme tyto údaje: V roce 1937 připadalo na jednoho úředníka asi devět dělníků, v roce 1945
byl poměr 1 : 6,1, k 1. květnu 1946 dokonce 1 : 5,6. 

81 Podrobněji KALINOVÁ, L.: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech
1945–1969. Praha 2007, s. 66–77. 

82 S tím úzce souvisela otázka řízení pracovního trhu; s koncem války se zhroutil vybudovaný systém nucené práce 
v protektorátu. V českých zemích byly okupační normy v oblasti řízení práce likvidovány vládním nařízením č. 14/1945
Sb. ze 4. června 1945. Dosavadní úřady práce byly vládním nařízením č. 13/1945 Sb. zrušeny a nahrazeny sítí úřadů
ochrany práce, která byla dobudována na přelomu let 1945 a 1946. V jejich pravomoci nebylo jen včleňování do
zaměstnání, ale i mzdové otázky, živnostenská inspekce, pracovní lékařství a ostatní formy péče o pracující. Podrob-
něji PRŮCHA, V.: Rozmísťování pracovních sil a vývoj zaměstnanosti. In: Některé problémy hospodářského vývoje
Československa v letech 1945–1948. Sborník statí. Praha 1967, s. 24–43.



ústavů ze ztráty dosavadních pozic; podobně i státní a veřejní zaměstnanci se obávali omezení
svých dřívějších privilegií. Postupně byla přijímána dílčí sociální opatření, která operativně rea-
govala na bezprostřední potřeby a požadavky obyvatelstva, zatímco zásadní, dlouhodobá systé-
mová řešení se odkládala. K nim patřilo zajištění „sociální bezpečnosti“; tento pojem chápal
Beveridge šířeji než v politickém slovníku užívaný pojem „sociální jistoty“. Předpokládal nejen
jistotu zaměstnání, minimálních sociálních dávek a vybraných sociálních služeb, ale i rozšíření
demokratických práv občanů z politické oblasti do oblasti hospodářské a sociální. 

V politické i laické veřejnosti byl tento pojem ztotožňován s užším pojmem „národní poji-
štění“. Přípravy na jeho zavedení však počítaly se zabezpečením všech skupin obyvatelstva a se
zásadní změnou jeho správy. Vytvoření sociální pojišťovny namísto dřívějších desítek pojišťo-
ven podle profesních skupin zaměstnanců ukázalo, že změny tohoto systému nebude možné
uskutečnit okamžitě, ale jen v postupných fázích. Již 12. června 1945 rezoluce Škodových závo-
dů jménem 50 000 zaměstnanců žádala vydání dekretu o národním pojištění, v němž by platila
zásada, že vláda chce skutečně vybudovat „nový spravedlivý společenský řád, a tím odstranit
křivdy na sociálně nejslabších“. Další rezoluce žádaly odstranit rozdíl v pojištění dělníků a stát-
ních zaměstnanců. Rovněž Jednotný svaz českých zemědělců v rezoluci z 30. listopadu 1945
požadoval, aby byli „všichni hospodáři jednotně pojištěni“ a aby sociální dávky byly jednotné
pro všechny občany.83 Ukazovalo se, že příprava národního pojištění se stávala velmi populár-
ní zejména mezi dělnictvem a zaujímala důležité místo v jednáních ÚRO a v jeho komisích.84

V tomto prostředí byly v tisku a zejména v některých publikacích uveřejňovány i teoretické
otázky související se sociální tematikou.85 Některé z nich upozorňovaly na to, že hospodářská 
a sociální opatření, včetně sociálního pojištění, nejsou u politiků a národohospodářů chápána
jako přerozdělovací instrument, ale jen jako nástroj sociální spravedlnosti.86 Tito a další autoři
se kriticky vyslovovali i ke Košickému vládnímu programu; můžeme k nim počítat i levicově
orientované ekonomy, kteří se vrátili z londýnského exilu, jako byli Ludvík Frejka a Josef Gold-
mann.87 Mezi teoretiky a praktiky ve Státním úřadu plánovacím a v aparátu komunistické stra-
ny se již v té době a zejména pak při přípravě dvouletky začaly vyskytovat i rozdílné názory na
hospodářský plán, včetně úlohy odborů při koncipování nového modelu „národního pojištění“.
K situaci se kriticky vyjadřovaly i mnohé osobnosti mezi kulturní inteligencí. 

Na prvním místě bychom se mohli zmínit o Ferdinandu Peroutkovi.88 Ten ve stati Dědictví
zdůraznil: „Dospěli jsme do stadia, kdy sociální otázku je třeba vyřešit, nebo zahynout.“89

Peroutka začal poukazovat na rizika levice, která spatřoval v nebezpečném sklonu k radikalis-
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83 A ČMKOS, ÚRO, f. Sociální pojištění, k. 1, a. j. 1/6, Rezoluce 1945. 
84 A ČMKOS, ÚRO, f. Sociální pojištění, k. 4, a. j. 3.1. Blíže KALINOVÁ, L.: Společenské proměny v čase sociali-

stického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Praha 2007, s. 62–65. 
85 Šlo např. o sborník statí vydaný Spolkem komerčních inženýrů JANKOVSKÝ, J. (ed.): O naši sociální politiku. Kri-

tické poznámky. Praha 1947. 
86 Jeden z autorů kritických studií, ředitel nově ustaveného Vědeckého ústavu ÚRO J. Halbhuber, uvedl, že socialističtí

národohospodáři neuznávají ekonomické souvislosti programu národního pojištění proto, že „Keynes, Beveridge a jiní
protagonisté pokrokové ekonomie nejsou nebo nebyli socialisty“. Ve skutečnosti je autor považoval za radikálnější než
naše „levé úchylky“. Blíže HALBHUBER, J.: O nové hospodářství. In: Jankovský, J. (ed.): O naši sociální politiku.
Kritické poznámky. Praha 1947, s. 24. Před radikalismem varovali i další ekonomové, jako J. Macek nebo J. Krejčí. 

87 Blíže KALINOVÁ, L.: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech
1945–1969. Praha 2007, s. 53–58. Ti a ještě další upadli později pro své kritické myšlení v nemilost a po únoru 1948
se většinou stali oběťmi represí. Mnozí z nich byli nuceni se odmlčet nebo emigrovat. Vedle uvedených k nim patřil
J. Macek, J. Krejčí, F. Němec a J. Hejda. Podrobněji HEJDA, J.: Žil jsem zbytečně. Román mého života. Praha 1991. 

88 Známé jsou jeho komentáře ve vlivných periodicích Dnešek a Svobodné noviny (od roku 1945 do začátku 1948 byl
šéfredaktorem tohoto listu; v dubnu 1946 byl obnoven i týdeník Dnešek, místo dřívější Přítomnosti). 

89 Svobodné noviny, 23. 9. 1945.



mu. Ten podle něj vyplýval z toho, že „mnozí komunisté neprodělali potřebný přerod od opozič-
nosti k vládnutí, uměli politicky bojovat za znárodnění, ale nezvládli správu znárodněných pod-
niků“. Podle něj se zajímali více o moc, o politickou spolehlivost vedoucích než o svoji schop-
nost podniky spravovat.90

Postupně se měnily postoje i mnohých intelektuálů blízkých radikální levici, kteří propadli 
v prvním poválečném roce iluzi o politice komunistické strany. Propagační činnosti plné opti-
mistických postojů napomáhaly bohatou mediální činností i odbory. Vedle ambiciózního deníku
Práce vydávaly několik týdeníků, a jak již bylo uvedeno, měly i vlastní rozhlasové vysílání.91

V závodech začaly postupně fungovat závodní kluby, v mnohých z nich se objevila ochotnická
divadla a kina. Všemi prostředky masového působení doslova „bubnovou propagandistickou
palbou“ intenzivně působily na své členy. Na první poválečný rok jednotných odborů v českých
zemích mělo velký vliv sociální hnutí, a to v době, kdy pod tlakem revoluční situace probíhaly
zásadní vlastnické přeměny.

Summary

The Beginnings of the United Trade Unions in the Czech Lands in Post-War 1945 

with a View to Social Issues

This study, based on extensive analysis of archive sources and the available specialised literature, gives
a picture of the political and social situation in the Czech Lands in post-war 1945 from the viewpoint of
the formation of a united trade union organisation. Within a short period of time, the Revolutionary Trade
Union Movement formed became a rock of support for the communists who held the leading position in
its control bodies, evidence of which is provided by the organisational structures of the unions that were
established which took an entirely different form to the structures seen in the pre-Munich period. The
author has focused attention, first and foremost, on clarification of the role played by the unions in two
areas – in the fight to push through nationalisation and in the sphere of social politics. The way in which
the united trade unions began to operate as the Czechoslovak Communist Party’s “gear stick” to the
workers can be documented in full in both these areas. The power cartel of the Czechoslovak Communist
Party and the unions was seen to accept and support any conflicts arising only if they seemed compatible
with their own political class goals.
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90 Svobodné noviny, 3. 3. 1946. Blíže KALINOVÁ, L.: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. 
K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Praha 2007, s. 102. 

91 Vedle deníku Práce, týdeníku ÚRO, Věstníku závodních rad, Informačních zpráv, 22 svazových časopisů, 19 odbor-
ných a desítky závodních časopisů vydávalo ministerstvo práce a sociální péče další sociálně laděné časopisy, jako
Sociální revue, Svépomoc, Osídlení apod. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ VÝBOR KSČ V BRNĚ V LETECH

1968–1971. OD SRPNOVÉ OKUPACE K PORÁŽCE REFORMNÍCH

SIL A „VÍTĚZSTVÍ“ NORMALIZAČNÍHO REŽIMU I* 

RADEK SLABOTÍNSKÝ

The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in Brno
belonged since the early sixties to a very significant party body in which a reform movement
gradually crystallized attempting to democratize not only the Communist Party of
Czechoslovakia in Brno but also individual areas of social life, hence the whole Czechoslovak
society. It was primarily a group of leading officials of the regional party committee headed by
Chief Secretary Josef Špaček who realised the need of fundamental changes of the political
system itself and in the spirit of greater democratization and openness to various social groups
of the population. His efforts were crowned at least by a partial success mainly in the first half
of 1968 when they succeeded to get through some reform steps into life despite many
accumulated problems from the past twenty years of the communist government monopoly and
at the cost of painful compromises. Promisingly developing reform movement within the South
Moravian regional party organization and the regional committee was, however, forcibly closed
in August 1968 by arrival of the occupation forces to Czechoslovakia and a consequent
standardization regime that not only negated the whole after January political development, but
also many of its first leaders were publicly gibbeted so that afterwards it transferred its interest
to officers and members of all organs and components of the Communist Party, hence all the
organs and organizations of political, public, social and economic life.  

Key words: South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia;
The Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia; the occupation of
Czechoslovakia; reformists; conservatives; normalization regime; purge.

Okupace a Jihomoravský krajský výbor Komunistické strany Československa (srpen 1968)

V červnu až srpnu 1968 vyvrcholil nátlak ze strany některých socialistických zemí v čele se
Sovětským svazem a očerňování vedení KSČ a celého polednového politického vývoje v Čes-
koslovensku sdělovacími prostředky těchto států, což vyvolávalo negativní reakce českosloven-

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

* Článek se věnuje problematice politické činnosti Jihomoravského krajského výboru Komunistické strany Česko-
slovenska v Brně (dále Jm KV KSČ v Brně) v uvedeném období. Zachycuje vývoj a výsledky postupného prosazo-
vání normalizační politiky v jednotlivých fázích procesu. Je postaven primárně na studiu dochovaných záznamů 
v archivních pramenech. Hlavním zdrojem informací se stal rozsáhlý archivní fond G 593 Jm KV KSČ v Brně, který
je uložen v Moravském zemském archivu v Brně (dále MZA) a jako doplňující materiál byly použity deník Jm KV
KSČ v Brně Rovnost a vybrané práce věnující se z obecného i konkrétního hlediska otázkám potlačení tzv. Pražského
jara a následné normalizaci. Neexistence jakékoliv vědecké studie na uvedené téma ztěžovalo pohled na zkoumanou
problematiku. Jsem si vědom úskalí, které z této skutečnosti vyplývaly, zejména pro vyvození jakýchkoliv relevant-
ních závěrů a ve vztahu k možnosti provést srovnávací analýzu. Přesto se domnívám, že by práce mohla mít svůj
smysl a význam.



ské veřejnosti, která pořádala podpisové a veřejné akce na podporu politického vedení v čele 
s Alexandrem Dubčekem a veřejné sbírky na poklad republiky. Tento obrovský pohyb uvnitř
společnosti a také její vzájemná soudržnost a jednota byly vážně narušeny vojenskou invazí vojsk
pěti států Varšavské smlouvy do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968. Příchod vojsk
byl pro drtivou většinu obyvatel zcela neočekávaný a znamenal pro ně opravdový šok, stejně
jako pro většinu členů KSČ. Zatímco vojensky byla akce připravena velmi dobře, politicky zce-
la selhala. Příchozí vojska narazila na všech místech republiky na pasivní rezistenci, někde
dokonce na projevy nepřátelství ze strany československých občanů. Nepodařilo se ustavit kola-
borantskou vládu, která by zpětně invazi legitimizovala a následně rozdrtila reformní hnutí.
Odpor obyvatel mohutně podporovaly hromadné sdělovací prostředky, v Československu probě-
hla na výzvu odborového svazu protestní generální stávka a v Praze-Vysočanech se uskutečnil
mimořádný XIV. sjezd KSČ, který intervenci jednoznačně odsoudil, potvrdil dosavadní reform-
ní kurz a zvolil nové vedení KSČ. 

Také v Brně a celém Jihomoravském kraji postupovala invazní vojska při obsazování strate-
gických cílů podle předem schváleného plánu, což se neobešlo bez ztrát na lidských životech 
z řad obyvatel kraje a mělo za následek obrovské materiální škody a především ztrátu posled-
ních zbytků důvěry veřejnosti ve světové komunistické hnutí. Reakce na nepřátelský akt „spřáte-
lených“ pěti socialistických zemí na sebe nedala dlouho čekat. Kromě obrovské vlny odporu ze
strany obyvatel Jihomoravského kraje se aktivizoval Jm KV KSČ, který se zcela spontánně
postavil do čela těchto neorganizovaných protestů. Mimořádná aktivita krajského výboru byla
velmi příkladná a ukazovala nesmiřitelnost jeho členů s okupací. Permanentní zasedání před-
sednictva Jm KV KSČ v Brně měla za následek mobilizaci téměř všech členů krajského výboru
a také podřízených orgánů, které pak dle jeho pokynů působily na obyvatele kraje. Práci kraj-
ského výboru v těchto kritických dnech řídil tajemník Alfréd Černý, který tak mohl zúročit svo-
je organizátorské schopnosti. Navíc se celému krajskému výboru KSČ dostalo „ocenění“ ze stra-
ny obyvatel kraje v podobě akceptace vedoucí úlohy komunistů v těchto dnech drtivou většinou
nestranické veřejnosti, která především oceňovala pevný postoj členů krajského výboru ve věci
odporu proti okupaci. V brzkých ranních hodinách 22. srpna se sešlo předsednictvo Jm KV KSČ,
které hodnotilo situaci v kraji, a vedením rozhovorů s velením okupačních jednotek pověřilo ze
svého středu Karla Neuberta. Na pořad jednání se také dostala kritická zásobovací situace a pro-
blémy ve zdravotnické službě a možnosti jejich řešení.1 Na uvedenou schůzi navazovalo večer-
ní plenární zasedání krajského výboru, které schválilo prohlášení předsednictva Jm KV KSČ 
v Brně k politické situaci, pověřilo členy předsednictva jednat jménem pléna a řídit krajskou
stranickou organizaci v duchu prohlášení.2 Bez zajímavosti také jistě nebylo zvolení 13 členů
krajské organizace KSČ v čele s vedoucím tajemníkem Josefem Špačkem a tajemníkem Jaro-
slavem Šabatou za představitele nového ústředního výboru (dále ÚV) KSČ.3

Prohlášení vyslovilo jednoznačnou podporu výsledkům mimořádného XIV. sjezdu KSČ 
a nově zvolenému vedení KSČ, stejně jako odsoudilo „zrádce“ Aloise Indru a distancovalo se
od jeho aktivit. Zároveň ocenilo jednotu obyvatel Jihomoravského kraje a jeho postoj v průbě-
hu generální stávky dne 23. srpna, kdy se stalo Brno mrtvým městem. Tímto způsobem tak bylo
dáno najevo pohrdání okupanty. Na závěr svého stanoviska vyhlásilo plénum požadavek, aby
všichni napnuli své síly k odchodu okupantů, protože jen „svobodná země může rozhodovat 
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1 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1968, k. 107, inv. č. 53, zápis ze schůze předsednictva
JmKV KSČ v Brně, která se konala dne 22. srpna 1968. Předsednictvo zároveň žádalo sovětskou stranu, aby se ofi-
ciálně vyjádřilo k usmrceným československým občanům, k jejichž zabití nebyl důvod.

2 Mandát předsednictvu KV KSČ. Rovnost, 23. 8. 1968, s. 1.
3 Členové nového ústředního výboru KSČ z našeho kraje. Rovnost, 23. 8. 1968, s. 1.



o svém osudu, i o případném vyhlášení neutrality!“.4 Okupační síly si byly vědomy své politické
slabosti, stejně jako pevného postoje obyvatel k okupaci. V této souvislosti žádaly odvolání náz-
vu okupace pro vojenský zásah, stejně jako zastavení veškeré politické kampaně především pro-
ti sovětským vojákům a umožnění zásobování vojsk vodou. Zatímco zásobování bylo ústy
tajemníka Černého přislíbeno, politická kampaň neměla být odvolána, stejně jako byl opětovně
žádán odchod všech okupačních vojsk z Československa.5

Plenární zasedání Jm KV KSČ, které se sešlo 27. srpna, mělo potvrdit usnesení předsednic-
tva krajského výboru ze stejného dne, které bylo motivováno snahou nedopustit ozbrojený odpor
proti okupantům a zároveň mělo dokázat jednotu vrcholného orgánu krajského výboru. Po zji-
štění obsahu tajného protokolu jako výsledku moskevských jednání se všichni přítomní shodli
na nesouhlasu s tímto materiálem, plně se stavěli za závěry a usnesení mimořádného XIV. sjez-
du KSČ a za politickou činnost krajského výboru od 21. srpna. Následně odsouhlasené a částe-
čné upravené usnesení, adresované plénu ÚV KSČ, odsoudilo přijaté závěry moskevského pro-
tokolu s připomenutím, že „stranická i občanská veřejnost nepřijme kompromis, který by byl 
v rozporu s usnesením mimořádného XIV. sjezdu“. V jednotlivých bodech pak stanovisko poža-
dovalo setrvání vedoucích představitelů KSČ Alexandra Dubčeka, Františka Kriegla, Josefa
Smrkovského, Oldřicha Černíka, Josefa Špačka a Čestmíra Císaře v jejich vrcholných stranic-
kých a státních funkcích, bezpodmínečný a okamžitý odchod všech okupačních vojsk z Česko-
slovenska, nepřipustit anulování výsledků mimořádného XIV. sjezdu KSČ a na něm řádně zvo-
leného ÚV KSČ, zbavit všechny zrádce jejich stranických či státních funkcí a pohnat je před
stranické komise či občanské soudy, kde by se zodpovídali ze svých zločinů, a nakonec signa-
táři zdůraznili právo Československa zvolit si při budování socialismu svou vlastní cestu.6 Čle-
nové pléna rovněž přijali usnesení k výsledkům moskevských jednání. V něm uvedli, že bylo
přijato pod nátlakem, odsoudili slova o kontrarevoluci, která v Československu nebyla, zato oce-
nili, že i v nenormálních podmínkách, zaviněných brutální okupací, zůstala jednota KSČ a veřej-
nosti pevná. Odmítli ztotožnit se se závěry tzv. moskevského protokolu, protože jim v tom bráni-
lo „komunistické přesvědčení i prostá lidská čest […]“. Požadovali, aby v Moskvě uzavřené
dohody projednaly Národní shromáždění a komunistická strana a aby s nimi souhlasila celá
veřejnost. Na závěr vyjádřili naději, že se Dubček a prezident republiky Ludvík Svoboda přih-
lásí k závěrům mimořádného XIV. sjezdu a všichni zvolení na sjezdu do ÚV KSČ zůstanou ve
svých funkcích.7

Kritická situace hromadných sdělovacích prostředků, která se projevovala opakovaným
obsazením jejich redakcí a přímými zásahy do jejich práce, vedla předsednictvo k zaslání velmi
ostrého protestu velitelství okupačních vojsk. V něm předsednictvo požadovalo, aby vojáci pře-
stali střežit objekty brněnských tiskáren, rozhlasu a televize, nezasahovali do práce redakcí a za-
stavili provádění cenzury a nátlaku na členy redakcí a pracovníky tiskáren a uvolnili dálnopisné
a telefonní spoje.8

S podrobnějšími informacemi o průběhu a závěrech moskevských jednání a úkolech pro
další práci KSČ, vyplývajících z uzavřených dohod, přišel seznámit členy předsednictva Jm KV
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4 Jednalo předsednictvo krajského výboru KSČ. Rovnost, 24. 8. 1968, s. 1.
5 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1968, k. 107, inv. č. 53, zápis ze schůze předsednictva

JmKV KSČ v Brně, která se konala dne 25. srpna 1968.
6 Tamtéž, diskuse na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 27. srpna 1968; dopis plénu ÚV KSČ.
7 Trváme na lidské tváři našeho čs. socialismu. Rovnost, 28. 8. 1968, s. 1.
8 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1968, k. 107, inv. č. 53, protest předsednictva Jm KV

KSČ v Brně veliteli okupačních vojsk gen. Ivanovovi, který byl schválen na schůzi předsednictva Jm KV KSČ v Brně
dne 28. srpna 1968.



KSČ v Brně Jaroslav Šabata na schůzi 29. srpna. Ve své řeči zdůraznil, že je důležité neustoupit
z dosavadních pozic a udržet reformní kurz. Vyslovil obavu, že odsouzení výsledků mimo-
řádného XIV. sjezdu KSČ ze strany vedoucích představitelů KSČ v čele s Dubčekem, kteří se
zúčastnili moskevských porad, neuzná většina členů nově zvoleného ÚV KSČ. Proto navrhoval
nová jednání, která měla překlenout tuto situaci. Po následné diskusi, která se opětovně vyjádři-
la pro odchod okupačních vojsk z Československa, se předsednictvo přiklonilo k názoru, že poli-
tika KSČ v uplynulých dnech plně odpovídala „vůli lidu“, a zároveň vyzvalo všechny komunis-
ty, aby i nadále postupovali jednotně a semkli se okolo Dubčeka a jeho lidí ve vedení KSČ.
Všichni diskutující si však více než jasně uvědomovali limity reformního kurzu po přijetí mos-
kevských dohod, jak bylo patrné např. ze slov tajemníka Černého, který rezignovaně konstato-
val: „Jaká je záruka pro další rozvoj? Prakticky vůbec žádná. Okupace se může opakovat, kdy-
koliv se naše zájmy dostanou do rozporů se zájmy Sovětského svazu ve střední Evropě.“9

Vyslovený důrazný nesouhlas krajského výboru s výsledky tzv. moskevského protokolu byl
zčásti zmírněn po plenárním zasedání Jm KV KSČ dne 3. září. Na něm se jeho členové seznámi-
li s právě skončeným zasedáním ÚV KSČ, jehož výsledkem byl obměněný ústřední výbor. Nově
bylo do nejvyššího stranického orgánu kooptováno 80 členů, zvolených na vysočanském mimo-
řádném sjezdu. Tento přijatý kompromis oslabil odpor stranické veřejnosti proti anulování
výsledků mimořádného XIV. sjezdu jako jednomu z požadavků moskevských jednání. Předse-
dající schůze Černý zdůraznil, že k tomuto kroku přispěla nová realita, a to přítomnost okupa-
čních vojsk v Československu, jejichž odchod zůstává i nadále hlavním cílem Jm KV KSČ 
v Brně. Jak však poznamenal, bylo nutné tuto realitu uznat a vycházet z ní při naplňování
akčního programu krajské stranické organizace v praxi, což také členové krajského výboru při-
jali v následujícím usnesení, jehož prostřednictvím schválili postup nejvyššího stranického
orgánu v kraji v uplynulých dnech, opětovně vyzdvihli jednotu straníků a nestranické veřejnos-
ti, vyjádřili podporu reformnímu vedení KSČ a vyslovili souhlas se závěry právě skončeného
zasedání ÚV KSČ, jež chápali jako „opatření, která respektují danou realitu“.10

Počátky normalizačního režimu (září 1968 – duben 1969)

Nově nastupující „normalizace poměrů“ v sobě skrývala značná omezení polednového kur-
zu. První z nich, uskutečňované dle ustanovení moskevských jednání, spočívalo v odchodu nej-
více „zkompromitovaných“ osob, které se angažovaly v reformním hnutí ze svých funkcí, a to
nejdříve v ústředním stranickém a státním aparátu. Druhý nezbytný předpoklad „úspěchu“ nor-
malizace lze spatřovat v omezení svobody slova a v likvidaci všech opozičních uskupení. Vyja-
dřovaná beztrestnost osob, které se stavěly do opozice či na odpor dosavadní reformní politiky,
a jejich setrvání ve funkcích v KSČ a dalších orgánech státní správy a společenských organiza-
cí podlamovaly důvěru veřejnosti v další pokračování polednového vývoje a také ve vedení
KSČ. To bylo limitováno ve své činnosti nejen dalším stupňováním politického tlaku ze strany
vedoucích představitelů Komunistické strany Sovětského svazu, ale také útoky konzervativních
sil uvnitř samotné KSČ.

Krajský výbor KSČ byl ve svém úsilí pokračovat v reformním kurzu limitován těmito sku-
tečnostmi, i když se snažil v podzimních měsících roku 1968 udržet z tohoto kurzu co nejvíce.
Posrpnová politická realita se projevila v hodnocení moskevských dohod, se kterým vystoupil
na stranickém aktivu v Břeclavi 5. září Alfréd Černý, a v nastínění dalšího vývoje. Po rozboru
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9 Tamtéž, zápis ze schůze rozšířeného předsednictva Jm KV KSČ v Brně, které se konala dne 29. srpna 1968.
10 Vše pro odchod cizích vojsk. Ze zasedání krajského výboru KSČ a KKRK. Rovnost, 4. 9. 1968, s. 1, 4.



jednotlivých článků označil přijatou smlouvu za jednoznačný sovětský diktát a „vítězství zbraní
hrubé síly“ a poté kritizoval celou sovětskou zahraniční politiku a její pohled na československý
vnitropolitický vývoj. Pozastavil se nad zpochybňováním specifické československé cesty
vedoucí k socialismu. Dodal však, že vedoucí představitelé KSČ podcenili mezinárodněpolitické
faktory a postoj zemí Varšavské smlouvy, stejně jako vojensko-politické zájmy Sovětského sva-
zu ve střední Evropě. Z toho důvodu usuzoval, že pokud se zájmy jakéhokoliv státu zkříží s vel-
mocenskými zájmy Sovětského svazu, musí tento stát tvrdě narazit a nést následky své samo-
statné politiky. Po kritických slovech, pronesených na adresu Sovětského svazu, Černý načrtl
první kroky nastupující normalizace. Zopakoval, že pokračovat v dosavadním vývoji neskýtá
žádnou záruku a nemá do budoucna perspektivu. Od této tvrdé reality se měl odvíjet další postup
komunistické strany v nejbližším období: zajistit odchod okupačních vojsk, zabezpečit konsoli-
daci života, tj. prosadit normalizaci a obnovit vedoucí úlohu KSČ ve změněných politických 
a společenských podmínkách. Prakticky to znamenalo obnovit cenzuru hromadných sdělovacích
prostředků, zastavit kritiku bezpečnostních orgánů, zakázat opoziční politická uskupení (K 231
a KAN), přepracovat kádrovou politiku KSČ a ukončit očerňování lidí, kteří měli negativní
názor na polednový vývoj, a tím zastavit štěpení strany.11

Zajímavě se v tomto období jevilo hodnocení politické situace v kraji od ledna 1968, pro-
jednané v předsednictvu Jm KV KSČ dne 12. září. Již na začátku materiál konstatoval, že celé
polednové období bylo poznamenáno permanentními krizovými momenty v KSČ i ve spole-
čnosti. Zvláště situace, kdy na jedné straně stály progresivní síly a na straně druhé konzervativ-
ci, vyvolávala v komunistické straně mnohé těžkosti. Přesto se podařilo uhájit jednotu KSČ 
a společnosti, která se nejvíce projevila v jednoznačném odporu proti okupantům. Co však bylo
u nestranické i stranické veřejnosti přijímáno jen s velkými obtížemi, byly výsledky srpnového
zasedání ÚV KSČ, které „vyřazují z funkcí ty představitele, kteří mají plnou důvěru lidí, a pone-
chávají ve funkcích ty, kteří důvěru lidí zklamali a jejichž zamítavý postoj k polednovému vývo-
ji je ve straně i ve společnosti notoricky známý“. Z toho plynula nedůvěra veřejnosti v Dubče-
kovo vedení, které sice hovořilo ve prospěch polednové politiky, praktické kroky pro další
realizaci proreformního kurzu však nedělalo. Také uvnitř KSČ probíhala diferenciace názorů na
celé polednové období. Kriticky se k této otázce podle autorů zprávy stavělo 20 % členské zá-
kladny, další straníci propadali depresi a beznaději z dalšího vývoje.12

Nejistota, která panovala u mnoha stranických organizací, vyvolala u předsednictva Jm KV
KSČ potřebu vydat jasné stanovisko k vnitropolitické a vnitrostranické situaci. Pro celou jiho-
moravskou stranickou organizaci měl být následující vývoj určen plněním moskevských dohod,
protože jen jejich realizací se měla udržet polednová politika KSČ. Jednoznačně byla ve stano-
visku proklamována podpora všem krokům Dubčekova vedení KSČ a snaha udržet z polednové
politiky co nejvíce, tedy provádět normalizaci pozitivním způsobem.13

Na pořad jednání předsednictva 19. září se dostala také otázka zdůvodnění sporných pasáží
ze Šabatova vystoupení na schůzi dne 29. srpna 1968, která u části funkcionářského sboru vyvo-
lala rozhořčení a nepochopení. Šabata zcela v duchu svého přesvědčení a z pozice progresisty
ve svém vystoupení opakoval slova, která na zmíněné schůzi pronesl. Opět odsoudil okupaci
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11 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Referáty tajemníků KV KSČ, referát Alfréda Černého, tajemníka KV KSČ, který
přednesl na stranickém aktivu v Břeclavi dne 5. září 1968.

12 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1968, k. 107, inv. č. 53, tištěný materiál hodnocení vývo-
je politické situace v Jihomoravském kraji k 9. září 1968, který projednávala schůze předsednictva JmKV KSČ v Brně
dne 12. září 1968.

13 Tamtéž, stanovisko předsednictva KV KSČ k vnitropolitické a vnitrostranické situaci, které vyjádřilo na své schůzi
dne 19. září 1969.



jako násilný akt vměšování se do vnitřních záležitostí suverénního státu, vyjádřil obavu, že by
se tzv. moskevský protokol mohl stát východiskem pro novou politiku KSČ, a ne jen nutným
kompromisem a s tím souvisejícím hledáním viníka v celém polednovém vývoji. Nesouhlasil
také s anulováním tzv. vysočanského sjezdu, který dle jeho názoru „překračuje rámec nutného
kompromisu a oslabuje odhodlání strany pokračovat v polednové politice“. Šabatova řeč zapa-
dala do celkového hodnocení politického vývoje v Jihomoravském kraji, které hovořilo o dife-
renciaci názorů uvnitř KSČ. Následující diskuse byla motivována pokusem zbavit Šabatu 
funkce v předsednictvu krajského výboru, jak to dokazovala i slova Josefa Solaře, který charak-
terizoval tuto snahu následujícím způsobem: „Odpor proti s. Šabatovi je motivován odporem
proti určité politice.“ Zatímco Josef Solař, Vladimír Lenc či Ladislav Manoušek se za jeho setr-
vání ve funkci tajemníka krajského výboru jasně postavili, Michal Holčák, Stanislav Máca či
Ludmila Kusáková zastávali názor, že by měl Šabata zvážit své další působení ve funkci. Šaba-
ta se svému odchodu nebránil, jen se vyslovil, aby tak mohl učinit až ve vhodné chvíli. Následné
usnesení schválilo setrvání Šabaty ve funkci s tím, že na příštím plenárním zasedání měl vystou-
pit se stanoviskem k množící se kritice na svou osobu.14

K otázce diferenciace uvnitř KSČ se Šabata vyjádřil v článku, který otiskl deník Rovnost.
Tento opětovně zaváděný politický termín charakterizoval jako snahu části politiků KSČ rozbít
proklamovanou jednotu, která pro ně mohla být nepohodlná. Jednotu nacionalistickou nahrazu-
jí, podle jeho slov, mnohem horší jednotou internacionální, jejíž zdroj nepocházel z Českoslo-
venska, ale byl sem importován ze Sovětského svazu, aby se zde účinně a viditelně reprezento-
val v podobě mnoha domácích pomocníků.15

„Pozitivní“ přístup k politice normalizace se opět projevil při projednávání politické situace
v kraji v říjnu 1968 na plenárním zasedání Jm KV KSČ. Byl to akt, který se snažil udržet všech-
ny výdobytky polednové politiky, a to v podmínkách pokračující okupace Československa, 
a zároveň projev ofenzívní obrany proreformních sil ve vedení krajského výboru. Referát k této
otázce přednesl tajemník Černý, který zdůraznil, že krajský výbor nebude revidovat postoje,
které zaujímal v srpnových dnech. Opakoval tezi o socialistickém a marxistickém charakteru
československé demokracie, která však byla zneužívána pravicovými silami (o konzervativních
a dogmatických silách uvnitř KSČ však v referátu nebylo ani slovo). Zároveň však připomenul,
že místo Československa je v socialistickém společenství. Národní frontu charakterizoval jako
uzavřený pluralitní politický systém, znemožňující jakýkoliv vznik opozičních stran či uskupe-
ní. Pozornost věnoval také jednotlivým oblastem společenského života a s uspokojením konsta-
toval, že se podařilo nastartovat demokratizační proces bez ohledu na těžkosti. Situaci uvnitř
KSČ hodnotil jako krizi, kterou však zapříčinilo staré novotnovské vedení, jehož pohrobci zno-
vu „vystrkují růžky“, svým počínáním směřují k revizi akčního programu KSČ a moskevské
dohody stavějí proti polednové politice, a všechny, kteří stáli proti tzv. moskevskému protoko-
lu, hodnotil jako nepřátele. Černý se neztotožňoval s názorem, že polednová politika byla nacio-
nalistická a protisovětská a v této souvislosti odpověděl, že to byl systém socialistické demo-
kracie s důrazem na lidovou, protibyrokratickou a skutečně demokratickou politikou. Nešlo tedy
o to opustit socialismus. Srpen však tento vývoj zabrzdil a vytvořil novou realitu, v níž je třeba
„snažit se formulovat podstatu polednové politiky novým způsobem, v souladu s novými pod-
mínkami, musíme ji hájit proti snahám nahradit ji novou politikou, tj. fakticky proti snahám
vrátit se k předlednové politice“. Tato nová politika však, jak Černý řekl, ztrácí důvěru lidí, kte-
ří nevěří „našim tvrzením o pokračování polednové politiky“. Proto na závěr svého vystoupení
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14 Tamtéž, prohlášení soudruha Šabaty, diskuse a usnesení.
15 ŠABATA, J.: O politické tvářnosti národa. Rovnost, 20. 9. 1968, s. 3.



apeloval na všechny přítomné, aby na tyto projevy nedůvěry veřejnosti odpovídali jen „tvrdou 
a nesmlouvavou pravdou“.16

Tato upřímná slova, obhajující reformní kurz KSČ, však nacházela uvnitř krajského výboru
stále méně zastánců, naopak do popředí se dostávali funkcionáři, kteří se sice s polednovou poli-
tikou také „zapletli“, ale jen do té míry, že se ukázali být vhodnými nástroji k uskutečnění pře-
chodu k normalizačnímu režimu a porážky reformního proudu uvnitř KSČ. Ukázala to diskuse
na plénu krajského výboru k případu Jaroslava Šabaty, který se již podruhé musel zpovídat ze
svých „hříchů“ důsledného zastánce a protagonisty polednové politiky v Jihomoravském kraji.
Diskusi řídil Černý, který připomenul, že Šabatova záležitost se dostala na pořad jednání z důvo-
du kritických hlasů členské základny na jeho adresu. Doplnil, že předsednictvo se vyslovilo pro
setrvání Šabaty ve funkci tajemníka Jm KV KSČ v Brně, a to z důvodu „odmítnutí tendencí,
které chtějí krajský výbor a jeho představitele puncovat jako pravičáky, které obviňují kraj z pra-
vičácké, revisionistické a nacionalistické politiky. Není pochyb o tom, že odchod jednoho pra-
covníka by mohl postupně vyvolat řetězovou reakci a stupňování požadavků.“ Plénu tudíž navr-
hl, aby nesouhlasilo se Šabatovým odchodem z funkce, protože pro tento krok neexistovaly
politické důvody. Poté se slova ujal sám Šabata a hovořil o kritice, která se snesla na jeho hlavu
od některých představitelů vedení KSČ na plenárním zasedání ÚV KSČ 31. srpna. Šabata zopa-
koval, že na sdělenou kritiku nereagoval, nýbrž vyslovil zásadní postoj k výsledkům moskev-
ských rozhovorů, za kterým si nadále stojí a nehodlá na něm nic měnit. Členy pléna 
upozornil, že hodlá ve své funkci setrvat, a to ne s ohledem na svoji osobu, ale na politickou linii,
kterou zastává, a v ní bojovat proti všem nepodloženým obviněním a kritickým hlasům. Násled-
ná diskuse, byť hodně osobní a kritická, však prozatím nepotvrdila převahu normalizačních sil
uvnitř krajského výboru, což se také projevilo v usnesení požadujícím setrvání Šabaty v dosa-
vadní funkci a v udělení souhlasu se Šabatovým vystoupením s výhrůžnou poznámkou, která
směřovala k ústředním orgánům KSČ, že „KV KSČ si nedá v žádném případě a nikým vzít právo
rozhodovat o funkcionářských kádrech v našem Jihomoravském kraji“.17 Zdálo se, že reformní
síly zvítězily a tímto vítězstvím získaly mocnou morální zbraň k další obraně polednové politi-
ky, bylo to však jen vítězství Pyrrhovo, jak měly ukázat již nejbližší týdny. Sílu reformistů pro-
věřily také oslavy 50. výročí vzniku samostatného Československa, které proběhly zcela v jejich
režii jak po obsahové, tak po organizační stránce a setkaly se s velkou podporou široké veřej-
nosti.

Rozdílné pozice členů krajského výboru se velmi dobře projevily v diskusi při projednávání
návrhu rezoluce o hlavních úkolech strany v příštím období. Část rezoluce se totiž věnovala hod-
nocení polednového vývoje v KSČ a ve společnosti. Zatímco Šabata, Lenc, Černý, Čejka či
Manoušek se vyjádřili pozitivně, i když kriticky na adresu polednové politiky a celého spole-
čenského vývoje, Holčák, Neubert, Čech či Filipenský prozatím opatrně, zato však s důrazem na
jednotlivosti kritizovali polednový vývoj, kdy jedna krize střídala druhou. Všichni se však shod-
li na tom, že předložená rezoluce není analýzou předchozího období, ale jen jakousi charakte-
ristikou, která bude muset být více rozpracována, s nutností ukázat na konkrétních příkladech
pozitivní i negativní stránky polednové politiky. Především však materiál ještě stále zastával tezi
o pokračování polednové politiky a jejím prosazování krajským výborem, jak o tom v závěru
diskuse hovořil Alfréd Černý.18 Dle připomínek diskutujících byla rezoluce přepracována a ode-
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16 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1968, k. 32, inv. č. 23, referát A. Černého k současné politické
situaci, který přednesl na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 14. října 1968.

17 Tamtéž, záležitost J. Šabaty.
18 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1968, k. 107, inv. č. 53, diskuse k návrhu rezoluce 

o hlavních úkolech strany, která proběhla na schůzi předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 29. října 1968.



slána na ÚV KSČ, které si vyžádalo pro své listopadové plenární zasedání stanoviska všech
předsednictev jednotlivých krajských výborů KSČ.

Plenární zasedání ÚV KSČ, které se konalo v Praze ve dnech 14.–17. listopadu 1968, mělo
výrazně jiný výsledek, než jaký očekávali představitelé reformního křídla uvnitř Jihomoravské-
ho krajského výboru KSČ. Především se podařilo stoupencům protireformních sil za pomoci
realistické skupiny uvnitř vedení KSČ přijmout takový návrh rezoluce, která již nebyla tak
odmítavá k srpnové okupaci, stejně tak se v dokumentu objevily pasáže výkladu politického
vývoje v Československu přibližující se sovětskému stanovisku. Celkově se rezoluce stala vnitř-
ně rozporuplnou. Obsahovala sice většinu prvků reformního programu, na druhé straně vedla 
k dalšímu posílení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a zdůraznila permanentní boj proti pravi-
covému nebezpečí. Návrh podpořila i proreformní skupina v ÚV KSČ, jejíž jednota se ale zača-
la bezprostředně po skončení zasedání drolit. Plénum rovněž schválilo sérii kádrových změn,
které postupně vytlačovaly představitele reforem z jejich pozic. Konzervativcům se navíc poda-
řilo znovu odsunout konání mimořádného sjezdu KSČ. Listopadové zasedání sice i nadále 
považovalo akční program za hlavní programový dokument, ten však doznal množství změn 
a v mnoha bodech jej nahrazovala právě schválená rezoluce. Reformní komunisté se přijetím
tohoto normalizačního textu dostali do defenzívy, která se prohlubovala jen dalšími ústupky.

Přijaté závěry plenárního zasedání ÚV KSČ se brzy projevily v praxi i při projednávání úko-
lů krajského výboru. Schůze předsednictva Jm KV KSČ se např. v otázce emigrace občanů Jiho-
moravského kraje (celkem 1 214 dospělých a 204 dětí), kteří opustili Československo po srp-
nové okupaci, vyjádřila v přijatém usnesení, v němž se jako hlavní důvod odchodu za hranice
uváděly lepší finanční a pracovní podmínky a u mladších „romantismus, rozkolísanost a u ně-
kterých mylná informace o politických poměrech a obavy z politického vývoje v naší republice“.
Emigraci odsoudila, když uvedla: „Při posuzování emigrace občanů dospělo předsednictvo KV
k přesvědčení, že odchod těchto pracovníků poškozuje náš další vývoj národního hospodářství,
vědy, školství i kultury. Zejména v této složité situaci, kdy naše republika potřebuje využít schop-
ností a umu každého občana, nepokládá za správné a v žádném případě za vlastenecký čin 
opustit republiku.“ Předsednictvo hlavně dráždila skutečnost, že odborníci si odnášejí do zahra-
ničí citlivé materiály, které pak využívají v neprospěch republiky, čímž dochází k poškozování
Československa. O jaké materiály mělo jít konkrétně, usnesení nehovořilo.19

Příprava prosincového pléna krajského výboru předsednictvem Jm KV KSČ v Brně probíha-
la na jeho schůzi 27. listopadu. Původně se plénum mělo konat již 29. listopadu, ale z vážných
důvodů bylo nakonec odloženo. Hlavní příčinu spatřoval tajemník Černý v nepřestávajících úto-
cích některých vedoucích představitelů KSČ na práci krajského výboru a jeho pokračování 
v polednové politice. Černý na základě této kritiky proto navrhl zamyslet se hlouběji nad dosa-
vadní činností krajského výboru a teprve poté s touto analýzou předstoupit před plénum. O slo-
žitosti celé situace nejlépe vypovídala následující diskuse, kde zazněly hlasy jak pro uskutečně-
ní pléna, tak pro jeho odložení. Do celé diskuse se vložil vedoucí tajemník Špaček, který se
vyjádřil v tom smyslu, že není nutné celou situaci kolem činnosti krajského výboru dramatizo-
vat, ale že kritické názory na jeho práci jsou názorem jen některých členů ÚV KSČ. Přimlouval
se také za odložení pléna, a to až do vyjasnění všech otázek se členy ÚV KSČ. Na závěr disku-
se padlo rozhodnutí odložit plénum krajského výboru do doby, až budou vypracovány analýzy
činnosti Jm KV KSČ v Brně na základě kritických připomínek z některých okresních organiza-
cí KSČ a některých vedoucích funkcionářů KSČ. Zároveň přijalo předsednictvo krajského výbo-
ru doporučení zaslat do deníku Rovnost zprávu o vyjádření souhlasu s přijetím závěrů listopa-

19 Tamtéž, zápis ze schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 21. listopadu 1968.
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dového plenárního zasedání ÚV KSČ.20 Zcela mylně tak interpretovalo jeho výsledky, které
považovalo za východisko pokračování polednové politiky v duchu akčního programu. Přijetí
závěrů listopadového zasedání ÚV KSČ krajským výborem samozřejmě limitovalo krajské
funkcionáře KSČ v jejich rozhodném pokračování v polednové politice. Podřízení se stanovis-
kům ÚV KSČ z hlediska uplatňovaného principu demokratického centralismu, kdy všechny
podřízené orgány měly za povinnost přijmout závěry orgánu vyššího, bylo hlavní příčinou ústu-
pu z dosavadních více či méně pevných postojů při realizaci reformní politiky. 

Na stejném zasedání se znovu otevřela diskuse kolem odchodu Jaroslava Šabaty z funkce
tajemníka jako reakce na usnesení předsednictva ÚV KSČ z 22. října. Nic nového však neza-
znělo, jen kritika jeho práce byla o poznání důslednější a navazovala na Šabatovy odpůrce uvnitř
ÚV KSČ. Ten však již mezitím dostal nabídku vrátit se učit na brněnskou Univerzitu Jana Evan-
gelisty Purkyně, což kvitoval s povděkem. Proto sám požádal o uvolnění z funkce tajemníka
krajského výboru k 1. lednu 1969, což také předsednictvo krajského výboru přijalo. Špaček však
doporučoval, aby Šabata zůstal řadovým členem krajského výboru, protože z této pozice mohl
vykonat ještě množství užitečné práce pro KSČ. Konečné slovo v Šabatově záležitosti mělo mít
předsednictvo ÚV KSČ, které mělo za pomoci předsednictva krajského výboru vypracovat sta-
novisko a předložit ho plénu krajského výboru k projednání. Členové předsednictva se poté
vyjádřili k návrhu na nového vedoucího tajemníka Jm KV KSČ v Brně. Místo sebe navrhl dosa-
vadní vedoucí tajemník Špaček do této funkce Černého, který jej od srpnové okupace zastupo-
val. V souvislosti s tím požádal Špaček o uvolnění z funkce. Černý se k návrhu vyjádřil kladně
s podmínkou, že se vyjasní vztahy mezi krajským výborem a ÚV KSČ, jinak by nemohl uvede-
nou funkci zastávat. Po krátké diskusi přijali členové předsednictva hlasováním návrh na zvole-
ní Alfréda Černého do funkce vedoucího tajemníka Jm KV KSČ v Brně. Tento návrh měl být
projednán se členy ÚV KSČ a poté předložen ke konečnému schválení plénu krajského výbo-
ru.21 Reformnímu křídlu uvnitř krajského výboru se tak volbou Černého, byť čekajícímu na své
potvrzení ve funkci předsednictvem ÚV KSČ, podařilo na krátký čas zbrzdit nástup normali-
zátorů do vedení krajské stranické organizace. Předsednictvo ÚV KSČ však zvolilo vyčkávací
taktiku, s potvrzením Černého do funkce otálelo a nikdy později se k této otázce již nevrátilo.

Dlouho očekávaná analýza politické situace v Jihomoravském kraji a hodnocení činnosti kraj-
ského výboru se dostaly na pořad plenárního zasedání Jm KV KSČ v Brně 16. prosince 1968.
Protože šlo o první zásadní materiál k této problematice, následující diskuse pokračovala i na led-
nové schůzi. Přítomné seznámil s tímto materiálem v úvodním referátu Černý. Právě končící rok
charakterizoval jako nejvýznamnější mezník ve vývoji KSČ a společnosti od roku 1945. Ve svém
věcném a střízlivém hodnocení zdůraznil, že to byl právě krajský výbor, který již před lednem
1968 přicházel se stanovisky na změnu dosavadního kurzu politické linie KSČ a sám šel ostatním
krajům v tomto směru příkladem. Předlednovou situaci hodnotil Černý jako politickou krizi, kte-
rou se nepodařilo do důsledků vymítit ani po prosazení polednové politiky. I přes obtížnost situ-
ace se krajskému výboru podařilo uvádět reformní kroky do praxe a prosazovat demokratizační
opatření uvnitř krajské stranické organizace i v rámci jednotlivých společenských oblastí. Připo-
menul, že i když se podařilo zajistit jednotu KSČ a drtivé většiny veřejnosti, existenci protisocia-
listických sil si krajský výbor uvědomoval a také proti nim postupoval. Aktivita KSČ však byla
v této době podlomena vnitřní nejednotností a neschopností provádět otevřenou politiku. Kritiku
reformních kroků krajského výboru ze strany konzervativců však Černý označil jako odporující
socialismu. Sám se přiklonil k názoru, že v práci krajského výboru se jeho členové dopustili něko-
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20 Tamtéž, zápis z mimořádné schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 27. listopadu 1968.
21 Tamtéž, diskuse k usnesení PÚV KSČ k Šabatovi, diskuse k návrhu na nového vedoucího tajemníka Jm KV KSČ.



lika chyb, které však pramenily z překonávání starého způsobu politických metod a z často nedů-
sledného a chaotického prosazování forem nových. Proto navrhoval, že není nutné cokoliv měnit
na stávajícím politickém systému, k čemuž se také krajský výbor po srpnu 1968 přihlásil. Všech-
ny kritiky si dovolil důrazně napomenout, aby nechali očerňování krajského výboru a jeho ně-
kterých členů, a pokud už by chtěli kritizovat, aby svá obvinění měli podložená. V závěru první
části svého proslovu zdůraznil kontinuitu polednové i posrpnové politiky krajského výboru, 
i když se uvnitř tohoto orgánu objevily názorové rozdíly. Tento neměnný postoj měl být i nadále
uplatňován v činnosti krajské stranické organizace v nejbližším období. Důležitým předpokladem
pro tento úkol bylo dle Černého názoru sjednotit „zdravé jádro strany“, především stranický
aktiv, a zajistit tak ideovou a akční jednotu KSČ. Z následné diskuse vybočil jen příspěvek Jaro-
slava Šabaty, který se snažil jít až na samou podstatu problému. Především upozornil na rozkol
uvnitř ÚV KSČ a varoval před nástupem konzervativních sil ve vedení KSČ, postupným zatla-
čováním reformistů a snahou diskreditovat celé polednové období a jeho protagonisty před stra-
nickou i nestranickou veřejností a zároveň dopustit návrat před leden 1968. Černý se k názorům,
které v diskusi zazněly, vrátil v jejím zhodnocení. Mezi jiným se také dotkl názoru, že někteří čel-
ní představitelé krajského výboru nazývali intervenční vojska okupanty. Na jejich a svoji obranu
uvedl, že toto označení používali jen v prvních dnech po příchodu vojsk do Československa a že
slovo okupant vyjadřovalo sebeobranu, kterou „jsme dokazovali nespravedlnost, která se s námi
děje, kterou jsme cítili“. Ohradil se také proti termínu pravičák, kterým někteří kritikové označo-
vali krajský výbor KSČ. Jak Černý uvedl, krajský výbor se vždy stavěl za splnění usnesení stra-
nických orgánů a nikdy nesklouzl k pravicovým postojům, a to ani v případě vyhlášené a v prak-
tické politice uskutečňované socialistické demokracie. V čem se však rozcházel se svými kritiky,
bylo hodnocení srpnové okupace, odlišné od názoru ÚV KSČ. Jako zhoubné nebezpečí pro KSČ
viděl vytváření skupin a platforem uvnitř strany, které vedou mezi sebou boj o získání politické-
ho vlivu. Za předmět sporu označil pojetí dalšího politického vývoje, vztah k listopadové rezolu-
ci ÚV KSČ a vztah k Sovětskému svazu.22

Probíhající schůze se také s konečnou platností vyjádřila k setrvání Jaroslava Šabaty ve funk-
ci tajemníka krajského výboru. K postupu předsednictva ÚV KSČ se vyjádřilo v dopise plénum
vysokoškolského výboru KSČ v Brně. Na Šabatovu obranu uvedlo, že tento postup neodpovídá
proklamovanému pokračování polednové politiky, ale je vyjádřením nedůvěry k práci krajské-
ho výboru. Zvolený postup poškodil pověst KSČ v očích veřejnosti, s jejíž důvěrou se tak leh-
komyslně hazardovalo. Následná diskuse se vrátila k hodnocení Šabatových postojů a názorů,
ale do celého obrazu nepřinesla žádné nové skutečnosti. Proto plénum přistoupilo k hlasování,
ve kterém se 30 členů krajského výboru (z celkových přítomných 54) vyslovilo pro uvolnění
Šabaty z funkce tajemníka krajského výboru.23 Protireformním silám se tak podařilo odstranit
jednoho z nejvýraznějších zastánců a realizátorů polednové politiky a zároveň jednu z hlavních
překážek nastupující normalizace na krajském výboru. 

Celý spor o Jaroslava Šabatu měl ještě jeden závažný rozměr. Rozbuškou celého sporu se
stalo stanovisko parlamentu Brněnského studentského centra, které bylo zasláno všem celo-

22 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1968, k. 32, inv. č. 23, referát A. Černého k současné politické
situaci v kraji, který zazněl na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 16. prosince 1968; diskuse k referátu.
MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1968, k. 33, inv. č. 24, diskuse k referátu A. Černého, která
zazněla na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 6. a 7. ledna 1969; závěr diskuse – A. Černý.

23 Tamtéž, k případu J. Šabaty – diskuse plus usnesení, které bylo přijato na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně dne
7. ledna 1969. Na podporu J. Šabaty došlo krajskému výboru několik rezolucí, které se shodně stavěly za pokračování
polednové politiky a vyjadřovaly podiv nad jeho odvoláním. Tamtéž, dopis pracovníků Královopolské strojírny Brno
z 19. prosince 1968.
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závodním a dílenským organizacím KSČ. Studenti v něm vyjádřili pobouření nad slovním úto-
kem předválečného člena strany Emanuela Barši na Šabatu, který proběhl na plenárním zasedání
krajského výboru dne 16. prosince 1968, a zároveň tak protestovali proti aktivizaci konzerva-
tivních sil uvnitř krajského výboru. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Dopis komise před-
válečných členů strany vyslovil podiv nad praktikami, které studenti zvolili. Údajně se snažili
fyzickým terorem útočit na „ty síly ve straně, které otevřeně vyslovují svůj názor s cílem sjed-
notit se na rozumné, reálné politice strany […]“. Komise zároveň vyjádřila zklamání nad posto-
jem krajského výboru, který na tyto údajné nedemokratické způsoby zareagoval až se zpoždě-
ním. Pozastavovala se nad tím, že krajský výbor se nedostatečně postavil za Baršu ve svém
prohlášení, uveřejněném v deníku Rovnost.24 Komise se na závěr obracela ke členům krajského
výboru se žádostí vyslovit se ke stanovisku parlamentu Brněnského studentského centra, 
k odpovědnosti funkcionářů KSČ na vysokých školách a váhavosti a nedůslednosti předsednic-
tva Jm KV KSČ v Brně.25 Do středu dění se tak dostával zcela nový „politický hráč“, který měl
sehrát v následujících měsících úlohu trojského koně při prosazování normalizace uvnitř KSČ.
Za své služby však tito staří členové strany neměli být nikterak odměněni, ale právě naopak, jak-
mile totiž dokončili svoji „špinavou“ práci, nové normalizační vedení KSČ se k nim otočilo
zády. 

Vyhrocená a nepřehledná situace uvnitř krajského výboru a množící se útoky na jeho dosa-
vadní činnost z řad protireformních sil, stejně jako tvrdá kritika veřejnosti, měly za následek
postupné zatlačování reformistů v krajském výboru do defenzívy. Přesto se však našlo ještě stále
dost hlasů, které dokazovaly, že reformisté svůj boj ještě nevzdali, jak to ukázal návrh rezoluce
k hlavním politickým úkolům krajského výboru v nejbližším období. Krajský výbor se již poně-
kolikáté přihlásil k zachování kontinuity polednového a posrpnového politického vývoje na
pozadí ideové a akční jednoty. Tato jednota však neměla být rozleptávána žádnými protisocia-
listickými a také sektářsko-dogmatickými sílami. Tato pozitivní normalizační politika měla najít
své spojence mezi všemi sociálními vrstvami obyvatelstva s tím, že její vedení si však opětovně
nárokovala KSČ. Ústupem z dosavadních pozic byl naopak požadavek normalizace poměrů ve
vztazích mezi občany Československa a národy ostatních socialistických zemí. V závěru mate-
riál apeloval na všechny členy a funkcionáře krajské stranické organizace, aby realizací reform-
ních myšlenek pomáhali upevňovat a udržovat důvěru lidí v KSČ.26

Tato důvěra však byla na počátku roku 1969 natolik rozrušena, že nepomohly ani podobné
výzvy. Navíc se veřejnost v každodenním životě setkávala s ústupky polednové politiky, které 
v konečné fázi vedly ke zklamání, skepsi a vzmáhající se beznaději. V této napjaté atmosféře
nepomohlo ani Prohlášení předsednictva ÚV KSČ k současné politické situaci, které tento nej-
vyšší stranický orgán přijal na své schůzi dne 3. ledna 1969. Stanovisko se snažilo uchlácholit
rozhořčenou veřejnost tím, že realizace polednové politiky bude i nadále pokračovat. K tomu
však bylo nutné „ovzduší klidu a tvůrčí práce“, které však bylo údajně narušováno různými
akcemi, vyvolávajícími nedůvěru vůči vedení KSČ a státním orgánům. Veřejnost, která se
domnívala, že těmito nátlakovými akcemi pomůže dalšímu vývoji, měla být přesvědčena o svém
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24 Stanovisko předsednictva KV KSČ. Rovnost, 21. 12. 1968, s. 3. Stanovisko především označilo informace uváděné
brněnským vysokoškolským parlamentem za nepravdivé a distancovalo se od nich. Odsoudilo dialog tohoto druhu 
a formy, který ničil snahu sjednotit všechny zdravé síly v KSČ a ve společnosti.

25 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 33, inv. č. 24, stanovisko komise předválečných členů
strany.

26 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 108, inv. č. 54, návrh rezoluce plenárního
zasedání KV KSČ a krajské kontrolní a revizní komise (KKRK) k hlavním politickým úkolům v nejbližším období,
který přijala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 2. ledna 1969.



omylu. Otevřený dopis vyzněl jako varování a byl v první řadě namířen proti všem, kteří by se
v dalších dnech a měsících pokoušeli své zklamání z postupující normalizace veřejně projevit.
Následující schůze předsednictva krajského výboru se ztotožnila s textem prohlášení a vydala
téměř totožné stanovisko.27

Do této zjitřené atmosféry se tragicky zapsal čin studenta Filozofické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze Jana Palacha, který se na protest proti postupující normalizaci upálil 16. ledna před
budovou Národního muzea. Společnost byla smrtí mladého člověka otřesena a zároveň vybur-
cována k novým projevům nesouhlasu s politikou vedení KSČ, které s takovým činem nepo-
čítalo, bylo zaskočeno a vyzývalo ke klidu. Se svým stanoviskem k napjaté situaci přišlo rovněž
předsednictvo Jm KV KSČ v Brně. Aniž by pochopilo skutečný rozměr této oběti, Palachův čin
označilo za nesprávný a neuvážený a v konečném důsledku poškozující úsilí o prosazování
polednové politiky. Apelovalo na celou veřejnost, aby se nedala svést na cestu chaosu, ale aby
„odpovědně jednala a pracovala“. Zároveň důrazně varovalo všechny ty, kteří by svými neu-
váženými kroky, především rozšiřováním ilegálních letáků a tiskovin, narušovali klid a bezpe-
čnost, že ponesou za své chování odpovědnost. „Obracíme se k veřejnosti a především k přísluš-
ným odpovědným státním orgánům v Jihomoravském kraji, aby činily rozhodnějšími způsoby
přítrž šíření těchto tiskovin, přistihovaly jejich distributory a vyvozovaly z jejich nelegální čin-
nosti závěry v souladu s platnými zákony. Nerozhodnost není na místě, neboť podobné činy vůbec
nepřispívají k uklidňování politické situace.“28

Počínající ofenzíva protireformních sil v krajském výboru KSČ přiměla Jaroslava Šabatu 
k napsání článku Kdo má jít od „toho“, který otiskl v únoru 1969 deník Rovnost a v němž ukázal
pravou tvář konzervativců a podstatu jejich boje proti údajnému pravicovému nebezpečí a za
získání většiny v krajském výboru. Nejdříve charakterizoval konzervativní menšinu, která 
v rámci krajského výboru poprvé semknutě vystoupila na jednání prosincového a lednového plé-
na Jm KV KSČ v Brně. Podle Šabaty to byli lidé, kteří věděli, co chtějí, ale moc se tím zatím
nechlubili. Ve své podstatě jim však šlo o jedno: aby odešli pravičáci z vedení krajského výbo-
ru a oni je mohli nahradit. Ve svém boji proti této pravici se neštítili ničeho, každý prostředek
jim byl dobrý. Podporu navíc cítili od některých členů vedení KSČ. Tato menšina měla za cíl
stát se většinou, a to za pomoci teze, že je nutné postavit boj proti pravici na první místo v práci
KSČ. Podle Šabaty byl podstatou pozice této menšiny strach z demokracie a s tím související
strach ze ztráty pozic. Proto každý vážnější krok k demokratizaci společnosti cítili jako útok pro-
ti sobě. „Proto má hluboce zažraný zlozvyk vidět nepřítele i tam, kde není, dělat nepřítele 
i z toho, kdo jím není, proto křičí, že socialismus je ohrožen liberálním pravičáctvím.“ Jako fari-
zejové se sice hlásili k myšlenkám ledna 1968, ve skrytu duše však toužili po návratu předled-
nových poměrů.29 Souhlasné i kritické reakce na Šabatův článek na sebe nenechaly dlouho
čekat, redakce Rovnosti jich zcela v intencích „otevřenosti všem názorům“ otiskla hned několik.
Zatímco Šabatovi odpůrci vytýkali pisateli jeho neustálou kritiku všeho a všech a ironicky
dodávali, že nejde o to, kdo má jít „od toho“, ale kdo nakonec půjde „od toho“, zastánci naopak
vyzdvihovali Šabatovu odvahu říci naplno, že uvnitř krajského výboru KSČ existuje rozkol, 
a ukázat prstem na ty, kteří tento rozkol způsobili a dále svou činností způsobují.30
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27 Tamtéž, dálnopis předsednictva ÚV KSČ k současné politické situaci a stanovisko předsednictva Jm KV KSČ 
k současné politické situaci, který projednala a přijala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 4. ledna 1969.

28 Tamtéž, zápis ze schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 23. ledna 1969; stanovisko předsednictva krajského
výbor (PKV) k šíření názorů na současnou vnitropolitickou situaci.

29 ŠABATA, J.: Kdo má jít od „toho“? Rovnost, 21. 2. 1969, s. 4.
30 Kdo má jít „od toho“ – polemicky. K článku Jaroslava Šabaty. Rovnost, 7. 3. 1969, s. 4; Kdo má jít „od toho“ – tento-

krát většinou souhlasně. Rovnost, 14. 3. 1969, s. 4



Přístup k základním principům fungování strany se promítl i do projednávaného návrhu
zásad kádrové politiky a kádrové práce, který schválilo plenární zasedání Jm KV KSČ v Brně
ve dnech 26. a 27. února. Kádrová práce v pojetí krajského výboru neměla být návratem ke
komandování a direktivnímu rozhodování o kádrech, ale snahou upevnit vedoucí úlohu strany
při obsazování klíčových pozic ve stranickém a státním aparátu. Přitom rozhodující pravomoc 
v této oblasti měla být nadále v rukách vedoucích pracovníků krajského výboru. Samotný výběr
vhodných kádrů se měl řídit dosaženým stupněm kvalifikace a politické předpoklady měly být
brány v úvahu až na druhém místě. Plénum krajského výboru se v diskusi také vrátilo k hodno-
cení politické situace. Někteří členové upozornili přítomné na organizování různých politických
akcí v kraji, které z konzervativních pozic útočily proti politice krajského výboru a vyvolávaly
tak nedůvěru a napětí uvnitř stranické základny. V následném hlasování byla ustavena komise,
která měla vyšetřit tuto protistranickou činnost.31

Normalizační režim upevňuje své pozice (duben–prosinec 1969)

Mocnou zbraň získaly konzervativní síly ve dnech tzv. hokejové krize na konci března 1969,
kdy ve dvou zápasech porazili českoslovenští hokejisté na mistrovství světa ve Švédsku sovět-
skou sbornou. Tyto nečekané sportovní úspěchy měly mezi veřejností dalekosáhlou politicky
motivovanou odezvu. Nikterak neskrývaná radost z vítězství nad okupantem se zvláště po
druhém vítězství změnila v mohutné demonstrace, které proběhly v mnoha českých a sloven-
ských městech. Nahromaděné emoce, hněv a napětí posledních měsíců si vyžádaly svoji daň 
v podobě několika útoků na sovětské vojenské posádky či instituce. S velkou pravděpodobnos-
tí šlo o záměrně řízené provokační akce, které měly jediný cíl: ukázat neschopnost českoslo-
venského stranického proreformního vedení řešit nahromaděné problémy a řídit českosloven-
skou společnost. Dubčekovo vedení bylo událostmi značně zaskočeno, a proto také proti
účastníkům demonstrací nijak nezakročilo. Také následující politické reakce představitelů ÚV
KSČ byly více než vlažné, což se neobešlo bez varovných slov sovětského stranického vedení,
které požadovalo nejen omluvu a zatčení pachatelů výtržností, ale především zostření nastou-
peného normalizačního kurzu. Na nátlak Sovětů se již 1. dubna sešlo zasedání předsednictva ÚV
KSČ, které následující den nad ránem schválilo konečnou verzi prohlášení k hokejovým událos-
tem. Zároveň bylo otištěno ve všech denících, vysíláno v rozhlase a televizi a zasláno krajským
výborům KSČ. Zcela v intencích Moskvy přijalo vedení KSČ sovětské hodnocení demonstrací
a základní požadavky, které směřovaly ke změně dosavadních metod politické práce a k nasto-
lení tvrdého normalizačního kurzu. Jasně formulované věty nenechávaly nikoho na pochybách,
že doba taktizování skončila a vedení KSČ se definitivně rozchází s polednovou politikou. Na
prohlášení reagovalo předsednictvo krajského výboru již na své schůzi 3. dubna. Ve svém sta-
novisku se loajálně ztotožnilo se závěry prohlášení a zároveň shodně s názorem předsednictva
ÚV KSČ vyslovilo souhlas se všemi kroky, které měly být podniknuty k zachování veřejného
pořádku a k ovládnutí hromadných sdělovacích prostředků.32 Krajská kontrolní a revizní komi-
se Jm KV KSČ v Brně se k tomuto stanovisku zcela v intencích zostřeného normalizačního kur-
zu připojila svým vlastním prohlášením, které však na rozdíl od předsednictva krajského výbo-
ru bylo mnohem více útočné a zároveň jasně ukazovalo, proti komu je namířené. „Krajská
kontrolní a revizní komise se pozastavuje nad tím, že někteří členové ÚV KSČ a jeho aktivu ve

118

RADEK SLABOTÍNSKÝ

31 Záruky demokracie. Druhý den pléna KV KSČ. Rovnost, 28. 2. 1969, s. 1, 3.
32 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 109, inv. č. 54, zápis z mimořádné schůze

předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 2. dubna 1969.



svých vystoupeních porušují rezoluci listopadového pléna ÚV KSČ a moskevských dohod, aniž
by proti nim byly vyvozeny stranické závěry. Za takovéto situace není možno úspěšně čelit pra-
vicově-oportunistickým a protisocialistickým silám. KKRK je toho názoru, že nestačí jen
nabádat k dodržování linie strany a socialistické zákonnosti, ale že je třeba rozhodně vystupo-
vat proti jejich porušování všemi politickými prostředky. Odhalovat všechny nositele pravico-
vých, oportunistických sil bez ohledu na funkce. Proti nepřátelským protisocialistickým silám,
které by chtěly rozvrátit naše socialistické zřízení, rozhodně použít všech zákonných prostřed-
ků.“333 Otevřeně se proti prohlášení postavil jen Šabata, který na otázku, zda s ním souhlasí, bez
váhání odpověděl: „Nesouhlasím! A můžete to hlásit na celé Brno a na ÚV!“34

Ve vypjaté politické situaci „přiložilo své polínko do ohně“ také stanovisko základních orga-
nizací KSČ na Krajské správě (KS) Sboru národní bezpečnosti (SNB) v Brně, které žádalo pro-
sazení demokratického centralismu na všech úrovních stranických orgánů a vyslovovalo rozpa-
ky nad nerozhodností předsednictva krajského výboru KSČ, které nepřijalo rázná opatření 
k dodržování veřejného pořádku a k boji proti pravicovým silám. Tímto postojem mělo před-
sednictvo přispívat jen k prohloubení politické krize místo toho, aby ji pomáhalo řešit. Jako ces-
tu k „nápravě“ stanovisko uvádělo pohnat k zodpovědnosti ty z členů předsednictva, kteří svými
postoji a názory pomáhali vytvářet protisovětské a protisocialistické nálady, nesnažili se usmě-
rňovat hromadné sdělovací prostředky, podceňovali pravicové nebezpečí a zpochybňovali rezo-
luci listopadového pléna ÚV KSČ. Konkrétně byli za tato pochybení dle komunistů na krajské
správě SNB zodpovědní Čejka, Šabata, Solař, Šigut, Marčák, Kasal, Pánovec, Lenc, Vondráček,
Manoušek, Černý, Pospíšil a Horňák. Na závěr stanovisko žádalo, aby míru stranické odpověd-
nosti za jejich pochybení zhodnotilo plénum Jm KV KSČ a vyvodilo z toho patřičné důsledky.35

Tato velmi útočná kritika kontrastovala se zcela jiným stanoviskem, které k prohlášení předsed-
nictva ÚV KSČ z 2. dubna vypracoval vysokoškolský výbor KSČ v Brně. Stanovisko polemi-
zovalo s přijatými závěry, které uvádělo prohlášení, a vyslovilo názor, že je zcela v rozporu se
smýšlením a postojem drtivé většiny členské základny KSČ. Vedení KSČ navíc vyčítalo, že zpo-
chybňovalo označovat srpnový zásah vojsk Varšavské smlouvy jako okupaci, snažilo se z hro-
madných sdělovacích prostředků vytvořit slepý nástroj své politiky, v podřízené roli plnilo jen
stupňující sovětské požadavky, hlavní nebezpečí vidělo v pravicovém oportunismu místo v dog-
maticko-sektářských silách, nedostatečně se distancovalo od frakční politiky Gustáva Husáka 
a dalších, svou politikou umrtvovalo aktivitu členské základny a nedostatečně bojovalo za ztra-
cenou důvěru veřejnosti. Tyto oprávněné požadavky měly na jednáních pléna ÚV KSČ prosa-
zovat členové předsednictva Jm KV KSČ v Brně, protože „nemůžeme brát neustále odpověd-
nost za usnesení, která nevedou k upevňování autority strany, a tedy ani k správnému
uskutečňování její vedoucí úlohy“.36

33 Stanovisko jihomoravské kontrolní a revizní komise KSČ. Rovnost, 4. 4. 1969, s. 3.
34 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 109, inv. č. 54, reakce J. Šabaty na prohlášení

předsednictva ÚV KSČ z 2. dubna 1969, která zazněla na schůzi předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 19. dubna 1969.
35 Tamtéž, stanovisko základních organizací KSČ na KS SNB v Brně, které projednala mimořádná schůze předsednict-

va Jm KV KSČ v Brně dne 10. dubna 1969. Tajemník Černý vypracoval ke stanovisku odpověď předsednictva kra-
jského výboru, ve které uznal oprávněné námitky, týkající se sjednocení strany a posílení demokratického centralis-
mu. Za neobjektivní naopak považoval tvrzení o činnosti předsednictva krajského výboru, která zapříčiňuje politickou
krizi. Zcela v duchu svých dosavadních názorů se opětovně přihlásil k pokračování polednové politiky v duchu
listopadového usnesení ÚV KSČ. MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 33, inv. č. 24, tištěný
materiál Návrh stanoviska k dopisu komunistů KS SNB plénu KV KSČ, který byl projednán na plenárním zasedání
Jm KV KSČ dne 22. dubna 1969. 

36 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 109, inv. č. 54, stanovisko vysokoškolského
výboru KSČ v Brně, které projednala mimořádná schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 10. dubna 1969.
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Hokejové události měly zcela zásadní vliv na další postup protireformního křídla uvnitř ÚV
KSČ, které dostalo prostor na plenárním zasedání ÚV KSČ. Dubček, unavený neustálými kon-
flikty a obrovským nátlakem na svoji osobu, byl po předchozích dohodách nucen abdikovat na
funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Nově se jím stal slovenský politik Gustáv Husák. Také nové
předsednictvo ÚV KSČ bylo rekonstruováno zcela v intencích konzervativních sil a dle přání
Moskvy. Sice v něm i nadále zůstávali kromě Dubčeka i někteří další umírnění reformisté, ti
však ve změněných podmínkách rychle opouštěli ještě donedávna zastávané proreformní posto-
je. Dubnové plenární zasedání přineslo skutečný a konečný zvrat dosavadního vývoje. Dubče-
kův pád znamenal zásadní porážku reformního hnutí uvnitř KSČ a prosazení sovětského pojetí
normalizační politiky.

Výsledky dubnového plenárního zasedání ÚV KSČ byly přijaty předsednictvem i plénem
krajského výboru a zároveň jim byla vyslovena plná podpora. Plénum se v první reakci na změ-
ny ve vedení KSČ a přijaté závěry přihlásilo k jednotnému postupu nového vedení ÚV KSČ zce-
la v duchu přesvědčení, že se mu podaří „vyvést stranu a společnost z akutní politické krize, ve
které se ocitla v důsledku působení protisocialistických sil, které maří naše společné úsilí o rea-
lizaci polednové politiky“. Navíc se zcela v rozporu se skutečností domnívalo, že tato nově při-
jatá politika je v zájmu obyvatel Československa a bude přijímána veřejností se souhlasem.37

Tato slova dokládal fakt, že ještě po dubnovém zasedání ÚV KSČ vedoucí představitelé krajské
stranické organizace uvažovali o možnosti pokračovat v reformní politice. O tomto klamném
vidění a nesprávném vyhodnocení celé situace se snažili přesvědčit nejen sami sebe, ale i člen-
skou základnu, kterou v tomto duchu o výsledcích dubnového zasedání ÚV KSČ informovali. 

Změny ve vedení KSČ značně posílily konzervativní síly v celé krajské stranické organiza-
ci. Také v krajském vedení docházelo k pokračující diferenciaci postojů mezi zastánci dalšího
prosazování polednové politiky a jejich odpůrci. Neustávající tlak vedení KSČ, doprovázený
rostoucí aktivitou stoupenců sovětského pojetí normalizace v okresních a základních organiza-
cích KSČ, se odrazil v dalších ústupcích stoupenců reformní politiky, které jejich kritikové ihned
využívali ke stupňování svých dalších požadavků. Situace se stala pro některé čelné představi-
tele natolik neúnosná, že na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně, které se sešlo ve dnech 22.
a 23. dubna, se několik členů předsednictva pokusilo odstoupit ze svých funkcí, což však neby-
lo přijato. Mezi nimi byl i tajemník Černý, který tento tlak označil za snahu menšiny zmocnit se
většiny v krajském výboru. Názory konzervativních sil na činnost krajského výboru však podle
jeho názoru neodpovídaly mínění drtivé většiny členské základny a navíc tento boj nebyl v záj-
mu KSČ, ale poškozoval ji nejen u stranické veřejnosti, ale i v očích ostatních obyvatel Jiho-
moravského kraje. Navrhoval proto ukončit tříštění sil a najít „společný postup k pozitivním úko-
lům, které před námi v současné době stojí“.38

Dubnové plénum však přijalo závažné usnesení, které pověřilo desetičlennou komisi, slože-
nou z drtivé většiny ze zastánců normalizační politiky, aby vypracovala stručnou charakteristi-
ku činnosti předsednictva krajského výboru. Šlo o první materiál tohoto druhu. V čele komise
stál Jaromír Koláčný, z reformistů se její práce zúčastnil pouze Ladislav Manoušek. Se závěry
komise se nejdříve seznámili členové předsednictva na své schůzi 20. května 1969. Materiál
rozebíral postupně všechny schůze předsednictva a jednotlivá přijatá usnesení od ledna 1968.
Přijaté závěry vyzněly jako jedna velká kritika činnosti dosavadního předsednictva, které se prý
již od ledna 1968 dopouštělo jedné ideově-politické chyby za druhou, svou nesprávnou politi-
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37 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 33, inv. č. 24, stanovisko pléna KV KSČ ke změnám
v ÚV KSČ, které přijalo plenární zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 18. dubna 1969.

38 ČERNÝ, A.: Ztratilo krajské vedení důvěru? K nedokončenému plénu KV KSČ. Rovnost, 5. 5. 1969, s. 1, 4.



kou se odlišovalo od politické linie ÚV KSČ a podceňováním boje proti pravicovým silám
umožnilo jejich nerušenou činnost. Toto nesprávné zaměření politiky předsednictva krajského
výboru způsobilo, že i pod tlakem vnějších i vnitřních okolností po srpnu 1968 nedošlo ke
změně koncepce této politické linie, což vyjadřovala část komise, druhá se přiklonila k názoru,
že ke změně celkové koncepce došlo. Předsednictvo v reakci na uvedený materiál nejen tuto kri-
tiku odmítlo, ale polemizovalo s uvedenými závěry, a to na základě rozboru celkové politické
činnosti.39

Byla to však bohužel jen poněkud pozdní obhajoba, která nemohla ovlivnit další vývoj 
v rámci krajského výboru. Neúnosná situace a také vystupňovaný tlak protireformních sil přimě-
ly vedení KSČ provést „palácový převrat“ a odvolat nepohodlné členy krajského výboru. Stalo
se tak na zasedání pléna krajského výboru dne 26. května. Jednání se zúčastnil člen ÚV KSČ Jan
Piller, který nejprve přednesl návrh na obsazení vedoucího tajemníka Jm KV KSČ v Brně oso-
bou Karla Neuberta, jevícího se vedení KSČ jako vhodný kandidát. V následující diskusi se pro
zvolení Neuberta vyslovil i dosavadní vedoucí tajemník Špaček a to zřejmě definitivně rozhod-
lo, že byl v tajné volbě Neubert zvolen hlasy 43 členů novým vedoucím tajemníkem. Nebyla to
však volba jednoznačná, protože proti hlasovalo 22 přítomných členů krajského výboru.40 Poté
se na pořad jednání dostala zpráva komise, která hodnotila činnost dosavadního vedení krajské-
ho výboru. Zprávu představil předseda komise Koláčný, který zdůraznil těžkou pozici komise
při své práci. Připomenul, že komise se snažila hodnotit práci předsednictva pokud možno
objektivně, což však znělo mnoha přítomným jako „špatný žert“. K výsledkům zprávy se nejpr-
ve vyjádřil tajemník Černý. Svoji řeč pojal jako obhajobu dosavadní práce nejen své, ale i celé-
ho předsednictva. S hodnocením vyjádřil zásadní nesouhlas, když upozornil přítomné, že zpráva
komise vlastně zaujímá negativní postoj k celému polednovému vývoji. Polemizoval s názorem,
který poukazoval na to, že někteří členové vedení krajského výboru podléhali pravicovým silám
či byli přímo nositeli pravicových názorů. Celou zprávu označil za značně nevyváženou a za
pokus překrucovat skutečnost. Důležitým momentem jeho řeči byla pasáž, ve které se opět nega-
tivně vyjádřil na adresu vojenské intervence. Na závěr svého velmi závažného vystoupení zno-
vu navrhl svůj odchod z dosavadní funkce. Černý si jasně uvědomoval neudržitelnost své pozi-
ce, a proto východisko z této situace viděl v dobrovolném odchodu z funkce. Navíc již necítil
dostatečnou podporu od dalších představitelů reformního křídla. Následná diskuse ukázala
nesmiřitelná stanoviska obou táborů k hodnocení činnosti předsednictva krajského výboru. Přes-
to však byla nakonec zpráva vzata jako podklad k vypracování hlubší analýzy činnosti krajské
stranické organizace.41 Po přestávce se slova ujal nový vedoucí tajemník Neubert, který před-
stavil návrh na složení nového předsednictva. V diskusi k tomuto bodu zazněly kritické hlasy,
které upozorňovaly především na absolutní zastoupení konzervativních sil v novém nejvyšším
orgánu KSČ v Jihomoravském kraji, a tím na změnu dosavadního poměru sil. Nepříjemné pře-
kvapení přinesl především těm, kteří se nejvíce angažovali v obrodném procesu a s nimiž se
najednou již nepočítalo. Člen pléna Vladimír Meliš považoval Neubertův návrh dokonce za pro-
vokaci a na místě se vzdal mandátu člena krajského výboru. Jiní poukazovali na negativní reak-
ci, kterou mezi členy základních a okresních organizací složení nového předsednictva vyvolá.

39 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 109, inv. č. 54, návrh stručné charakteristiky
činnosti PKV, který projednala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 20. května 1969; podklad pro hodno-
cení činnosti PKV KSČ.

40 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 34, inv. č. 24, návrh na nového vedoucího tajemníka
KV KSČ a diskuse k návrhu, která proběhla na plenárním zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 26. května 1969.

41 Tamtéž, úvodní slovo J. Koláčného ke zprávě komise, vystoupení tajemníka KV A. Černého a diskuse ke zprávě
komise.
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Všichni kritikové z progresivního tábora se však shodli na faktu, že změna složení předsednic-
tva Jm KV KSČ je pomstou reformnímu směru ze strany konzervativních sil. 

Zděšení reformistů nejvíc vyvolalo vystoupení Josefa Špačka, který i přes vnitřní rozpor
vyjádřil souhlas s návrhem, aby Neubert „pracoval s takovým kolektivem, o kterém ví, že by se
mu pracovalo dobře a nejsnáz“. Naopak zastánci změny namítali, že nové předsednictvo bylo
navrženo tak, aby sjednocovalo a prosazovalo tu politickou linii, kterou přijalo dubnové plenár-
ní zasedání ÚV KSČ. Více než jedenáctihodinové a v některých chvílích také značně napjaté
jednání, poznamenané střetem mezi zastánci obrodného procesu a konzervativními silami, skon-
čilo jednoznačným vítězstvím odpůrců polednové politiky. V tajném hlasování byli novými čle-
ny předsednictva zvoleni jednoznační zastánci normalizace. Z 67 přítomných členů krajského
výboru hlasovala pro Karla Čecha, Michala Holčáka, Jaromíra Koláčného, Jana Landsmana,
Stanislava Mácu, Jana Matulu, Karla Neuberta, Jaroslava Paprstku, Františka Rujbra, Oldřicha
Svačinu a Josefa Zudu nadpoloviční většina. Nejméně hlasů obdrželi Holčák, Máca a Svačina,
což vypovídalo o jejich malé oblibě mezi členy krajského výboru. Jediným, koho se konzerva-
tivcům nepodařilo do nového předsednictva protlačit, byl Emanuel Barša, předválečný člen KSČ
a politik stalinského typu.42 Tato první těžká porážka reformního proudu uvnitř krajského výbo-
ru v personální rovině, která byla ještě znásobena uvolněním Alfréda Černého z funkce tajem-
níka Jm KV KSČ v Brně,43 se záhy změnila v sérii následných porážek celkové koncepce poled-
nové politiky. Ty nakonec vyústily v likvidaci celého obrodného procesu a jeho protagonistů.
Závěrečný projev Neuberta se snažil vylepšit celkově špatný pocit z velmi vyhrocené situace,
která celé plenární zasedání doprovázela, a zcela v rozporu s pozdější realitou podával poražené
straně ruku ke „smíření“ a snažil se ji uklidnit. Smířlivý tón však v sobě skrýval „čertovo kopýt-
ko“. Neubert ve svém proslovu mimo jiné řekl: „Myslím si, že je naší povinností, abychom
každému takovému poctivě podali ruku, abychom mu umožnili, aby se plně zapojil do našeho
úsilí, do boje za nový přístup, za důsledný postup v realizaci politiky ÚV KSČ. A ať už je ta bráz-
da, která zatím mu to nedovoluje, jakkoliv hluboká, myslím si, že když kolektivně mu pomůžeme,
každému, že je možno tuto brázdu překročit. Z toho, co říkám, je jistě zřejmé, že v žádném přípa-
dě nemůžeme počítat, že náš krajský výbor, předsednictvo, případně jiní vedoucí funkcionáři KV
půjdou cestou nějakého šikanování, revanšismu, vypichování očí, či jiných odsouzených metod
a zvyklostí. Tím neříkáme, že bychom byli smířliví k nějakým pravičácko-oportunistickým a anti-
sovětským projevům, žádný kompromis zde je pro nás nepřijatelný.“44

Plenární zasedání Jm KV KSČ v Brně skončilo jen tři dny před zahájením dvoudenního ple-
nárního zasedání ÚV KSČ. Otevřel ho 29. května obsáhlým referátem první tajemník ÚV KSČ
Husák, který se ve své řeči věnoval především politice KSČ v následujících měsících. Podstatné
myšlenky z jeho proslovu poté převzala schválená realizační směrnice, která se stala závazným
dokumentem pro všechny podřízené orgány KSČ. Přijatá směrnice svým obsahem směřovala 
k obnově monopolního postavení KSČ v politickém i společenském životě a k prosazení socia-
lismu v Československu dle sovětského pojetí normalizace. Polednová politika měla být jednou
provždy opuštěna a zavržena. Novým politickým kurzem měl být návrat k předlednovým pomě-
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42 Tamtéž, návrh K. Neuberta na složení nového PKV, diskuse k návrhu a zpráva volební komise.
43 Tamtéž, uvolnění A. Černého z funkce tajemníka KV. Černý v žádosti o uvolnění z funkce argumentoval především

tím, že nechce nadále spolupracovat s novým předsednictvem krajského výboru. Jeho složení považoval za návrat 
k předlednovým poměrům. Neměl dostatečnou důvěru v to, že jeho jednotliví členové budou dostatečně důrazně
prosazovat polednovou politiku. Navíc z pozice velmi kritizovaného funkcionáře nechtěl ztěžovat další práci novému
vedení krajské organizace KSČ. V následném tajném hlasování se 37 členů krajského výboru vyslovilo pro odchod
Černého z funkce, naopak 12 hlasů bylo proti a 12 funkcionářů se zdrželo hlasování.

44 Tamtéž, závěrečné slovo K. Neuberta.



rům. Na přijaté závěry zasedání ÚV KSČ reagovaly okamžitě všechny podřízené orgány komu-
nistické strany, Jm KV KSČ v Brně nevyjímaje. Vzrušená debata, která se na plénu rozpoutala,
mohla vyvolat u části členů krajského výboru iluzi, že pozice reformního křídla nejsou tak ještě
úplně ztracené. Že to byla opravdu jen iluze, ukázalo závěrečné hlasování o stanovisku, ve
kterém se krajský výbor zcela v duchu demokratického centralismu přihlásil k tomuto doku-
mentu. Ten i přes proklamovaná slova o potřebě překonání vnitropolitické a vnitrostranické kri-
ze a nutnosti sjednocení všech zdravých sil v KSČ nenechával nikoho na pochybách, co se týče
skutečného smyslu přijatých směrnic. Zcela servilně se stanovisko přihlásilo k řešení vztahů
KSČ „k bratrským stranám Sovětského svazu a ostatním socialistickým zemím“. Důležitým úko-
lem komunistů bylo v následujících měsících překonat dezorientaci části členů KSČ a nesprávné
protisocialistické, protisovětské, pravicově oportunistické názory a nacionalistické tendence.45

Průběh plenárního zasedání Jm KV KSČ v Brně dne 26. května vedl předsednictvo krajské-
ho výboru k potřebě jej vyhodnotit a přijmout opatření k tomu, aby se podobná situace již 
v budoucnu nemohla opakovat. Zpráva, kterou předkládal vedoucí tajemník Karel Neubert, se
nejprve hemžila kritikou práce minulého vedení krajského výboru, které mělo zapříčinit nejed-
notu uvnitř vedení krajské stranické organizace, a to svou neoprávněnou kritikou na adresu
odpůrců polednového vývoje. Tato nejednota se prohlubovala a ve svém důsledku vedla k pasi-
vitě členské základny. Proto bylo nutné přistoupit k řešení nahromaděných problémů svoláním
květnového plenárního zasedání, které mělo rozpory vyřešit. Jak však zpráva uvádí, byl program
jednání nedostatečně připraven a také vlastní průběh ukázal vyhrocenou situaci uvnitř krajské-
ho výboru. Opoziční menšina (tou myslel Neubert proreformní křídlo) prý navodila takové kli-
ma, které nedovolovalo normálně jednat, a navíc svými obstrukcemi porušovala jednací řád plé-
na krajského výboru. Neubert poukázal také na průběh diskuse, v jejímž rámci někteří členové
jen dále vyhrotili již tak napjatou situaci. Pozastavoval se také nad výroky Černého, Šabaty 
a dalších na adresu nového předsednictva Jm KV KSČ v Brně a požadoval provést s nimi poho-
vory. Neubert neskrýval své výhrady především na adresu Černého, jehož platformu charakteri-
zoval jako opozici, která i po personálních změnách v krajském výboru zůstala, jen přeskupila
své síly. Přijaté závěry měly do budoucna zabránit těmto excesům především tím, že každá další
příprava pléna měla být projednána včas, přičemž se mělo počítat se všemi eventualitami, které
se mohly při vlastním jednání vyskytnout. Pomoci měli také zástupci ÚV KSČ na každém ple-
nárním zasedání krajského výboru, a to svojí účastí a aktivním přístupem v rámci jednání.46

Výsledky květnového zasedání pléna Jm KV KSČ využili normalizátoři k dalšímu tažení
proti reformistům, a to již na plenárním zasedání krajského výboru 30. června a 1. července
1969. Neudržitelnost své dosavadní pozice vyřešil Ladislav Manoušek, který rezignoval na post
tajemníka krajského výboru a člena sekretariátu Jm KV KSČ v Brně, a Vladimír Lenc tím, že
požádal o uvolnění z funkce předsedy krajského výboru Národní fronty (na jeho místo se dostal
normalizátor Emanuel Barša) a člena sekretariátu Jm KV KSČ v Brně. Členy sekretariátu kraj-
ského výboru zároveň přestali být Josef Špaček, Alfréd Černý, Ladislav Manoušek, Vladimír
Lenc a Bohumil Marčák a na jejich místa zvolilo plénum Karla Neuberta, Zdeňka Krchňáka 
a Františka Růčku. Členství v plénu krajského výboru se vzdali Karel Čejka, Vladimír Meliš 
a Jan Trefulka, který byl dle sdělení předsedy krajské kontrolní a revizní komise Františka Fili-
penského zvolen neoprávněně do tohoto orgánu na krajské konferenci v dubnu 1968. Diskusi 
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45 Tamtéž, usnesení návrhové komise k závěrům a usnesení pléna ÚV KSČ, které bylo přijato na plenárním zasedání Jm
KV KSČ v Brně dne 31. května 1969. Pro návrh stanoviska hlasovalo z celkového počtu 49 přítomných 45 členů, tři
se vyslovili proti návrhu.

46 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 109, inv. č. 54, vyhodnocení pléna KV KSČ
konaného 26. května 1969, které projednávalo předsednictvo Jm KV KSČ v Brně dne 6. června 1969.



k Trefulkově případu, který celou kauzu považoval za návrat k praktikám padesátých let, pro-
vázelo množství osobních útoků. Také Jaroslav Šabata přestal být členem krajského výboru, pro-
tože mu bylo pozastaveno k 25. červnu členství v KSČ za hrubé porušování stanov KSČ a ohro-
žování dobré pověsti komunistické strany. Ve funkci vedoucího oddělení státních orgánů 
a společenských organizací a v rámci aparátu Jm KV KSČ dále skončil Jaroslav Staněk, který
se ohradil proti svému odvolání v dopise adresovaném členům krajského výboru, kde uvedl, že
jako hlavní důvody pro jeho odvolání byly zmíněny obhajoba polednové politiky a podpora pra-
vicových sil. S těmito argumenty však Staněk nesouhlasil a považoval ji za součást revanše ze
strany konzervativních sil vůči své osobě. Varoval, že tento postup je uplatňován i v případech
dalších lidí, přičemž šlo o organizovanou akci, která bude mít vážné důsledky pro práci KSČ 
v kraji.47 Převrat v krajském stranickém vedení tak byl dokončen a představitelé proreformních
sil se nezmohli na sebemenší odpor. Jejich neschopnost jakékoliv účinné obrany byla navíc
znásobena tím, že ze svých funkcí odešli dobrovolně, tedy na vlastní žádost. 

Konečné slovo na dvoudenním zasedání pléna dostal vedoucí tajemník Neubert. Opět hovo-
řil o potřebě izolovat pravicové síly v KSČ i ve společnosti, brojil za uplatňování demokra-
tického centralismu, jasný souhlas vyslovil s realizačními směrnicemi, které přijal ÚV KSČ,
ohradil se proti prohlášení 2000 slov a reakci na tento dokument ze strany bývalého Dubčekova
vedení a poté se vrátil k hlasům, které varovaly před návratem padesátých let. Snad si ta léta
dokonce přál, protože z pozice normalizátora sovětského střihu vyzdvihl obrovské pracovní úsi-
lí a také neustálý pohyb, které v těchto letech panovaly, aniž by se dotkl byť jen jednou větou
temných stránek tohoto období, ke kterým patřila především masová nezákonnost. Členové kraj-
ského výboru tak mohli slyšet z Neubertových úst také následující dosti uvěřitelná tvrzení 
o padesátých letech, která byla namířena především proti všem zastáncům a předním představi-
telům polednové politiky: „To všechno jsme dělali pro sebe, ale je třeba říci, že prospěch z toho
měli i ti, kteří nedělali a kteří dnes 50. léta odsuzují, je nutno vidět, že i toto byla 50. léta. A pro-
to prosím, když se hovoří o nebezpečí návratu 50. let, aby se bralo i toto v úvahu a vyjadřovali
jsme se přesně. Dnes mladí lidé kolem 20 let si toto nepamatují a my je těmito pohledy do minu-
losti desorientujeme a přitom máme odpovědnost za to, abychom i mladým lidem říkali pravdu,
čistou pravdu, nic nezakrývali, ale samozřejmě nezakrývali ani ty klady, které se v naší práci
projevovaly. A nemůžeme zakrýt ani to, soudružky a soudruzi, že hlasy o nebezpečí 50. let a varo-
vání se před jejich projevy jsou právě od těch lidí, kteří právě svou minulou činností v loňském
roce zavedli naši společnost do politické krize a odpoutávají pozornost od sebe, a že by potom
chtěli, aby to, o co se přičiňují, a od těch neblahých závěrů a příčin, které byly udělány, od toho
se chtějí distancovat, a to samozřejmě my nemůžeme připustit.“48

Blížící se první výročí srpnové okupace Československa přidělávalo vedoucím představite-
lům krajského výboru veliké vrásky. Přípravy ke zvládnutí demonstrací, které se měly dle bez-
pečnostních orgánů uskutečnit za účasti velké části veřejnosti, probíhaly již od počátku srpna, 
a to po linii státně bezpečnostní a po stránce politické. Dne 7. srpna se zabývalo přípravami opa-
tření předsednictvo Jm KV KSČ v Brně, které vydalo směrem k občanům prohlášení. V něm
uvádělo zcela v rozporu se skutečností, že se chystají provokace pravicově oportunistických 
a protisocialistických sil. Občany od účasti na demonstracích odrazovalo a vyzývalo je k udrže-
ní klidu a pořádku, protože „jediným východiskem ze současného krizového stavu je důsledné
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47 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 34, inv. č. 24, schvalování usnesení, dopis člena KV
J. Staňka a uvolnění J. Trefulky z funkce člena KV. Body projednalo plenární zasedání Jm KV KSČ v Brně ve dnech
30. června a 1. července 1969.

48 Tamtéž, závěr zasedání.



plnění realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ“. Obyvatele Jihomoravského kraje záro-
veň prohlášení varovalo, že k udržení pořádku budou orgány státní správy a bezpečnosti postu-
povat nekompromisně.49 Je jasné, že nešlo jen o to zabránit možným škodám na zdraví a majet-
ku, ale především zabránit jakékoliv opoziční akci, kterou považovali vedoucí představitelé
krajské stranické organizace za útok proti normalizačnímu režimu a ohrožení jeho podstaty.
Opatření v největším stupni utajení vypracovaly na svých úsecích nejen bezpečnostní orgány, tj.
KS SNB a KS Lidových milicí, ale rovněž vedoucí tajemníci jednotlivých okresních výborů
KSČ a Městského výboru KSČ v Brně dostali za úkol vyhotovit harmonogram nezbytných kro-
ků k „zajištění klidu a pořádku“. Panovalo všeobecné přesvědčení, že největší demonstrace lze
očekávat právě v jihomoravské metropoli, a proto se veškerá opatření soustředila především na
zajištění bezpečnosti v tomto městě. Účastníci koordinační schůzky dne 18. srpna se shodli 
v názoru, že celkovou situaci podcenily jak orgány státní správy, tak okresní stranické výbory.
Závěr schůzky vyzněl na jedné straně jako obava z následujících dní, na druhé straně zároveň
Neubert všechny přítomné ubezpečil, že „to zvládáme, že máme pevné stranické vedení, jednot-
né, které je schopné situaci usměrnit“. Jedním dechem však dodával, že proti normalizačnímu
režimu stojí chytrý a rafinovaný nepřítel, který ví, kde může režim nejvíce poškodit. Tohoto
nepřítele bylo možné dle Neubertových slov porazit především politicky a v případě porušení
zákona i ze strany bezpečnosti státu. Proto byl příslušníkům Lidových milicí vydán stejný tajný
rozkaz jako příslušníkům bezpečnosti. Zahraničním kameramanům mělo být zabráněno v tom,
aby si natáčeli dokumentární záběry z případných demonstrací a protestních akcí. Celou státně
bezpečnostní akci měla řídit krajská koordinační komise Rady obrany v čele s předsedou Kraj-
ského národního výboru v Brně Zdeňkem Vávrou, v okresech měly zajištění bezpečnosti řídit 
a předávat informace nadřízeným orgánům okresní koordinační komise. Aktivizována byla také
Národní fronta a v ní sdružené jednotlivé společenské a zájmové organizace.50

Protestním akcím se však v Brně zabránit nepodařilo. Především mladí lidé se již od dopo-
ledních hodin začali v malých skupinkách shromažďovat ve středu města. V pasáži Beta
pokládali květiny a zapalovali svíčky na místech, kde v srpnu 1968 vznikla pietní výzdoba 
k uctění památky usmrcených v první den okupace. Zpočátku poklidné shromáždění se vlivem
postupující brutality zásahových jednotek bezpečnosti, Lidových milicí a Československé
lidové armády, které neváhaly nasadit proti demonstrujícím i těžkou vojenskou techniku, vodní
děla, slzný plyn a dokonce střelné zbraně s ostrými náboji, změnilo v místo střetů se zasahu-
jícími bezpečnostními orgány. Situace, která chvílemi připomínala bitevní pole, přerostla v bru-
tální útoky příslušníků bezpečnostních sborů vůči demonstrantům, z nichž dva tento zásah zapla-
tili životem. Použité způsoby zasahujících jednotek při rozhánění jednotlivých skupin
demonstrujících nemohly zůstat bez odpovědi protestujících v podobě házení kamenů na zasa-
hující příslušníky, stavění improvizovaných barikád, skandování hesel a zapalování služebních
aut bezpečnosti. I přes materiální převahu se příslušníkům zasahujících jednotek značně vyhro-
cenou situaci podařilo zvládnout teprve před půlnocí 21. srpna 1969 rozehnáním posledních
zbytků odporu demonstrujících. Dalšímu možnému srocení protestantů zabránil Národní výbor
města Brna vydáním zákazu nočního vycházení od 20.00 do 5.00 hodin, který byl odvolán až po

49 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 110, inv. č. 54, zápis ze schůze předsednictva
Jm KV KSČ v Brně dne 7. srpna 1969. Dále k tomu Pro klid a pořádek. Z jednání předsednictva Krajského výboru
KSČ. Rovnost, 8. 8. 1969, s. 1.

50 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 110, inv. č. 54, tištěný materiál Kontrolní zprá-
va o realizaci opatření přijatých PKV 7. srpna 1969 k výročí srpnových událostí, kterou projednala a schválila
mimořádná schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 18. srpna 1969.
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třech dnech. V menším rozsahu pak pokračovaly protesty i následující den, kdy poslední zásah
bezpečnostních složek skončil ve 21.30 hodin.51

Na rozdíl od policejní brutality při vlastních zásazích a poté při zatýkání a následných výsle-
ších zadržených, které nebyly nikdy řádně vyšetřeny, bylo vedením krajského výboru nepří-
stojné chování demonstrantů zneužito k propagandistickému tvrzení, že do protestů se kromě
jejich iniciátorů a organizátorů zapojili také chuligáni a recidivisté. Tito vandalové měli mít také
podíl na tom, že se protistátních akcí zúčastnila školní mládež. A aby toho nebylo málo, vinu na
zastřelení dvou mladých lidí členy zasahujících jednotek přiřklo předsednictvo Jm KV KSČ 
v Brně protistátním silám. Zatímco tedy kontrarevoluce svým vystoupením měla nést plnou
odpovědnost za události, zasahující jednotky byly pochváleny za příkladnou rozvahu a oběta-
vost a jejich zákroky byly prý „provedeny v zájmu všech občanů našeho kraje“.52 Tímto gestem
se legitimizovala brutalita zasahujících bezpečnostních složek. Normalizační režim triumfoval.
Podařilo se mu totiž zlomit i odpor v ulicích, a to za pomoci střelných zbraní, obušků, slzného
plynu, těžké vojenské techniky a vodních děl. Cesta k dokončení normalizace byla tímto brutál-
ním zásahem otevřena.

Srpnové demonstrace využili normalizátoři ve vedení krajského výboru k nové ofenzívě, kte-
rá byla namířena proti všem nositelům pravicového oportunismu v krajské stranické organizaci.
Důležitým předpokladem pro jejich odhalení se mělo stát komplexní hodnocení celkové činnos-
ti jednotlivých členů a kandidátů krajského výboru, pracovníků aparátu Jm KV KSČ, poslanců
Federálního shromáždění a České národní rady a funkcionářů a členů podřízených orgánů KSČ,
orgánů státní správy a Národní fronty a vedoucích hospodářských funkcionářů v letech 1968 
a 1969. K realizaci tohoto úkolu byly předsednictvem krajského výboru zřízeny zvláštní komi-
se, které měly shromáždit potřebné doklady, na jejichž základě pak mělo vlastní zhodnocení
provést předsednictvo Jm KV KSČ v Brně. Tyto komise měly být nestranné a stát mimo funk-
cionářské sbory krajského výboru. Ve skutečnosti se jejich členy stali horliví stoupenci sovět-
ského pojetí normalizace. Jejich práci za „očistu“ KSČ dokládá materiál shromážděný za úče-
lem hodnocení práce bývalého tajemníka Alfréda Černého. Černý v něm byl označen za osobu
nesebekritickou, uznávající jen argumenty jemu blízkých lidí a odmítající názory druhých. Jeho
pravicové názory se nezměnily a pod jeho vedením došlo k vážným chybám práce celé krajské
stranické organizace. Na základě tohoto usnesení doporučilo předsednictvo plénu krajského
výboru uvolnit Černého z funkce člena pléna krajského výboru a z funkce člena pléna ÚV KSČ. 

Negativně hodnocena byla rovněž práce bývalého ideologického tajemníka Ladislava
Manouška, který dle podkladů zastával a dosud zastává nesprávné pravicové názory. Také u jeho
osoby se mělo jednat o jeho dalším setrvání ve funkci člena pléna krajského výboru.53 V duchu
snahy vytlačit s konečnou platností přestavitele pravice z jejich dosavadních pozic v rámci kraj-
ského výboru se nesla rovněž další schůze předsednictva krajského výboru, která se konala dne
18. září 1969. V rámci kádrových návrhů tak předsednictvo pléna Jm KV KSČ v Brně doporu-
čilo plénu krajského výboru hlasovat pro odvolání Špačka, Manouška, Černého, Šabaty, Smíta-
la, Solaře, Lence, Marčáka, Slavíka, Mojžíše, Pánovce a Sedláčka z funkce člena pléna a dalších
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51 K událostem v srpnu 1969 v Brně podrobně BŘEČKA, J.: Divoký západ si z našeho státu dělat nedáme… Průběh
demonstrací 21. a 22. srpna 1969 v Brně. Paměť a dějiny 3, 2009, č. 3, s. 33–48. K tomu též TŮMA, O. et al.: SRPEN
’69. Edice dokumentů. Praha 1996.

52 Občanům Jihomoravského kraje! Provolání předsednictva KV KSČ. Rovnost, 22. 8. 1969, s. 1.
53 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 110, inv. č. 54, hodnocení A. Černého, které

projednala a schválila schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 4. září 1969; hodnocení L. Manouška. Manoušek
byl ve zprávě obviněn, že za jeho působení ve funkci ideologického tajemníka v kraji nefungovala stranická propa-
ganda a že jeho postoje a názory ovlivňovali Šabata a Solař.



devět členů uvolnit z funkce člena nebo kandidáta pléna krajského výboru. Zároveň doporučilo
byru ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích odvolat Špačka z funkce poslance
České národní rady.54 K hodnocení činnosti vedoucích nositelů pravicového oportunismu v kraj-
ském výboru se vrátili členové předsednictva Jm KV KSČ v Brně znovu na své schůzi dne
25. září. Mezitím totiž zaslali vyjádření ve formě otevřeného dopisu předsednictvu vedení kraj-
ského výboru dva z těchto „pravičáků“ – Černý a Manoušek. Oba hodnocení své činnosti pova-
žovali za značně neobjektivní při snaze najít za každou cenu „hlavního viníka všech minulých
chyb v kraji“. Jako důležitý argument, který členové nového vedení krajského výboru vzali jako
útok na normalizační politiku KSČ, oba uvedli, že za dnešní politické situace se nemohou 
a nechtějí nadále na této politice osobně podílet. Znormalizované předsednictvo však Černého 
a Manouškovu kritiku jednoznačně odmítlo a opětovně naléhalo na jejich odvolání z dosavad-
ních politických funkcí. Nejvíce však „ležel v žaludku“ hodnotící komisi další člen bývalého
pravicového vedení kraje Šabata, který byl v předloženém materiálu označen za nositele proti-
sovětských postojů a hlavního teoretického a ideového tvůrce „tzv. nové politiky strany nejen 
v kraji, ale i v celostátním měřítku“.55 Schůze předsednictva krajského výboru však neprojed-
návala jen personální otázky, i když to byla hlavní náplň zasedání, ale zároveň navrhla plénu zru-
šit všechna usnesení tohoto orgánu krajského výboru z května 1968 až ledna 1969, která se
neslučovala se sovětským pojetím politiky normalizace.56

Zářijová schůze předsednictva krajského výboru se konala v době horečných příprav plenár-
ního zasedání ÚV KSČ, které proběhlo ve dnech 25.–26. září 1969, a to zcela v režii sovětské-
ho pojetí normalizačního režimu. Nejen že odsoudilo činnost Dubčekova vedení KSČ za
neschopnost čelit útokům proti KSČ a obvinilo je, že dovolilo pravici ovládnout všechny důle-
žité posty ve stranickém aparátu a státní správě, a tím umožnilo přípravu kontrarevolučního pře-
vratu, ale považovalo boj proti pravici za jediný cíl chystaných čistek a budoucí kádrové práce.
Plénum poté odvolalo svá stanoviska z července a srpna 1968, vysočanský sjezd prohlásilo za
neplatný a stejně tak byly neplatné mandáty jeho delegátů. Akční program KSČ z dubna 1968
zrušilo jako revizionistický a nesprávný dokument. Reformní síly zaznamenaly drtivou porážku,
která byla umocněna dalšími čistkami uvnitř nejvyššího stranického orgánu. Devět významných
reformistů bylo vyloučeno z ÚV a dalších devatenáct se raději funkce vzdalo dobrovolně. Nejvě-
tší ohlas mělo odvolání Dubčeka z postu člena předsednictva ÚV KSČ a z funkce předsedy
Federálního shromáždění. Zářijové plenární zasedání ÚV tak skoncovalo se vším, co představo-
valo program reforem, a dalo zelenou útoku na vše a všechny, kteří své osudy spojili s poledno-
vou politikou. 

K výsledkům pléna ÚV KSČ se vyjádřilo plenární zasedání krajského výboru na narychlo
svolané schůzi 28. září. S přijatými závěry vyslovili souhlas nejprve jednotliví diskutující, kteří
považovali celé zasedání za důkaz síly husákovského vedení KSČ, a posléze se s hodnocením
politického vývoje od ledna 1968 ztotožnilo i schválené stanovisko. Po jednotlivých komunis-
tech, a to ve všech oblastech společenského života, měla být do budoucna požadována „jejich
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54 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 111, inv. č. 54, tištěný materiál Návrh pro
plénum KV KSČ – kádrová opatření, který projednala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 18. září 1969.
V krátké charakteristice jednotlivých členů krajského výboru, kteří byli navrženi na odvolání, se jako hlavní důvod
uvádělo, že jde o nositele pravicově oportunistických myšlenek a výrazné představitele polednové politiky.

55 Tamtéž, vyjádření PKV ke stanovisku A. Černého; stanovisko k dopisu L. Manouška; návrh na hodnocení činnosti
J. Šabaty. Členové komise si při hodnocení činnosti Šabaty dali opravdu záležet, celý materiál má 14 tištěných stran,
které jsou popsány „objektivními“ argumenty, usvědčujícími Šabatu z protisocialistických a protisovětských postojů.
Materiály projednávala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 25. září 1969.

56 Tamtéž, návrh na zrušení usnesení plén KV KSČ, který projednávala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne
25. září 1969.



osobní zodpovědnost za vyhodnocení minulého vývoje, za posouzení docílených výsledků konzo-
lidačního procesu a upřesnění postupových plánů tak, aby byla patrná jednoznačná politická
orientace a angažovanost podporující nové vedení strany“.57

Radikální očista celostátního vedení KSČ od nositelů proreformní politiky měla svoji odez-
vu i na úrovni krajského výboru. Přitvrzení normalizačního vedení v kádrových otázkách se pro-
jevilo ve skutečnosti, že předsednictvo Jm KV KSČ v Brně navrhlo plénu přímo vyloučit Špa-
čka, Lence, Černého, Pánovce, Manouška, Marčáka a dalších pět dosavadních členů z krajského
výboru a Šabatu a Smítala jako teoretické nositele pravicového oportunismu a revizionisty 
z KSČ. U deseti členů krajského výboru doporučilo předsednictvo, aby plénum krajského výbo-
ru přijalo jejich rezignace na členství v tomto orgánu KSČ. Normalizační vedení krajského
výboru se naopak muselo rozloučit se svým „člověkem“, když navrhlo plénu, aby souhlasilo 
s rezignací Josefa Zudy na post člena předsednictva Jm KV KSČ v Brně. Zuda svůj odchod zdů-
vodňoval nespokojeností části členské základny jihomoravské krajské stranické organizace 
s jeho postoji v srpnu 1968, kdy se zúčastnil tzv. vysočanského sjezdu KSČ, na kterém byl zvo-
len do nového ÚV KSČ.58

Kádrové návrhy na vyloučení a uvolnění stávajících členů a kandidátů krajského výboru se
dostaly na pořad jednání pléna Jm KV KSČ v Brně 3. října. Při projednávání tohoto bodu řídil
zasedání tajemník Michal Hočák. Hned v úvodu své řeči všem přítomným vysvětlil, proč namís-
to schválení žádosti o uvolnění z funkce člena krajského výboru, kterou podali mezi jinými také
Špaček, Lenc, Manoušek, Marčák a Pánovec, navrhlo předsednictvo tyto funkcionáře z krajské-
ho výboru vyloučit. Stalo se tak z důvodu, že „schválením resignací těchto soudruhů by byl úpl-
ně setřen rozdíl jejich podílu a odpovědnosti, kterou mají jednotliví soudruzi za nedostatky 
a chyby, k nimž po lednu 1968 v našem kraji došlo. Tito soudruzi byli přece v čele krajského
výboru, a nesou proto právem hlavní odpovědnost za jeho činnost“. Tímto tvrzením dal jedno-
značně najevo, že uvedení funkcionáři nemohou počítat s jakoukoliv shovívavostí, jak o tom
původně na jaře 1969 hovořil vedoucí tajemník Neubert. Po úvodním slově došlo na samotné
hlasování. Každý návrh byl nejprve zdůvodněn, poté se k němu vyjádřil postižený a nakonec se
o každém návrhu hlasovalo zvlášť. Žádné drama nikdo v podmínkách obměněného krajského
výboru neočekával, takže i hlasování dopadlo dle představ hlavních normalizátorů. Postupně tak
byli z krajského výboru vyloučeni Josef Solař, Karel Blažek, Josef Špaček, Ladislav Manoušek,
Vladimír Lenc, Bohumil Marčák, Jan Pánovec a poté z KSČ Jaroslav Šabata a Karel Smítal.
Všichni jmenovaní byli označeni za exponenty pravice uvnitř krajského výboru a kritizováni za
zanášení nesprávných metod při uplatňování vedoucí úlohy KSČ ve společnosti. Jejich hlavním
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57 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 34, inv. č. 24, diskuse a návrh stanoviska na usne-
sení, který byl přijat na plenárním zasedání Jm KV KSČ dne 28. září 1969.

58 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 111, inv. č. 54, zápis ze schůze PKV, která se
konala dne 2. října 1969; návrh na vyloučení J. Šabaty z KSČ. Šabata byl označen za nositele pravicových a opor-
tunistických myšlenek v KSČ. Šabatovi však nejvíce „uškodilo“, že jej hodnotící komise nařkla z nepřátelství proti
Sovětskému svazu, což se v té době a zvláště u člena KSČ neodpouštělo. „U s. Šabaty jde o politické pozice, vycháze-
jící z důsledně protisovětských postojů, z pozice netřídní a nemarxistické. Cílem těchto postojů byla roztržka mezi naší
a sovětskou komunistickou stranou, a které tedy počítaly i s důsledky realizace takové politiky nejen uvnitř země, ale
i v mezinárodním měřítku. Šlo tedy o politiku protisovětskou a protisocialistickou.“ Dvojí metr při posuzování činnosti
vedoucích představitelů krajského vedení je názorně vidět při hodnocení práce vedoucího tajemníka Karla Neuberta.
Zatímco tedy Špaček, Černý či Šabata jsou v materiálech označeni jako nositelé pravicového oportunismu, Neubert
jako přední stoupenec tvrdé normalizace se jevil zpracovatelům hodnocení jako zásadový komunista, jehož „ideově
politické názory a postoje vychází důsledně z principů marxismu-leninismu. Svou zásadovost a rozvahu prokázal 
v srpnových dnech 1968 i v dalším po něm následujícím vývoji“. Tamtéž, návrh na hodnocení vedoucího tajemníka
KV KSČ K. Neuberta, který projednávala schůze předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 27. listopadu 1969.



proviněním však byla angažovanost v polednové politice a prosazování principů demokratizace
společnosti. Na stejném zasedání se do funkcí ideologického a organizačního tajemníka kraj-
ského výboru tajným hlasováním dostali Oldřich Klíčník a František Růčka, přední normali-
zátoři a zastánci husákovského vedení KSČ. I zde se neočekával žádný jiný výsledek, než který
byl již dopředu předjednán. Hlasování mělo dodat celému procesu jakýsi punc legitimity a for-
málně tak naplnit stanovy KSČ. Přijaté kádrové návrhy znamenaly konečnou porážku reformistů
uvnitř krajského výboru, jak o tom na závěr jednání hovořil vedoucí tajemník Neubert. Svým
projevem nenechal nikoho na pochybách, když prohlásil, že boj proti pravici i přes provedenou
čistku v krajském výboru ještě není u konce, ale bude i nadále pokračovat. „Zde naopak co nej-
otevřeněji řeknu, že již nepřipustíme, aby strana byla místem, kde se bude formovat opozice pro-
ti straně, a aby naše ulice se změnila v arénu protisocialistických sil.“ Zdrcující kritice rovněž
podrobil dubčekovské vedení KSČ, když tvrdil, že dovolilo zástupcům pravice, aby „si mohli
dělat, co chtěli, co potřebovali“.59

Kritice normalizačního režimu se nevyhnulo ani pokračující praktické provádění rehabilita-
cí podle zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci a samotný rehabilitační zákon. Předsednic-
tvo krajského výboru se k provádění rehabilitací v praxi vyjádřilo na své schůzi 27. listopadu
1969. Nikoho zřejmě nepřekvapí jeho tvrzení, že dosavadní praxe „při provádění soudních reha-
bilitací je silně poznamenána vlivy pravicově oportunistických a antisocialistických sil“. Nebez-
pečí vidělo především v údajném hromadném rušení původních rozsudků, což prý ukazovalo na
beztřídní přístup rehabilitačních senátů. Na závěr tedy doporučovalo novelizovat rehabilitační
zákon tak, aby „další průběh rehabilitací odpovídal záměrům, vyjádřeným v preambuli zákona,
zejména aby bylo zabráněno neodůvodněné rehabilitaci třídních nepřátel, kteří se provinili pro-
ti republice“.60

Vyhlášený boj pravicovému oportunismu se promítl také do zrušení všech přijatých materiá-
lů a usnesení, které přijalo bývalé vedení krajského výboru v období od srpna 1968 až do břez-
na 1969. Normalizační vedení si dalo tu práci, že jednotlivá usnesení nechalo opsat a poté k nim
uvedlo vlastní zdůvodnění, na základě kterých měla být zrušena. Zvláště nesprávná a nesluči-
telná s politikou normalizace se zdála usnesení a prohlášení z doby srpnové okupace, která „jsou
poplatná linii, kterou zastávalo bývalé vedení KV KSČ, a která jsou v rozporu s usnesením ÚV
KSČ a s marxisticko-leninskými principy stranické práce“.61

Vedle první fáze provedení „očisty“ strany se na podzim 1969 opětovně rozeběhly práce na
analýze celkového politického vývoje v Jihomoravském kraji od ledna 1968 do dubna 1969 
a postupu normalizace v krajské stranické organizaci a v Jihomoravském kraji. O výsledcích této
analýzy, k níž připravila podklady jednotlivá oddělení krajského výboru, si pro plenární zase-
dání Jm KV KSČ v Brně 19. prosince 1969 připravil úvodní projev vedoucí tajemník krajského
výboru Karel Neubert. Podrobil v něm zdrcující kritice „nositele pravicového oportunismu“,
které označil za dobrodruhy. Zcela v rozporu se skutečností tvrdil: „Polednový vývoj v našem
kraji neodpovídal zásadám polednové politiky. Hrozil rozvrat socialistického zřízení, byly pro-
kazatelně konány kontrarevoluční pokusy, kterým pro působení objektivně vytvářely podmínky

129

JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ VÝBOR KSČ V BRNĚ V LETECH 1968–1971. 
OD SRPNOVÉ OKUPACE K PORÁŽCE REFORMNÍCH SIL A „VÍTĚZSTVÍ“ NORMALIZAČNÍHO REŽIMU I

59 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 34, inv. č. 24, návrh na vyloučení z členství KV; pří-
pad K. Smítala a J. Šabaty; závěrečné slovo K. Neuberta. Všechny body projednávalo plenární zasedání Jm KV KSČ
v Brně dne 3. října 1969.

60 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Předsednictvo KV – rok 1969, k. 112, inv. č. 54, návrh stanoviska předsednict-
va KV KSČ k provádění soudních rehabilitací, který byl přijat na schůzi předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne
27. listopadu 1969.

61 Tamtéž, návrh na zrušení nesprávných usnesení z předsednictva KV KSČ z roku 1968 a 1969, který byl přijat na
schůzi předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 27. listopadu 1969.



pravicové oportunistické síly v politickém vedení kraje.“ A aby nenechal nikoho z přítomných na
pochybách, označil tyto bývalé funkcionáře krajského výboru za lidi, kteří prý nikdy nebyli sku-
tečnými komunisty, což prokázali především v srpnu 1968. Jak však dodal, existovaly v kraji
„zdravé síly“, které údajně rozpoznaly tuto oportunistickou politiku a postupnými kroky rozlep-
távaly tuto pravicovou činnost, až konečně po dubnovém a poté zářijovém plenárním zasedání
ÚV KSČ v roce 1969 dosáhly „přesvědčivého vítězství“. Neubert zároveň přítomné upozornil,
že boj s pravicovým oportunismem uvnitř KSČ ještě není dokončen a je v něm nutné i nadále
pokračovat. Z toho důvodu proto také plénum krajského výboru schválilo zavést se všemi vylou-
čenými členy a kandidáty krajské stranické organizace stranické šetření a s některými z nich pak
navíc disciplinární řízení.62

Plénum krajského výboru, které se sešlo 19. prosince, nejprve vyslechlo referát člena před-
sednictva Karla Čecha, který mimo jiné uvedl, že pohovory se všemi členy a kandidáty krajské-
ho výboru skončily. Poté se slova ujal vedoucí tajemník Karel Neubert, který přednesl analýzu
politiky a politické praxe orgánů krajského výboru v roce 1968 a v prvních měsících roku 1969.
Analýza podrobně rozebírala jednotlivé fáze celého polednového vývoje s tím, že zcela v duchu
nového normalizačního režimu označila celé toto období za snahu o prosazování pravicově
oportunistické koncepce, která přešla až na „extrémní pozice protistranické a likvidátorské plat-
formy […]“. Dle analýzy to však byly zdravé levicové síly uvnitř KSČ, které tyto pravicové 
a kontrarevoluční skupiny postupně odhalovaly a svou ofenzívou je dovedly až ke konečné
mocenskopolitické porážce. Jak však ze zprávy vyplývá, její autoři si však tímto vítězstvím
nebyli vůbec jisti, proto na závěr opětovně orgány krajského výboru vyzvaly, aby za účelem pro-
sazení normalizace nejprve neutralizovaly a poté izolovaly protikomunistické a pravicové síly 
v Jihomoravském kraji.63

Summary

The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in

1968–1971. From the August Occupation Forces to Defeat Reform and “Victory” Normalization I

The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in Brno belonged
since the early sixties to a very significant party body in which a reform movement gradually crystallized
attempting to democratize not only the Communist Party of Czechoslovakia in Brno but also individual
areas of social life, hence the whole Czechoslovak society. It was primarily a group of leading officials of
the regional party committee headed by Chief Secretary Josef Špaček who realised the need of fundamental
changes of the political system itself and in the spirit of greater democratization and openness to various
social groups of the population. His efforts were crowned at least by a partial success mainly in the first
half of 1968 when they succeeded to get through some reform steps into life despite many accumulated
problems from the past twenty years of the communist government monopoly and at the cost of painful
compromises. Promisingly developing reform movement within the South Moravian regional party
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62 Tamtéž, úvodní slovo pro plenární zasedání KV KSČ 19. prosince 1969, které pronesl vedoucí tajemník krajského
výboru K. Neubert na schůzi předsednictva Jm KV KSČ v Brně dne 18. prosince 1969.

63 MZA, f. G 593 Jm KV KSČ v Brně, Plénum KV – rok 1969, k. 34, inv. č. 24, tištěný materiál Vývoj politiky a důsled-
ky politické praxe orgánů Jm KV KSČ během roku 1968 a první třetiny roku 1969 a stav konsolidačního procesu 
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organization and the regional committee was, however, forcibly closed in August 1968 by arrival of the
occupation forces to Czechoslovakia and a consequent standardization regime that not only negated the
whole after January political development, but also many of its first leaders were publicly gibbeted so that
afterwards it transferred its interest to officers and members of all organs and components of the
Communist Party, hence all the organs and organizations of political, public, social and economic life.
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SYSTÉM EVIDENCE NEPŘÁTELSKÝCH OSOB PO ROCE 1968 

JAN ZERBST

The article focuses on records of hostile persons according to the Communist Party of
Czechoslovakia (CPCz) and Federal Ministry of the Interior. The first records were made up in
personal purges that had to consolidate CPCz power after the Prague Spring. The records were
kept by the Federal Ministry of the Interior and were a part of the action Norbert. This action
was a part of extraordinary security measures which were proclaimed by the State Defense
Council.  

Key words: Communism; Prague Spring; Communist Party of Czechoslovakia; Federal
Ministry of the Interior; State Defense Council; records; camps; persecution.

Evidence pravicových oportunistů

Po neúspěchu proreformní strany se v následném období dostali k moci tzv. „normalizátoři“
v čele s Gustávem Husákem a Vasilem Biľakem, kvůli čemuž nastal pozvolný úpadek ve vývo-
ji našeho státu. Vůdcové normalizační politiky si uvědomovali, že bez kádrové přeměny ve
straně není možný nástup politické a ideologické reorganizace, jež měla za úkol vymýtit zbytky
reformních snah. Proto bylo důležité ovládnout masmédia, společenské organizace, státní, hos-
podářské, vědecké, vzdělávací, kulturní a jiné instituce, protože v nich zůstávali zastánci reform-
ních snah, a právě k tomu sloužila kádrová a nomenklaturní politika Komunistické strany Čes-
loslovenska (KSČ), která vedla k tzv. výměně stranických legitimací a čistkám ve straně. Pro
mnoho československých občanů znamenala bezprostřední a často i osudovou změnu v jejich
životech.1

Pokud už tedy došlo k vyloučení ze strany, nastoupila další fáze, ve které si ústřední výbor
(ÚV) KSČ musel vytvořit evidenci osob nepohodlných režimu. Ta mu měla zajistit kontrolu nad
potencionálně nebezpečnými osobami, a umožnit tak, aby se již nikdy nedostaly do funkcí, jež
mohly mít významný společenský dopad. Rozhodující podnět k zavedení Směrnice ÚV KSČ 
k založení a vedení jednotné centrální evidence exponentů pravice byl dán 13. února 1970.2

196. schůze předsednictva ÚV KSČ

Na této schůzi, jež se konala 8. ledna 1971, se projednávalo 22 bodů. Z těch, které jsou pro
naše téma irelevantní, ale ilustrují problémy řešené špičkami KSČ, zmiňme zprávu o výběru
uměleckého návrhu pro pamětní stříbrnou padesátikorunovou minci k 50. výročí založení KSČ,
uctění památky životních jubileí, plány zahraničních cest na první čtvrtletí roku 1971 nebo udě-
lení vyznamenání.3 Této schůze se zúčastnilo kompletní předsednictvo ÚV KSČ a pozváni byli

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2
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ještě další čtyři lidé. Z osob přítomných jen části jednání byl František Ondřich jediný, kdo se
zúčastnil projednávání otázky pravicových oportunistů (bylo to dáno jeho postavením v aparátu
ÚV KSČ).

Bod 19 měl pro chod KSČ důležitý dopad, poněvadž předsednictvo ÚV KSČ se rozhodlo pro
sloučení oddělení aparátu byra ÚV KSČ a ÚV. V praxi to znamenalo zejména přeměnu ideolo-
gického oddělení na oddělení propagandy a agitace a zřízení sekretariátu předsedy byra ÚV KSČ
pro řízení stranické práce v českých zemích na úrovni oddělení ÚV KSČ. Nakonec si tajemníci
ÚV KSČ rozdělili zodpovědnost za jednotlivá oddělení KSČ takto:
1) Gustáv Husák: oddělení politickoorganizační, oddělení státní administrativy, hlavní štáb

Lidových milic, sekretariát prvního tajemníka ÚV KSČ;
2) Vasiľ Bilak: oddělení mezinárodní politiky, hospodářská správa;
3) Alois Indra: oddělení zemědělské politiky, oddělení státních orgánů;
4) Josef Kempný: byro ÚV pro řízení stranické práce v českých zemích.
5) Oldřich Švestka: oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích, oddělení propagandy

a agitace.4

Tato reorganizace měla mít za následek lepší kontrolu nad svěřeným aparátem,
nadto je důležité, že tato přeměna vešla v platnost již o tři dny později, tedy 11. ledna 1971.5

Ačkoliv aparát KSČ tvořil nejdůležitější mocenský nástroj stranického vedení, právě tento apa-
rát procházel neustálou přeměnou oddělení od roku 1948 do roku 1968. Důvody byly sice roz-
ličné, ale například roku 1949 se struktura oddělení měnila dokonce dvakrát, a to v únoru a srp-
nu, přičemž v tomto letním měsíci bylo založeno několik samostatných odborů.6

Na této schůzi byl přítomen i František Ondřich, jenž byl přizván, aby se zúčastnil projed-
návání bodů 4, 5 a 16. Bod číslo 4 řešil Informativní zprávu o průběhu projednávání závěrů pro-
sincového plenárního zasedání ÚV KSČ v OV KSČ a na členských schůzích ZO KSČ. Ondřich 
v této souvislosti dostal za úkol připravit zprávu, která se měla zabývat průběhem projednávání
výsledků prosincového pléna ÚV KSČ a měla být doplněna o nové poznatky zohledňující při-
pomínky z diskuse předsednictva ÚV KSČ. Taktéž měl v případě potřeby jednat společně s Hu-
sákem, Biľakem, Kempným a Švestkou o datu zveřejnění Poučení z krizového vývoje ve straně
a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Dále se měl pro úplnost zúčastnit plánování práce orgánů ÚV
KSČ na první pololetí roku 1971.

Pro naše téma je stěžejní jeho účast při jednání o bodu 16. Ten se zaobíral evidencí pravico-
vých oportunistů. Byly schváleny Směrnice ÚV KSČ k založení a vedení jednotné centrální evi-
dence představitelů, exponentů pravice a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů pro-
tistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí, což pro prvního tajemníka
ÚV KSČ, předsedu byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, prvního tajem-
níka ÚV Komunistické strany Slovenska (KSS), předsedy Ústřední kontrolní a revizní komise
(ÚKRK) KSČ a KSS a ÚKRK byra pro řízení stranické práce v českých zemích, vedoucí oddě-
lení ÚV KSČ, vedoucí tajemníky krajských (městských) výborů KSČ a KSS znamenalo splnit
úkoly plynoucí z tohoto dokumentu. Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích
mělo jako hlavní úkol řídit stranickou práci v českých zemích. Jeho obdobou byl ÚV KSS na
Slovensku. Informaci o této směrnici měli obdržet odpovědní pracovníci státních i hospodářs-
kých orgánů a společenských organizací.7
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Směrnice ÚV KSČ k evidenci pravicových oportunistů

Evidence pravicových oportunistů byla založena jako organizační předpoklad cílevědomého
politického zápasu strany s pravicí. Z toho důvodu bylo tedy cílem získat a soustavně udržovat
přehled, kde se představitelé pravice soustřeďovali. Musely být vytvořeny vhodné podmínky 
k izolování jejich působení na masy pracujících a mládež. Nesměli se vrátit na exponovaná mís-
ta ve státních a hospodářských orgánech, v institucích a zařízeních politického a ideologického
působení na vědomí občanů ani ve společenských, kulturních a školských orgánech a organiza-
cích, v oblasti mezinárodních a zahraničních vztahů.

Vedení centrální evidence však nemusel mít na starost ÚV KSČ, nýbrž mělo být v kompe-
tenci vlády ČSSR. Ta by přijala potřebná opatření a založila útvar, jenž by mohl vést evidenci
exponentů pravice. Jeho obsazení musel schválit sekretariát ÚV KSČ. Vláda měla rozpracovat
vedení evidence podle dvou alternativ. Tou první mělo být sledování podle státního aparátu, dru-
hou byla stálá evidence bez soustavného sledování pohybu osob. Vedoucí pracovníci měli potom
žádat o souhlas se jmenováním daného žadatele pracovníky ministerstva vnitra či armády (zde
se jednalo hlavně o poddůstojníky, rotmistry, praporčíky a důstojníky z povolání) atd.8 Krajské
výbory mohly v individuálních případech požádat o došetření orgány ministerstva vnitra.9

Evidence představitelů pravice se tedy vedla centrálně v rámci kádrové evidence ÚV KSČ
na samostatných kartách odděleně od centrální kartotéky. Výběru se měly zhostit jmenované
stranické orgány a rovněž i pohyb a činnost evidovaných byl sledován těmito orgány.10

Na výše zmíněných kartách bylo vedeno jméno, příjmení a datum narození pravicového
exponenta, jeho politická příslušnost, to, kde před svým odchodem z funkce pracoval, čili na jak
vysokém postu a v jakém konkrétním oboru působil, a zdali zastával i nějaké politické funkce.
Na závěr mělo být uvedeno nynější pracoviště a funkční zařazení se stručným zhodnocením
návrhu, proč má být pravicový oportunista uveden na seznam.

Evidováni byli:
a) představitelé a exponenti pravicového oportunismu a revizionismu (ve směrnicích se psalo,

že se jedná o ty, kteří měli zavinit hrubé narušení ideové a organizační jednoty strany, čímž
měli nabourat vedoucí úlohu strany ve společnosti. Pro nás to znamená, že šlo o přední oso-
by Pražského jara, jako byli Dubček, Kriegel nebo Smrkovský);

b) organizátoři protistranických, protisocialialistických a protisovětských kampaní a nátlako-
vých akcí, kteří svojí činností narušili zásady výstavby socialismu, internacionální vztahy 
a zájmy zemí socialistického tábora, protože způsobili vážné škody v oblasti politiky, hos-
podářství a mezinárodních vztahů zpochybněním politických a hospodářských dohod
a smluv se socialistickými státy;

c) nositelé pravicového oportunismu a revizionismu, kteří v oblasti ideového působení sou-
stavně prosazovali záměry a cíle pravice.11

Na základě provedených analýz jednotlivých osob se rekrutovali skuteční představitelé 
a exponenti pravice z řad bývalých členů a kandidátů ÚV KSČ, ÚV KSS, krajských a okresních
výborů, pracovníků aparátu a institucí strany, stranického a ostatního tisku, rozhlasu, televize,
filmu, škol (zejména vysokých), kulturních a vědeckých institucí, uměleckých a tvůrčích svazů,
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výzkumných ústavů, poslanců Sněmovny lidu, Sněmovny národů, České národní rady (ČNR),
Slovenské národní rady (SNR), národních výborů, členů vlád atd.12

Z textu vyplývá, že tvorba seznamů pravicových oportunistů probíhala na pozadí rozsáhlé
personální přeměny KSČ, jejíž kádrová politika a nomenklatura měla za úkol zajistit postupnou
výměnu všech vedoucích pracovníků, kteří v období let 1968–1969 tzv. politicky zklamali, orga-
nizovali různé nátlakové akce, zneužívali funkcí a šířili nebo umožňovali šířit ideologii pravi-
cových oportunistů. Dne 6. listopadu roku 1970 definovalo předsednictvo ÚV KSČ pregnantně
svojí kádrovou a personální práci: „Stranické orgány musí vycházet ze stupně politických chyb
těchto funkcionářů i z nezbytnosti využít jejich odborných znalostí a vědomostí v zájmu rozvoje
socialistické společnosti. Včasným přeřazováním na odpovídající pracovní místa překonávat
politické napětí a nejistotu těch, kteří byli uvolněni z funkcí pro nepevné politické postoje a kte-
ří chtějí prokázat svůj dobrý vztah k socialismu a podporu politice Komunistické strany Česko-
slovenska.“13

Výběr měly za úkol provést zvlášť utvořené komise při okresních (OV) a krajských výbo-
rech (KV) KSČ, vedené tajemníky. Složení těchto speciálních komisí poté posvětila předsed-
nictva krajských výborů strany. Komise při výběru vycházely z provedené analýzy, ze stranic-
kých dokumentů, z dokumentů orgánů a organizací Národní fronty, ze závěrů stranických
šetření, z veřejných vystoupení či z publicistické činnosti. Poté se tyto seznamy přesunuly na
ÚV KSČ (v byru ÚV KSČ) a na všechna oddělení ÚV KSS, ÚKRK a ÚKRK KSS v úzké spo-
lupráci s centrálními orgány státu, včetně Hlavní politické správy (HPS) Československé lidové
armády (ČSLA) a stranických orgánů ministerstva vnitra, hospodářského, kulturního a spole-
čenského života.14

Seznamy exponentů pravice schvalovala předsednictva KV KSČ, která dostávala informace
(osobní hodnocení s potřebnými údaji) od komisí ustanovených k tomuto účelu. Seznam měl být
předán politickoorganizačnímu oddělení ÚV KSČ (které v rámci reorganizace ÚV spadalo pod
Gustáva Husáka do konce února 1971).15 Politickoorganizační oddělení posléze sjednotila návr-
hy jednotlivých oddělení ÚV KSČ, ÚV KSS a KV KSČ, aby mohla vytvořit centrální seznam
představitelů pravice a předložit ho sekretariátu ÚV KSČ. Jakmile byla centrální evidence vyho-
tovena, politickoorganizační oddělení ÚV KSČ muselo vyrozumět jednotlivá oddělení ÚV KSČ,
ÚV KSS a KV strany, kdo jmenovitě do seznamu patří. Podle pracovního zařazení evidovaných
lidí se určovalo, které stranické orgány budou podávat pravidelné informace o změnách ve sle-
dovaných údajích a o činnosti příslušných osob. Tyto informace měly být opět předány přímo
politickoorganizačnímu oddělení ÚV KSČ. Jednou ročně, v lednu, se tyto údaje měly revidovat.16

Krajské výbory strany, ÚV KSČ nebo ÚV KSS měly zabezpečit, aby všichni exponenti pra-
vice byli uvolněni z nomenklaturních funkcí a aby byl neustálý přehled o pohybu evidovaných
osob. Při každém přesunu mezi pracovišti mělo být vypracováno nové komplexní posouzení
jejich činnosti na předsednictvu KV KSČ. Oddělení ÚV KSČ mělo před předložením návrhu na
obsazení nomenklaturních funkcí za úkol zkontrolovat, jestli se uchazeč nenacházel v evidenci
nepřátelských osob, což mělo platit i na nižší stranické úrovni. Pokud by se stalo, že z kádrové-
ho materiálu nešlo vyčíst, jak se dotyčný choval v období let 1968–1969, měl politický pracov-
ník za úkol zjistit prostřednictvím stranických orgánů, jestli „politicky obstál“.17

12 Tamtéž, s. 2.
13 HRADECKÁ, V. – KOUDELKA, F.: Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969–1974. Praha 1998, s. 121.
14 NA, f. KSČ-ÚV 02/1, sv. 148, a. j. 229, Směrnice, s. 2.
15 Tamtéž.
16 Tamtéž, s. 3.
17 Tamtéž, s. 4.
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Vedení evidence mělo tedy jediný cíl, a to odstřihnout intelektuální vrstvu, která měla jiný
pohled na svět než normalizační politika. Z mocenského pohledu jim měly být zablokovány ces-
ty do KSČ, do orgánů státní moci a správy (na ministerstva, do národních výborů, armády, bez-
pečnosti, justice), k práci na úseku tisku, rozhlasu, televize, k pedagogické práci ve školství,
vědecké práci v oblasti společenských věd, do aparátu společenských organizací nebo do
vyšších funkcí v organizacích Národní fronty (včetně druhých politických stran). V evidenci
vedení „pravičáci“ nemohli pracovat v diplomatických službách, v mezinárodních organizacích,
v podnicích zahraničního obchodu a na hospodářském úseku v nomenklaturních funkcích. Do
konce června 1971 mělo politickoorganizační oddělení ÚV KSČ předložit sekretariátu ÚV KSČ
zprávu o založení evidence představitelů pravice.18

Evidence pravicových oportunistů v praxi

Vše, co se dělo kolem seznamu pravicových oportunistů, bylo přísně tajné, směrnice se
nesměly rozmnožovat ani otiskovat. Pokud by se stalo, že materiál vztahující se k tomuto téma-
tu byl otištěn, musel se do jednoho měsíce vrátit sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ (za pří-
klad nám může sloužit schůze ústředního výboru KSČ z 18. prosince 1970).

První problémy se vyskytly již při projednávání, kde se budou seznamy vést. Jak již víme,
rozhodlo se pro vedení ze strany ÚV KSČ. Při schůzi sekretariátu ÚV KSČ 25. ledna 1972 se
ukázalo zpoždění v přípravě těchto seznamů, které bylo zapříčiněno nejen hloubkou a náročností
úkolu, ale i přípravami XIV. sjezdu ÚV KSČ a okresními i krajskými konferencemi. Návrhy
navíc měla předložit ještě oddělení společenských organizací a část návrhu mělo dodat ekono-
mické oddělení a Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ. Zmatečné informace pak přicházely od
oddělení státních orgánů ÚV, ÚKRK a městského výboru KSČ v Praze. Počítalo se, že ve
výsledku by seznam čítal přibližně 9700.19

Během přípravy seznamů se vyskytly četné nedostatky; u některých návrhů chybělo hlavně
současné pracoviště a pracovní zařazení. Aby byl úkol účelně dokončen, bylo záhodno ustano-
vit komisi, která prostuduje návrhy, provede výběr a předloží ÚV KSČ konečný seznam osob
navržených na zařazení do jednotné centrální evidence. Problémy s tvorbou seznamů přetrváva-
ly i v roce 1974. Doplnění údajů ztěžovaly hlavně časté změny v zaměstnání, pracovním zařa-
zení a v místě bydliště, které se u těchto osob v roce 1971 i 1972 projevily ve značné míře, 
a nakonec i skutečnost, že někteří z navržených byli delší dobu bez pracovního poměru nebo ve
stavu nemocných. U některých návrhů chybělo hlubší hodnocení.20 Všechny návrhy posoudila
komise sekretariátu ÚV KSČ, která byla ustavená až v březnu 1972. Vycházela z podkladů 
a zdůvodnění stranických orgánů v okresech a krajích a odděleních ÚV KSČ a KSS. Na zákla-
dě doporučení komise byla řada návrhů opětovně konzultována s příslušnými stranickými
orgány, docházelo k řadě upřesnění nebo k vyřazení návrhů, které neodpovídaly zásadám. Při-
tom bylo zdůrazněno, že odpovědnost za dodržení zásad spočívá na těch orgánech, v nichž
navržené osoby působily, a u nichž se tudíž předpokládá znalost těchto osob.21

Z návrhů vyplývalo, že šlo o:
a) příslušníky humanitní a technické inteligence, funkcionáře a pracovníky stranických orgánů

státní moci a správy a o vedoucí hospodářské pracovníky;
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19 NA, f. KSČ-ÚV 02/4, sv. 17, a. j. 25, bod 16, příloha III, s. 1.
20 NA, f. KSČ-ÚV, k. 0, inv. č. 6693/1974, příloha II, s. 2.
21 Tamtéž.



b) bývalé členy strany, kteří vstoupili do KSČ převážně po únoru 1948, zejména v období bře-
zen 1948–1960; nejde o zakládající členy strany;

c) bezpartijní příslušníky a aktivní činitele nelegálních organizací Klub angažovaných nestra-
níků (KAN) nebo K 231;

d) příslušníky jiných politických stran, exponenty pravice;
e)  dělníky, většinou ty, kteří se jimi stali po roce 1948 a v pozdějších letech;
f) osoby již trestané za protistátní činnost;
g) organizátory protistranických akcí.22

K archivnímu materiálu, z něhož tato studie vychází, patří i krátký seznam zmíněných osob.
Šlo o tzv. přední pravicové oportunisty, kteří byli zapsáni na seznam právě v souvislosti s Pou-
čením z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ a s Dopisem ústředního
výboru KSČ všem základním organizacím a členům strany k výměně členských legitimací KSČ
v roce 1970. Rozdělen byl na tři části: osoby žijící na území ČSSR, kam patřil Alexander
Dubček, Oldřich Černík, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Štefan Sádovský a mnoho dalších; oso-
by, jež po srpnu 1968 emigrovaly do zahraničí, jako byl Jiří Pelikán, Arnošt Lustig či Otto Šik;
osoby, které zemřely a jejichž návrhy byly tudíž vyřazeny – zde šlo jmenovitě o Josefa Smr-
kovského.23 Problémy občas nastávaly i s osobami, které se objevovaly na seznamu, konkrétně
šlo například o bývalého zástupce náčelníka odboru Státní bezpečnosti Brno, jemuž mělo být
vráceno členství v KSČ!24

Ke zjištění toho, jak vypadala tvorba seznamů na okresní úrovni, nám poslouží archiválie ze
Státního okresního archivu ve Znojmě. Předsednictvu okresního výboru (POV) doporučil
vedoucí tajemník OV KSČ Novák složení komise, která byla složena z pěti členů a jíž měl vést
právě tajemník. Řadovými členy se stali Josef Henek, jenž byl politickoorganizačním tajem-
níkem OV KSČ, Jaroslav Novotný, ten pro změnu zastával funkci předsedy okresního národního
výboru (ONV), Bohumil Ott, který byl náčelníkem odboru obrany Veřejné bezpečnosti. Posled-
ním členem skupiny se stal Karel Šrámek, což byl předseda OKRK. Tuto komisi, což nikoho
nepřekvapí, muselo schválit předsednictvo krajského výboru (PKV) KSČ. Činnost byla sledo-
vána POV, které mělo být průběžně informováno o dění v komisi vedoucím tajemníkem
OV KSČ. Vedoucí tajemník zároveň upozornil, že tato informace má zůstat vysoce tajná. Na
stejné schůzi Henek upozornil, že zahraniční agentury rozesílají do ČSSR materiály z vysočan-
ského sjezdu jako odezvu na vydané Poučení. Tento materiál měl být objeven v Telči. V sou-
vislosti s tím byl vznesen požadavek, aby byl tento materiál zabezpečen v tiskárnách.25

Jak byla vnímána situace, důležitost těchto seznamů a boj s pravicovými oportunisty, je
dokumentováno těmito slovy: „Když stručně shrneme výsledky naší práce od konce roku 1969,
organizačně a ideologicky jsme politického nepřítele vyřešili. On však v našem okrese zůstal 
a spolu s ním zde zůstávaly i jeho názory a přežívají i různé protisocialistické a protikomunistic-
ké tendence, které musíme velice bedlivě sledovat a jako oko v hlavě chránit jednotu a semknu-
tost […].“26 Na znojemském okrese se projevovaly formy pravicového oportunismu dle této
komise v rámci příprav voleb do národních výborů (NV), při studentských demonstracích, úto-
cích na funkcionáře, v podobě postoje aparátu okresního národního výboru, extrémních stano-
visek přijatých NV a činnosti strany socialistické či lidové.27

22 NA, f. KSČ-ÚV 02/4, sv. 17, a. j. 25, bod 16, příloha III, s. 2.
23 NA, f. KSČ-ÚV, k. 0, inv. č. 6693/1974, příloha IV, s. 3.
24 NA, f. KSČ-ÚV, k. 0, inv. č. 6693 A/ 21, příloha II, s. 1.
25 Státní okresní archiv Znojmo, f. A-2, k. 78, a. j. 103, s. 24.
26 Tamtéž, s. 181.
27 Tamtéž, s. 186.
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Jednou z osob, která se objevila na seznamech exponentů pravice, byl i František Kozák. Ten
se podle svých slov objevil na seznamech lidí určených k likvidaci. Dokumenty to potvrzují,
avšak nejednalo se o akci Norbert, nýbrž o seznamy vedené po stranické linii, akci „pravicoví
oportunisté“.

Respondent poskytl k prostudování i svůj osobní archivní materiál, obsahující mj. osobní
posudky na svoji osobu. Dne 15. února 1972 došla žádost na místo jeho pracoviště, která měla
být nejpozději do konce března vyřízena. Vypracované posudky na tuto osobu vypadaly násle-
dovně: Komisi zajímalo jeho pracovní zařazení, to, jakým způsobem se v práci projevuje, jaká
je jeho pracovní způsobilost i erudovanost, osobní názor posuzovatelů a politická angažovanost
a názory (Kozák byl vyloučen ze strany pro svoje politické postoje v polednovém vývoji v roce
1968). Objevil se zde i dotaz, zda vede řádný a spořádaný život.28

Zaměříme se nyní na otázky, které byly pokládány při nomenklaturních čistkách mimo jiné
i Františku Kozákovi nebo Jaroslavu Hýskovi. Ty se vztahovaly k:
1) podpoře petice 2 000 slov;
2) odsouzení „okupace“;
3) invektivám na vedoucí úlohu KSČ ve společnosti nebo nedůvěře v ÚV KSČ;
4) hlásání plurality stran, podpoře akčního programu (zvlášť armádního), nutnosti revize mar-

xismu-leninismu atd.;
5) nesouhlasu s moskevskými protokoly;
6) výrokům proti internacionalismu.29

Jak tato akce dopadla, se můžeme dozvědět z osobní sbírky dokumentů Františka Koudelky,
kde je záznam rozhovoru s Františkem Ondřichem. Akce „pravicoví oportunisté“ podle respon-
denta neměla podporu a nebyla aktuální u řady lidí z vedení strany, nevoli vzbuzovaly i pochyb-
nost o její realizaci i vědomí, že zde mohou hrát úlohu i osobní motivy; proti byli například
Štrougal či Husák.30 Tomuto tvrzení může zdánlivě nasvědčovat i fakt, že první skartace probě-
hla 20. října 1975.31

Statistický rozbor pravicových oportunistů

Politickoorganizační oddělení ÚV KSČ, které mělo sjednotit návrhy a zpracovat seznamy
navržených osob do jednotné centrální evidence, obdrželo do konce roku 1971 10 754 návrhů.
Z nich byly vyřazeny ty, které byly vyplněny dvojmo, a zůstávalo tak 9 401 návrhů (z krajů při-
cházelo v úvahu 7 399 osob a z centra 2002). Počítalo se, že okolo 35 % osob nebude účelné do
evidence zařadit, ať už pro dřívější či nynější pracovní a funkční zařazení.32 Po posouzení 
a pečlivém zvážení jednotlivých návrhů doporučila komise sekretariátu ÚV KSČ (projednával
to dne 15. února 1974) zařadit do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice
6 335 osob, z toho:
1) oddělení ÚV KSČ, KSS, centrální orgány 1 086 osob;
2) armáda, bezpečnost, soudy, prokuratura 706 osob;
3) městský výbor (MV) KSČ Praha 450 osob;
4) Středočeský KV KSČ 356 osob;

138

JAN ZERBST

28 Plk. František Kozák (bytem Znojmo, U Lesíka) se objevil se na seznamu pravicových oportunistů, byl vyloučen 
z KSČ. Záznam učiněn 12. 7. 2012.

29 BEJČEK, E. et al: Norbert. Běda tomu, kdo vyčníval z řady. Díl I. S. l. 1996, s. 12.
30 HRADECKÁ, V. – KOUDELKA, F.: Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969–1974. Praha 1998, s. 80–81.
31 NA, f. KSČ-ÚV, k. 0, inv. č. 6693/1974, titulní stránka z 15. 2. 1974.
32 NA, f. KSČ-ÚV 02/4, sv. 17, a. j. 25, bod 16, příloha III, s. 3.



5) Jihočeský KV KSČ 452 osob;
6) Západočeský KV KSČ 373 osob;
7) Severočeský KV KSČ 538 osob;
8) Východočeský KV KSČ 471 osob;
9) Jihomoravský KV KSČ 351 osob;
10) Severomoravský KV KSČ 540 osob;
11) MV KSS Bratislava 103 osob;
12) Západoslovenský KV KSS 300 osob;
13) Středoslovenský KV KSS 301 osob;
14) Východoslovenský KV KSS 288 osob.33

Mezi říjnem a prosincem roku 1973 začalo prověřování, v jakém stavu seznamy jsou. Šlo
zejména o revidování údajů v evidenčních kartách. Počet osob byl oproti roku 1971 nižší. Z cel-
kového počtu navržených osob bylo 82 % bývalých členů strany. Z toho 38,1 % vstoupilo do
KSČ do února 1948 a 61,9 % po něm. V mnoha případech šlo o lidi, kteří přešli do KSČ z jiných
politických stran, například sloučením KSČ a sociálnědemokratické strany. Bezpartijní a přísluš-
níci jiných politických stran tvořili 18 %. Šlo o představitele a aktivní činitele KAN, K 231, pří-
pravného výboru sociálnědemokratické strany a dalších nelegálních organizací vzniklých v roce
1968. Pod heslem „Odbory bez komunistů“ se v řadě případů dostali do významných funkcí 
v odborových orgánech a organizacích, kde měli provádět tzv. nepřátelskou, protisocialistickou
a protisovětskou politiku. Celkem 67,3 % navržených byli bývalí pracovníci stranických orgánů,
zastupitelských a výkonných orgánů státní moci a správy, orgánů Národní fronty (NF) a spole-
čenských organizací, sdělovacích prostředků, školství, vědy, kultury a zdravotnictví (z toho
55 % pracovalo ve vedoucích funkcích). Mezi navrhovanými byla i řada bývalých děkanů, ve-
doucích kateder, profesorů, asistentů a učitelů vysokých a ostatních škol, primářů a jejich zástup-
ců, dramaturgů, režisérů, spisovatelů, malířů, sochařů a výtvarníků. V podnicích, závodech 
a výzkumných ústavech, včetně podniků zahraničního obchodu, pracovalo 31,3 % navrhova-
ných. Byli to zejména bývalí generální a podnikoví ředitelé, ředitelé závodů, náměstci a jejich
zástupci a jiní vedoucí pracovníci (70,5 %). Z celkového počtu navržených tvořili dělníci 2,4 %.
Převážně to byli bývalí příslušníci jiných sociálních skupin, kteří se dělníky stali po únoru 1948.
Šlo často o osoby trestané za protistátní činy (později amnestované), které se aktivně podílely na
nepřátelské činnosti KAN (189 členů), K 231 (zde byl počet osob o něco větší, a to 262). Nepa-
trný počet 1,4 % tvořily ostatní skupiny lidí, včetně důchodců.

Z celkového počtu navržených vykonávalo volené funkce na různých stupních řízení stra-
nických a odborových orgánu a organizací, orgánů NF, společenských organizací, jiných poli-
tických stran a zastupitelských orgánů 30 %, z toho ve stranických orgánech a organizacích 25 %
navrhovaných osob. Celkový rozbor navrhovaných ukázal, že šlo převážně o příslušníky inteli-
gence, o osoby, které se v očích navrhovatelů významnou měrou podílely na vytváření a pro-
hlubování krizové situace i po srpnu 1968. Zneužily svého postavení k prosazování pravicově
oportunistických a revizionistických názorů, k ovlivňování dělníků a ostatních pracujících,
hlavně mládeže, k organizování nátlakových akcí proti KSČ a základům socialistického zřízení.
Nakonec se měli dopouštět narušování internacionálních svazků se Sovětským svazem a ostat-
ními socialistickými zeměmi.

Osoby z tohoto seznamu byly rozptýleny na různých pracovištích. Převážná část byla v pro-
cesu očisty politického, hospodářského a společenského života přeřazena na nižší, méně vý-

33 Tento seznam byl otisknut v publikaci BEJČEK, E. et al: Norbert. Běda tomu, kdo vyčníval z řady. Díl I. S. l. 1996.
Eduard Bejček tyto seznamy považoval za součást akce Norbert. Seznam je uložen v Národním archivu.
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znamné funkce, přešla do průmyslových a jiných podniků a závodů. Někteří však pracovali i na
důležitých místech ve školství, ve vědeckých ústavech Československé a Slovenské akademie
věd, v kultuře, ve výzkumných ústavech, ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Pra-
ze 1. Další se pak podíleli na důležitých stavbách, jakými bylo například pražské metro.34

Podle Eduarda Bejčka, který se zabýval seznamy vedenými v armádě, i ministerstvo národ-
ní obrany (MNO) ustanovovalo zvláštní komise a po jejich schválení kolegiem ministra národ-
ní obrany (KMNO) potvrzovala tyto seznamy HPS. Armádní seznamy byly porovnávány se
seznamy na ÚV KSČ a lišily se pouze tím, že armáda si přidala do svých seznamů ještě osm
osob. Seznamy, kterými disponují armádní archivy, byly doplněny dosti obsažnými posudky,
většinou šlo o dvě až tři strany k jednotlivým osobám.35 Podle 90. schůze KMNO z 19. 7. 1974
obdržel ministr národní obrany doporučení KMNO týkající se toho, které osoby byly podány 
k řešení komisi zřízené výnosem č. j. 08143 ze dne 10. 1. 1974. HPS ČSLA předala kádrové
správě MNO seznam obsahující 425 bývalých příslušníků ČSLA, kteří byli pojati do celkového
seznamu nositelů pravicového oportunismu vedeného na ÚV KSČ. Po zpracování informačních
údajů vztahujících se k 73 bývalým příslušníkům ČSLA tuto zprávu předložil náčelník kádrové
správy ing. Pavel Papač. Následně měly být podle Vojenského sdružení rehabilitovaných (VSR)
předány návrhy na opatření, spolu s návrhem informace pro generálního tajemníka ÚV KSČ.36

Podobným způsobem putovaly posudky na Františka Kozáka. U těchto osob šlo o úplně stejný
postup jako v případě stranické úrovně. Celkově se pak v Jihomoravském kraji ocitlo v sezna-
mu 351 osob, z nichž měli největší zastoupení pracovníci zastupitelských orgánů, výkonných
orgánů státní moci, KSČ, NF a společenských organizací, jichž bylo 113.37

Seznam pravicových oportunistů dokonce vycházel na začátku devadesátých let v Lidových
novinách, konkrétně v intervalu od 21. července 1992 do 16. října téhož roku. V seznamu se
objevily osobnosti, které formovaly vědecký obor soudobých dějin, jako Vilém Prečan či Milan
Otáhal, většinou šlo o zástupce humanitní inteligence. VSR i Jiří Gruntorád zastávají názor, že
akce pravicových oportunistů je identická s akcí Norbert.38

Shrnutí

Evidence představovala pokračování mocenského boje proti pravicovým oportunistům 
v období tzv. krizových let a měla zabránit tomu, aby se navrátili do svých funkcí. Přípravu
seznamů však provázel jistý chaos, zapříčiněný neustálou změnou bydliště či pracoviště vytipo-
vaných osob. Ironií je, že se někteří lidé ocitli na seznamu a zůstávali na něm i poté, kdy již pře-
stali režim ohrožovat (například František Kozák). V roce 1975 pak začaly první skartace.

Smutné je, že občané z iniciativ, jako bylo K 231, měli možnost díky Pražskému jaru svo-
bodně se projevit a dostalo se jim i jistého uznání, zároveň však tato jejich iniciativa po prohře
proreformní strany zapříčinila, že se objevili na zmíněných seznamech. 

Lze také konstatovat, že VSR v některých fázích svého bádání zaměňovalo tyto seznamy 
s akcí Norbert. K této myšlence se přiklání i Jiří Gruntorád, ovšem nejsou k dispozici dostate-
čné důkazy, které by ji podporovaly. František Ondřich se dokonce proti tomuto tvrzení ohradil
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34 NA, f. KSČ-ÚV, k. 0, inv. č. 6693/1974, příloha II, s. 3–5.
35 BEJČEK, E. et al: Norbert. Běda tomu, kdo vyčníval z řady. Díl I. S. l. 1996, s. 16, 26.
36 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Norbert, 1. podsvazek, s. 21.
37 NA, KSČ-ÚV, k. 0, inv. č. 6693/1974, tabulka III.
38 GRUNTORÁD, J.: Akce Norbert. Securitas Imperii – sborník k problematice bezpečnostních služeb, 1994, sv. 2, 

s. 28–29.



a vyjádřil ostrý nesouhlas s tím, že by tyto seznamy byly dále aktuální. První skartace z roku
1975 tomu napovídají. 

Zajímavý článek o této problematice vyšel po revoluci v Lidových novinách. Podle něho
mělo jednání členů předsednictva ÚV KSČ a všech dalších zainteresovaných osob naplňovat
znaky skutkových podstat několika trestných činů, např. zneužívání pravomocí veřejného čini-
tele, vydírání a útisku. Lze si představit konkrétní podezření z trestné činnosti, spočívající např.
v tom, že na základě zmíněné Směrnice byla řada osob donucena k rezignaci na funkce pod
pohrůžkou, že se jejich děti nedostanou na studia atd. Forem vydírání a útisku bylo nepochybně
mnoho. Trestní odpovědnost členů předsednictva ÚV KSČ spočívala jednak v kvalifikovaném
zneužívání pravomoci veřejného činitele, jednak v organizování konkrétních trestných činů či
pomoci při jejich páchání.39

Summary

The System of Registration of Enemy Persons after 1968

This paper analyzes the register of persons who were persieved as a hostile for cummunist regime in
the normalization. In 1971 there were lists of hostile persons shifted in Communist Party of
Czechoslovakia. These persons should only be chased but they had to leave their jobs because of not
affecting the population. People named on these lists were called right-wing opportunists. Till the end of
the year 1971 there were discovered 10 754 persons. Lists had to be updated constantly however the first
chredding commes during the year 1975.

39 Lidové noviny, 21. 7. 1992, s 11.
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PŘEHLED EDICÍ STŘEDOVĚKÝCH A RANĚNOVOVĚKÝCH

PRÁVNĚ-HISTORICKÝCH PRAMENŮ ČESKÉ PROVENIENCE 

ZA POSLEDNÍ DVĚ DESETILETÍ

PAVEL KRAFL

The study presents scholarly editions of legal-historical sources published in the Czech Republic
after 1990. Study of legal history is narrowly connected with auxiliary sciences of history. Close
connection with diplomatics and codicology is particularly important. Sources of a diplomatic
nature include documents, office books and files. Sources of a codicological nature include legal
artifacts that have survived in manuscripts of a personal character or were issued in incunabula
and old prints. They concern legal collections, legal codes and synodical statutes. The legal-
historical artifacts in the article are divided into artifacts of the land law, the municipal law, the
mining law and the canon law. A paper on editions of documents and letters precedes.  

Key words: Editions; Middle Ages; Early Modern age; sources; legal history; Bohemia;
Moravia; Czech Republic; codicology; diplomatics; land law; municipal law; mining law;
canon law; documents; codes; city books; execution books; synodical statutes; tracts.

I. Úvod

Naším cílem bude podat přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických
pramenů české a moravské provenience publikovaných v posledních dvou desetiletích. Studium
právních dějin je úzce provázáno s pomocnými vědami historickými. Platí to zejména pro ději-
ny středověku a raného novověku, ale i moderní právní dějiny s nimi mají styčné body. Důleži-
té je zejména sepětí s diplomatikou a kodikologií.1 Do kategorie pramenů diplomatické povahy
lze zařadit listiny, úřední knihy, aktový materiál.2 Do kategorie pramenů kodikologické povahy
zařadíme právní památky, které jsou dochovány v rukopisech soukromého charakteru nebo byly
vydány v prvotiscích a starých tiscích. Patří sem právní sbírky, zákoníky a synodální statuta. Pro
potřebu našeho výkladu rozčleníme právně-historické památky na prameny zemského, městské-
ho, horního a církevního práva. Předsazen bude výklad o edičních řadách listin a listů. V samo-
statném oddíle okrajově zmíníme památky trestního práva.

II. Ediční řady listin a listů

Listiny a listy bohemikálního charakteru jsou vydávány v rámci velkých edičních řad. Pře-
devším jde o Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále CDB), Regesta diplomati-
ca nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (dále RBM), Regesta Bohemiae et Moraviae aeta-

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

1 Srov. KEJŘ, J.: Příspěvek české kodikologie k právní historii. (Zpráva o stavu bádání). Právněhistorické studie 35,
2000, s. 201–223.

2 Pro vymezené období srov. HORČÁKOVÁ, V.: Knižní edice středověkých pramenů diplomatické povahy vydané 
v České republice po roce 1989 (výběrová bibliografie). In: Krafl, P. (ed.): Almanach medievisty-editora. Praha 2011,
s. 173–182.



tis Venceslai IV. (dále RBMV) a Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (dále
MVB). U ediční řady CDB byl vydán rejstřík k pátému dílu,3 třetí díl dokončil Jan Bistřický.4

Důležité bylo vydání šestého dílu, pokrývajícího období interregna od smrti krále Přemysla Ota-
kara II. (1278) do nástupu vlády Václava II. (1283).5 Kontinuálně pokračuje příprava sedmého
a osmého dílu CDB, které zahrnou listinný materiál z let vlády Václava II. (1283–1305) a Václa-
va III. (1305–1306) a formulářové sbírky. Do sedmého dílu budou, oproti předchozím zvyklos-
tem, začleněny svazky věnované písařským rukám a pečetím.6 Zatím byl vydán svazek věnova-
ný paleografickému rozboru písařských rukou a jednotlivým kancelářím.7 Co se týče ediční řady
RBM,8 v posledních dvou desetiletích Jana Zachová dokončila pátý díl (editovala listiny z let
1350–1355).9 Regestová řada RBMV je koncipována podle archivů.10 V posledních letech Věra
a Karel Beránkovi publikovali listiny z fondů zrušených klášterů Národního archivu (jde o prv-
ní část pátého svazku).11 Nedávno byl vydán sedmý svazek RBMV, který zpracovává listiny 
a listy Moravského zemského archivu v Brně.12 Vydávání ediční řady MVB je v současnosti
utlumeno. Poslední svazky zpracovali Jaroslav Eršil a Zdeňka Hledíková. Jaroslav Eršil vydal
písemnosti pro léta 1417–1431,13 Zdeňka Hledíková listiny z let 1305–1342.14 Na ně měl
navázat Aleš Pořízka, který za tímto účelem podnikl sérii cest do Vatikánského archivu (heuris-
tika pro pontifikát Evžena IV.).
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3 DUŠKOVÁ, S. – VAŠKŮ, V. (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tom. V/4. Inde ab a.
MCCLIII usque ad a. MCCLXXVIII (prolegomena diplomatica, indices, exempla scripturae, sigilla, concordantias
continens). Pragae 1993.

4 KRISTEN, Z. – BISTŘICKÝ, J. (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tom. III/3. Acta spuria et
additamenta inde ab anno MCCXXXI usque ad annum MCCXL. Olomucii 2000; BISTŘICKÝ, J. (ed.): Codex diplo-
maticus et epistolarius regni Bohemiae. Tom III/4. Index nominum et glossarium inde ab anno MCCXXXI usque ad
annum MCCXL. Olomucii 2002.

5 SVITÁK, Z. – KRMÍČKOVÁ, H. – KREJČÍKOVÁ, J. (edd.) – NECHUTOVÁ, J. (coop.): Codex diplomaticus et
epistolaris regni Bohemiae. Tom. VI/1. Inde ab a. MCCLXXVIII usque ad a. MCCLXXXVIII. Praha 2006.

6 Srov. MARÁZ, K. – HAVEL, D.: K edici Codex diplomaticus regni Bohemiae, její minulosti a současnosti. In: Krafl,
P. (ed.): Almanach medievisty-editora. Praha 2011, s. 19–29.

7 HAVEL, D. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tom. VII/5. Inde ab a. MCCLXXXIII usque ad
a. MCCCVI scribarum manus continens. Brunae 2011.

8 Srov. KOPIČKOVÁ, B.: Der Stand der Bearbeitung der Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et
Moraviae. In: Irgang, W. – Kersken, N. (edd.): Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im
östlichen Mitteleuropa. Marburg 1998, s. 237–243; BLECHOVÁ, L.: RBM VIII. (1364–1378). Stav příprav edice. In:
Krafl, P. (ed.): Almanach medievisty-editora. Praha 2011, s. 53–54.

9 ZACHOVÁ, J. (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. 1346–1355. Fasc. 3.
1350–1352. Dolní Břežany 2000; Fasc. 4. 1353–1355. Dolní Břežany 2004; SPĚVÁČEK, J. – ZACHOVÁ, J. (edd.):
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. 1346–1355. Fasc. 5. Index. Dolní Břežany
2005.

10 KRAFL, P.: Entwicklung und derzeitiger Stand der Edition Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.
Quaestiones Medii Aevi Novae 11, 2006, s. 352–358.

11 BERÁNEK, K. – BERÁNKOVÁ, V. (edd.): Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419
aug. 16.). Tom. V. Fontes archivi nationalis. Pars I. Litterae monasteriorum. Fasc. 1. (1378–1397). Praha 2006; Fasc.
2. (1398–1419). Praha 2007.

12 KRAFL, P. (ed.): Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.). Tom. VII. Fontes
Archivi terrae Moraviae Brunae. Pragae 2010. – Srov. KRAFL, P.: On Volume VII of the Regesta Bohemiae et
Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.). In: Krafl, P. (ed.): Almanach medievisty-editora. Praha
2011, s. 59–67.

13 ERŠIL, J. (ed.): Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tom. VII. Acta Martini V. Pontificis Romani
1417–1431. Pars 1. 1417–1422. Pragae 1996; Pars 2. 1423–1431. Pragae 1998; Pars 3. Index personarum et locorum.
Pragae 2001 (= Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia 3–5).

14 HLEDÍKOVÁ, Z. (ed.): Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tom. prodromus. Acta Clementis V.,
Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305–1342. Pragae 2003.



III. Zemské právo

Středem pozornosti historiků-editorů se staly zemské zákoníky pozdního středověku a raného
novověku. Přehled dosavadních edicí zemských zřízení a dalších pramenů k ústavněprávním ději-
nám v Čechách a na Moravě v raném novověku zpracoval Petr Kreuz. Autor podal soupis dobo-
vých tisků zákoníků a přehled jejich moderních vědeckých edicí.15 Výklad o edičním zpří-
stupnění zemských zřízení v českých zemích publikoval též Dalibor Janiš.16 Pět zákoníků 
z Království českého, Markrabství moravského a z Těšínského knížectví bylo vydáno v moder-
ních kritických edicích. První z nich je Maiestas Carolina. Nově ho publikoval německý historik
Berndt-Ulrich Hergemöller.17 První platnou kodifikací v Českém království bylo Vladislavské
zřízení zemské z roku 1500. Vzhledem k významu památky pro ústavní právo přelomu středověku
a novověku vyvstala naléhavá potřeba nahradit zastaralé edice z druhé poloviny 19. století.18

Zákoník vydali Petr Kreuz a Ivan Martinovský a edice zahrnuje další důležité prameny počátku
16. století – tzv. Svatováclavskou smlouvu z roku 1517 a Zřízení o ručnicích z roku 1524. Před-
sazena je studie o okolnostech vzniku kodifikace.19 Třetí editovanou kodifikací je moravský zem-
ský zákoník z roku 1545. Její kritickou edici připravil Dalibor Janiš. Knihu uvozuje studie o vzni-
ku a vývoji zemských zřízení a jejich postavení v systému zemského práva a o vzniku zákoníku
z roku 1545 v kontextu konfliktu s panovníkem (Ferdinand I.).20 Erich Šefčík vydal zemská zříze-
ní Těšínského knížectví z let 1573 a 1592. Text zákoníku z roku 1573 editoval podle rukopisné-
ho originálu z archivu v Cieszyně, v případě zákoníku z roku 1592 použil tisk z téhož roku. Edi-
tor připojil úvodní studii, v níž nastínil historické okolnosti vzniku zákoníků.21

Zemský sněm v Olomouci roku 1518 rozhodl o zavedení zvláštních úředních knih, do nichž
měly být zapisovány sněmovní usnesení. Vznikly Památky sněmovní, které jsou oficiálním zá-
znamem usnesení přijatých na sněmu. Jsou jedním ze základních pramenů k dějinám morav-
ského zemského sněmu a důležitým pramenem pro politické, právní, hospodářské, náboženské
a vojenské dějiny Moravy. Rukopis Památek sněmovních z let 1518–1546 vydal Dalibor Janiš.22

Do samostatných register byly u zemského soudu zapisovány spory označované jako postranní
pře. Mezi ně patřily spory o čest. Na Moravě se dochovala roková kniha moravského zemského
hejtmana Václava z Ludanic. Rukopis zaznamenává žaloby ve sporech o čest z olomouckého
kraje z let 1541–1556. Text rukopisu edičně zpracovala Jana Janišová.23
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15 KREUZ, P.: Edice zemských zřízení a ústavně historických pramenů k dějinám českých zemí v raném novověku
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18 KREUZ, P.: Edice zemských zřízení a ústavně historických pramenů k dějinám českých zemí v raném novověku
(1500–1619). In: Malý, K. – Pánek, J. (edd.): Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých
zemích (1500–1619). Praha 2001, s. 285–287.

19 KREUZ, P. – MARTINOVSKÝ, I. (edd.): Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny. (Svatováclavská smlou-
va a Zřízení o ručnicích). Edice. Dolní Břežany 2007.

20 JANIŠ, D. (ed.): Práva a zřízení markrabství moravského z roku 1545. (Pokus moravských stavů o revizi zemského
zřízení). Historický úvod a edice. Brno 2005 (= Prameny dějin moravských 9).

21 ŠEFČÍK, E. (ed.): Zemské zřízení těšínského knížectví z konce 16. století. Edice. Český Těšín 2001 (= Studie o Těšínsku 17).
22 JANIŠ, D. (ed.): Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky

sněmovní I. Praha 2010 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, series A, vol. I/1).
23 JANIŠOVÁ, J. (ed.): Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. (Edice rokové knihy zemského hejtmana

Václava z Ludanic z let 1541–1556). Historická studie a edice. Brno 2007 (= Prameny dějin moravských 14).



Dalibor Prix vydal nestarší dochovaný svazek zemských desek Knížectví krnovského, který
vznikl v letech 1403–1522. Tato úřední kniha byla vedena v češtině, místy též v němčině. V zá-
hlaví každého zápisu je uvedeno datum vzniku, následuje text zápisu, pod tím poznámkový apa-
rát. Za edicí úřední knihy následuje edice listin, v poznámkách pod textem jsou uvedeny údaje
o dochování a uložení. Nedostatkem edice je skutečnost, že editor použil transliteraci namísto
transkripce.24

IV. Městské právo

Památkám brněnského městského práva se systematicky věnoval Miroslav Flodr, editor všech
významnějších památek brněnského městského práva. V prvé řadě vydal Právní knihu města
Brna. Právní knihu sepsal v polovině 14. století městský notář Jan. Dílo se díky jasné a srozumi-
telné koncepci, která dobře odpovídala potřebám právní praxe, a recepci římského práva stalo
základním kamenem brněnského městského práva. Současně bylo přejímáno v dalších městech,
až se stalo jedním z hlavních pilířů novodobé unifikace městského práva v zemích České koru-
ny.25 Edice Miroslava Flodra je členěna do tří svazků. První obsahuje přehled dosavadních edicí
památky, pojednání o genezi a charakteru brněnské právní knihy, její koncepci, dále popis kode-
xu a vlastní edici.26 Druhý svazek obsahuje historický komentář k jednotlivým ustanovením27

a třetí pak rejstříky věcný, jmenný a místní, soupis odkazů na Instituce a Digesta, soupis právních
pravidel a přehled přísežných města Brna z let 1306–1359.28 Dílčí edice se dočkalo privilegium
krále Václava I. pro město Brno; otištěno bylo v souvislosti se 750. výročím promulgace. Práce
obsahuje latinské znění, německý překlad z 14. století a moderní český překlad privilegia. Připo-
jena je krátká stať o genezi privilegia s rozbory původu článků (v české a německé jazykové
mutaci). Do sešitu je vložena faksimile většího i menšího privilegia.29

Značného rozšíření na Moravě doznala příručka městského práva, kterou v osmdesátých
letech 14. století vyhotovil brněnský městský písař Jan z Gelnhausenu. Známa je pod názvem
Manipulus. Jde o výtah z brněnské právní knihy písaře Jana z poloviny 14. století. Novou kri-
tickou edici zpracoval opět Miroslav Flodr. Každé z ustanovení Manipulu vybavil komentářem
a připojen byl i věcný rejstřík.30 Soud města Brna fungoval jako vrchní stolice pro skupinu jiho-
moravských měst, které se řídily brněnským městským právem. Miroslav Flodr vydal nálezy
(výroky, rozhodnutí, sentence) brněnského městského soudu pro města Uherské Hradiště a Ivan-
čice do roku 1389. Soubor nálezů určených pro Uherské Hradiště se dochoval v Liber negotio-
rum jmenovaného města z druhé poloviny 14. století, soubor nálezů pro Ivančice v rukopisu ulo-
ženém v Rakouské národní knihovně (původem z Brna). Za textem nálezů v knize následují
vysvětlující komentáře editora a věcný rejstřík.31

Vladimír a Libuše Spáčilovi zpřístupnili míšeňskou právní knihu. Edici postavili na čtyřech
rukopisech s opisem jmenované právní památky, které mají vztah k městu Olomouci.32 Kritické

24 PRIX, D. (ed.): Zemské desky krnovské. Sv. I. 1403–1522. Opava 2008.
25 FLODR, M.: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Sv. I. Brno 1990, s. 16.
26 Tamtéž.
27 FLODR, M.: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Sv. II. Brno 1992.
28 FLODR, M.: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Sv. III. Brno 1993.
29 FLODR, M. (ed.): Iura originalia civitatis Brunensis. Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro

město Brno. Brno 1993.
30 FLODR, M. (ed.): Jan z Gelnhausenu, Příručka práva městského (Manipulus vel directorium iuris civilis). Brno 2008.
31 FLODR, M. (ed.): Nálezy brněnského městského práva. Sv. I. (–1389). Brno 2007.
32 SPÁČIL, V. – SPÁČILOVÁ, L.: Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice. Olomouc 2010,

s. 561–782.
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edici jsou předsazeny studie věnované Saskému zrcadlu, jeho vzniku, využívání, dalšímu zpra-
cování a vlivu na jiná práva, dále právním knihám, které vznikly na základě Saského zrcadla
a magdeburskému právu. Další kapitoly monografické části knihy pojednávají o městské kolo-
nizaci, o právu a správě měst, o magdeburském právu v českých zemích a o počátcích práva 
a správy města Olomouce. Největší význam má kapitola věnovaná míšeňské právní knize, její
klasifikaci, rukopisům a fragmentům s jejich opisy, dále deperditům, dosavadním edicím a popi-
su rukopisům, které mají souvislost s právním životem v Olomouci.33 Germanistka Libuše
Spáčilová navíc připojila jazykový rozbor oněch čtyř rukopisů míšeňské právní knihy, které jsou
základem edice. Popsala grafiku rukopisů, hláskosloví, morfologické nářeční prvky, srovnala
jazyk rukopisů a podala rozbor míšeňské knihy po stránce lexikální.34 Připojen je jmenný a věc-
ný rejstřík.

Mezi městské úřední knihy právního charakteru můžeme počítat též pamětní knihy. Nově byl
editován tzv. Liber vetustissimus Starého města pražského. Jde o knihu radní, pamětní, smíšenou.
Pramen editovala Hana Pátková ve spolupráci s dalšími kolegy. Publikace má reprezentativní
charakter a připojeno je k ní i CD s fotoedicí.35 Libuše Spáčilová a Vladimír Spáčil rovněž při-
pravili edici Památné knihy olomoucké – kodexu Václava z Jihlavy z let 1430–1492, 1528.36

Předsazeny jsou opět studie o městských knihách v Olomouci před příchodem Václava z Jihlavy
a o městských knihách založených Václavem z Jihlavy.37 Jazykový rozbor německých textů
podala Libuše Spáčilová (pojednala o hláskosloví v městské knize, o nářečních rysech v rovině
morfologické, poskytla rozbor syntaxe a lexika).38 Připojen je jmenný a věcný rejstřík. Po Ber-
toldu Bretholzovi zaujala Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379) Miroslava Flodra,
který zpracoval její kritickou edici. Předsazen je výklad o genezi pamětní knihy.39 Liber negoti-
orum civitatis Hradisch, pamětní knihu města Uherské Hradiště, vydala Magdalena Čoupková.40

Většina zápisů pochází z poslední čtvrtiny 14. a z 15. století (s posledním datovaným údajem 
z roku 1678).41 Připojen je výklad o osudech rukopisu, paleografický a diplomatický rozbor 
i osobní a místní rejstřík. V rámci nově založené ediční řady Libri civitatis vyšly dvě městské kni-
hy se zápisy právního dosahu, a sice pamětní kniha města České Lípy (1461–1722) a městská kni-
ha Litoměřic (/1341/–1562).42 První z uvedených publikací obsahuje mj. jazykový rozbor němec-
kých textů, katalog písařů, výklad o městské samosprávě a městské kanceláři České Lípy, přehled
dějin města a dále samostatný jmenný a věcný rejstřík.43 Edici litoměřické městské knihy je před-
sazen výklad o rukopise a jeho vztahu k písemnostem města od 11. do 16. století, obvyklý popis
rukopisu s výčtem písařských rukou a také stručný jazykový rozbor latinských, českých a němec-
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33 Tamtéž, s. 15–214.
34 Tamtéž, s. 359–481.
35 PÁTKOVÁ, H. – SMOLOVÁ, V. – POŘÍZKA, A. (edd.): Liber Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis

1310–1518. Praha 2011.
36 SPÁČILOVÁ, L. – SPÁČIL, V.: Památná kniha olomoucká (kodex Václava z Jihlavy) z let 1430–1492, 1528. Úvod.

Jazykový rozbor německých textů. Edice. Rejstříky. Olomouc 2004, s. 191–513.
37 Tamtéž, s. 19–120.
38 Tamtéž, s. 121–190.
39 FLODR, M.: Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Brno 2005 (= Prameny dějin moravských 8).
40 ČOUPKOVÁ, M. (ed.): Nejstarší uherskohradišťská městská kniha. Liber negotiorum civitatis Hradisch. Edice.

Uherské Hradiště 2001.
41 Tamtéž, s. 7.
42 EBELOVÁ, I. et al. (edd.): Pamětní kniha města České Lípy 1471–1722. Ústí nad Labem 2005 (= Libri civitatis 1);

KOCÁNOVÁ, B. – TOMAS, J. et al. (edd.): Městská kniha Litoměřic (1341)–1562 v kontextu písemností městské
kanceláře. Ústí nad Labem 2006 (= Libri civitatis 3).

43 EBELOVÁ, I. et al. (edd.): Pamětní kniha města České Lípy 1471–1722. Ústí nad Labem 2005 (= Libri civitatis 1),
s. 13–92, 307–374.



kých zápisů. Přítomen je společný rejstřík jmenný a věcný.44 Soukromoprávní zápisy převážně
nesporného charakteru badatel nalezne v městské knize České Třebové (1375–1488) editované
Štěpánem Gilarem. Edice je vybavena samostatným rejstříkem jmenným, místním a věcným.45

V. Horní právo

Do horního práva zavítáme prostřednictvím horního zákoníku českého krále Václava II. Ius
regale montanorum, který vznikl roku 1300. V době po husitské revoluci vyvstala potřeba zpří-
stupnit znění kodifikace personálu dolů v českém jazyce. Během let 1460–1478 vznikl překlad
ve třech redakcích. Z nich největší význam má ten, který roku 1460 pořídil Petr Přespole. Jaro-
slav Bílek publikoval edici tohoto překladu.46

VI. Církevní právo

Dvě století badatelského zájmu o synody pražských biskupů a arcibiskupů vyústila v sou-
hrnnou edici. Jde o editorské dílo Zdeňky Hledíkové, Rostislava Zeleného, Jaroslava Polce 
a Jaroslava Kadlece, do knižní podoby převedené pod redakcí Jaroslava Polce a Zdeňky Hle-
díkové.47 Původně šlo o sérii časopisecky publikovaných edicí Rostislava Zeleného, Jaroslava
Polce a Jaroslava Kadlece,48 k nimž byla připojena edice statut Jana IV. z Dražic od Zdeňky Hle-
díkové, předtím otištěná jako příloha k životopisu jmenovaného biskupa.49 Kniha respektuje ve
své strukturaci členění a podobu edicí z římského časopisu Apollinaris a jejich úvodů. Sou-
hrnného vydání se po téměř dvou a půl stoletích dočkala též statuta olomouckých biskupů.50

Dřevní edice Arsenia Theodora Fasseaua51 byla zdrojem četných omylů v literatuře, k nimž
výrazně přispěly i nekritické přetisky do moravského Codexu.52 Podobně tomu bylo i s edicí
moravských statut v publikaci Concilia Germaniae,53 jejíž texty se při konfrontaci s rukopisným
dochováním olomouckých statut ukázaly být v řadě míst toliko volným výtahem jejich znění. 
V nové edici jsou odlišena statuta, u nichž je spolehlivě prokázán synodální původ (statuta syno-
dalia), od statut, která nebyla publikována na synodě nebo jejich publikace na synodě nebyla
prokázána (statuta dioecesana). Připojena je též edice písemností, které souvisejí se synodami:

44 KOCÁNOVÁ, B. – TOMAS, J. et al. (edd.): Městská kniha Litoměřic (1341)–1562 v kontextu písemností městské
kanceláře. Ústí nad Labem 2006 (= Libri civitatis 3), s. 9–85, 169–195.

45 GILAR, Š. (ed.): Městská kniha České Třebové (1375–1488). Edice. Ústí nad Orlicí 2000 (= Vlastivědný sborník Ústí
nad Orlicí 11, 2000, supplementum 3).

46 BÍLEK, J. (ed.): Ius regale montanorum aneb Právo královské hornikuov. Kutná Hora 2000.
47 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody a koncily předhusitské doby. Praha 2002.
48 ZELENÝ, R.: Councils and Synods of Prague and their Statutes (1343–1361). Separatum ex Apollinaris 45, 1972, 

s. 471–532, 698–740; POLC, J. V.: Councils and Synods of Prague and their Statutes 1362–1395. Apollinaris 52,
1979, s. 200–237, 495–527; 53, 1980, s. 131–166, 421–457; KADLEC, J.: Synods of Prague and their Statutes
1396–1414. Apollinaris 64, 1991, s. 227–293.

49 HLEDÍKOVÁ, Z.: Biskup Jan IV. z Dražic. Praha 1992, s. 169–192.
50 KRAFL, P.: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha 2003 (= Práce Historického ústavu AV ČR,

řada Editiones 2), s. 123–266.
51 FASSEAU, A. T.: Collectio synodorum et statutorum almae dioecesis Olomucenae in IV partes distributa. Tom. I.

Rezii 1766.
52 Srov. KRAFL, P.: Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze. Sborník prací

Filozofické fakulty brněnské univerzity C 43, 1996, s. 61–72.
53 SCHANNAT, J. F. – HARTZHEIM, J. (edd.): Concilia Germaniae. Tom. IV–V. Coloniae Augustae Agrippinensium

1761–1763.
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papežské buly, instrumenty veřejných notářů transsumující části synodálních statut a konečně
jeden dochovaný konvokační list.

Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství podnítilo rozvoj správy arcidiecéze a církev-
ní provincie a vznik nových úředních knih. Nově zakládaná beneficia byla v pražské arcidiecézi 
v druhé polovině 14. století a na počátku 15. století zapisována do úřední knihy zvané Liber erec-
tionum archidioecesis Pragensis. S vydáváním těchto knih začal roku 1875 Klement Borový, kte-
rý současně zpřístupnil větší část materie (pro léta 1358–1407).54 V rukopise zůstala edice sedmé-
ho svazku, kterou připravil Josef Pelikán; z jeho pozůstalosti jej roku 2002 vydala Hana Pátková.55

Právník Miroslav Černý se dlouhodobě věnoval postavě významného českého kanonisty druhé
poloviny 14. století Kuneše z Třebovle. Jeho doktorská práce, obhájená v Římě, obsahuje edici
Kunešova traktátu De devolutionibus non recipiendis. Kuneš z Třebovle v traktátu obhajoval roz-
hodnutí pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna vzdát se v arcibiskupských vsích práva na selské
odúmrtě. Edice je doprovázena právněhistorickou analýzou textu traktátu.56 Následně Miroslav
Černý vydal monografii o Kunešovi z Třebovle. Kniha má též ediční část, která obsahuje kritickou
edici tří kázání Kuneše a nový otisk traktátu De devolutionibus non recipiendis. Pro právní děje-
pisectví mají význam i zmíněné edice kázání, s ohledem na četné citace právních autorit v nich
obsažené.57 V souvislosti s editováním středověkých listin můžeme zmínit diplomatář kláštera
řeholních kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně ve východních Čechách. Diplomatář zahrnuje lis-
tiny z let 1371–1412. Z právněhistorického a kanonickoprávního hlediska je zajímavý soubor lis-
tin vydaných papežskými auditory ve sporu kláštera o ves Nezamyslice.58

VII. Trestní právo

Mezi významné prameny k poznání doby předhusitské a husitské patří popravčí a psanecké
zápisy. Popravčí knihy z doby předhusitské se v českých zemích dochovaly pouze dvě, jednou 
z nich je popravčí kniha města Jihlava z let 1405–1457. Její kritickou edici připravil František
Hoffmann.59 Druhá z nich, popravčí kniha pánů z Rožmberka (1389–1409, 1420–1429), byla zpří-
stupněna zásluhou Adolfa Kalného.60 První z edicí je vybavena společným rejstříkem jmenným 
a věcným, druhá rejstříkem jmenným a místním a dále slovníčkem méně frekventovaných pojmů.

VIII. Shrnutí

Prezentované publikace naznačují poměrně výrazné aktivity ve vydávání pramenů právně-
historického charakteru v České republice. Na vydávání pramenů k českým právním dějinám se
podíleli též zahraniční badatelé, jako Berndt-Ulrich Hergemöller v případě Maiestas Carolina.
Lze rovněž konstatovat vysokou kvalitu edicí, snad s jedinou výjimkou. Podstatný význam mají
nové kritické edice zemských zákoníků. Vydané jsou takto oba zemské zákoníky Království
českého období středověku a jeden ze zákoníků Markrabství moravského z 16. století. Speci-
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54 BOROVÝ, C. – PODLAHA, A. (edd.): Libri erectionum archidioecesis Pragensis. Tom. I–VI. Pragae 1875–1927.
55 PELIKÁN, J. – PÁTKOVÁ, H. (edd.): Libri erectionum archidioecesis Pragensis. Tom. VII. Pragae 2002.
56 ČERNÝ, M.: Il „doctor decretorum“ Kuneš di Třebovel. Edizione critica e analisi storico-guiridica del suo trattato

„De devolucionibus“. Roma 1988.
57 ČERNÝ, M.: Kuneš z Třebovle. Středověký právník a jeho dílo. Plzeň 1999, s. 81–154.
58 KRAFL, P. – MUTLOVÁ, P. – STEHLÍKOVÁ, D.: Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplo-

matář kláštera. Praha 2010 (= Práce Historického ústavu AV ČR, řada Editiones 7).
59 HOFFMANN, F. (ed.): Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457. Praha 2000 (= Archiv český 38).
60 KALNÝ, A. (ed.): Popravčí kniha pánů z Rožmberka. Třeboň 1993.



fické znalosti Libuše Spáčilové, editorky městských knih z olomouckého právního okruhu, umo-
žnily kritické edice pramenů obohatit o lingvistické rozbory. Vyzdvihnout je možno roli Miro-
slava Flodra při zpřístupnění všech zásadních památek brněnského městského práva.

Sepětí s kodikologií je výrazné u synodálních statut. V případě tohoto právního pramene bylo
potřeba podniknout rozsáhlý průzkum v domácích i zahraničních sbírkách rukopisů. V případě
výskytu většího množství opisů statut bylo potřeba důkladně zvážit výběr základního rukopisu
pro edici. Platí to zejména u moravských synodálních statut z roku 1349, v jejichž případě ani
jeden z deseti opisů v plné míře nevyhovoval. Úřední opis statut, který by byl zárukou autenti-
city textu, se nedochoval. Pražská provinciální statuta z roku 1349 – kodifikace Arnošta z Par-
dubic – je dochována v 90 rukopisech a rukopisných zlomcích. Poznámkový aparát v tomto
případě reflektuje textové odchylky jenom malého množství rukopisů.

Summary

Overview of Editions of Medieval and Early Modern Legal-Historical Sources 

of Czech Provenance Published in Last Twenty Years

The study presents scholarly editions of legal-historical sources published in the Czech Republic after
1990. Study of legal history is narrowly connected with auxiliary sciences of history. It particularly
concerns history of the Middle Ages and the early modern period, but also the modern legal history has
contact points with them. Close connection with diplomatics and codicology is particularly important.
Sources of a diplomatic nature include documents, office books and files. Sources of a codicological nature
include legal artifacts that have survived in manuscripts of a personal character or were issued in
incunabula and old prints. They concern legal collections, legal codes and synodical statutes. The legal-
historical artifacts in the article are divided into artifacts of the land law, the municipal law, the mining law
and the ecclesiastical law. A paper on editions of documents and letters precedes.

The presented publications indicate relatively strong activities in publishing sources of legal-historical
character in the Czech Republic. Even foreign researchers such as Berndt-Ulrich Hergemöller in case of
Maiestas Carolina have participated in publishing of sources on the Czech legal history. New critical
editions of land codes have a great significance. Both land codes of the Kingdom of Bohemia from the
Middle Ages and one of the codes of the Margraviate of Moravia from the 16th century have been
published. There is a strong connection to codicology in synodical statutes. This legal source demanded
extensive research in domestic and foreign manuscript collections. If the number of medieval copies is
large, it is necessary to consider selection of the basic manuscript for the edition. This is particularly true
for Moravian synodical statutes from 1349, where not even one of the ten medieval transcripts was fully
suitable. An original document or an official transcription of statutes that would guarantee their authenticity
has not survived. Prague provincial statutes from 1349 – codification by Ernst of Pardubice – is preserved
in ninety manuscripts and manuscript fragments. The textual apparatus in this case reflects textual
deviations of just a small amount of manuscripts. The specific knowledge of Libuše Spáčilová, editor of
the municipal books from the Olomouc legal circle enriched critical editions of the sources with linguistic
analyses. The role of Miroslav Flodr in publicizing all essential artifacts of the Brno municipal law is also
commendable.
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O NAJNOWSZYCH POLSKICH PODRĘCZNIKACH DO HISTORII

DLA GIMNAZJALISTÓW, CZYLI CO DAJE UCZNIOM PRACA

Z PODRĘCZNIKIEM 

GRAŻYNA PAŃKO

The author analyses the most recent (published after 2004) history textbooks for lower
secondary school in Poland from the series Tracing the Pasty, ed. by Stanisław Roszak, and We
Are Exploring the Pasty by Polish Educators Society from Toruń. She argues that those textbooks
help the young people not only broaden their knowledge but also develop a skill to acquire it
from different sources (wide range of images: reproductions, posters, didactical sketches, maps,
schemes, tables), including the written ones.  

Key words: History textbooks; lower secondary school; skills; 21st century education.

Uczeń sięga po podręcznik jeśli jest on ciekawy. Nie oznacza to tylko zainteresowania
tekstem. Wydaje się, że ostatnio wydane podręczniki przyciągają do siebie zwłaszcza
materiałem ilustracyjnym.1 Jeśli dodamy do tego sposób kształcenia umiejętności pracy 
z różnymi środkami dydaktycznymi, które zawierają podręczniki gimnazjalne, to wyraźnie
widać założony cel opracowania tych książek – przygotowanie do wielokrotnego zdobywania
wiedzy, a tym samym przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. 

Seria Śladami przeszłości rozpoczyna prezentację treści od przypomnienia czym zajmuje się
historia, w jaki sposób korzysta z odkryć archeologów, z jakich źródeł czerpie informacje 
o przeszłości i krótko omawia epoki historyczne, umieszczając je na linii chronologicznej,
wzbogaconej o charakterystyczne obrazy-symbole (np. piramida, rycerz, żaglowiec czy
samolot). Ważnym elementem jest wskazanie jak korzystać z podręcznika, czyli co trzeba zrobić
z tekstem głównym, źródłowym, mapą, osią czasu, infografiką, reprodukcjami źródeł
materialnych, wreszcie co zyska się przez poznanie „tajemnic sprzed wieków” i „najważniejszych
postaci historycznych”. Dodajmy, że w podobny sposób autorzy prezentują w czytelnych
schematach społeczeństwo, np. Egiptu (s. 30), Aten (s. 61), Sparty (s. 65), Rzymu (s. 104),
Polski w czasach Mieszka (s. 200). Te wskazówki odnoszą się także do kolejnych części z tej
serii dla klasy drugiej i trzeciej.

Zasada rozpoczynania rozdziału od umieszczenia treści zasadniczej na mapie (czytelnej,
pozwalającej na samodzielne odczytywanie informacji) i uzupełniania treści kolorowymi,
czytelnymi ilustracjami sprzyja rozumieniu treści i ułatwia zapamiętywanie. Pomagają także
pytania – zadania, odwołujące się nie tylko do treści, ale i obrazów. Zainteresowany uczeń może
poszerzyć swoją wiedzę poprzez propozycje dodatkowych lektur oraz stron internetowych. Za
szczególnie ważne uważam infografiki. Te opisane ilustracje kolorowe i czytelne, zaopatrzone
w zadania, pokazują w jaki sposób wydobyć z nich informacje. Ich trafny dobór (obrazujący
charakterystyczne dla danego tematu informacje) pozwala wyobrazić sobie jak wyglądały np.
sumeryjskie miasta i osady, świątynie i pałace, specyficzne ogrody (zikkuraty), system
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1 ROSZAK, S. (ed.): Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum. Cz. I. Warszawa 2009.
Artykul dedykowany Panu Doc. František Čapka z okazji jego 70-lecia.



irygacyjny, handel i system dwunastkowy (pokazana dłoń i sposób liczenia na palcach do
dwunastu), jak wyglądał władca utrwalony w posążku. Prezentacja sumeryjskiego zabytku
(skrzynia, tzw. sztandar z Ur) pozwala odczytać zajęcia mieszkańców tego miasta, a ponadto
zrozumieć, że jest to sposób przekazywania informacji i uświadamia dlaczego zabytki należy
chronić. Zaznaczmy, że elementy na ilustracjach, które uczeń powinien zauważyć oznaczone są
cyframi. Ten materiał ilustracyjny ściśle wiąże się z podrozdziałem o dokonaniach Sumerów, 
z których korzystamy i my współcześnie. Zadania wymagające wyjaśniania (np. w jaki sposób
powstanie cywilizacji bliskowschodnich zależało od warunków naturalnych) sprawdzają czy
uczeń potrafi wiązać informacje i czy zrozumiał przekaz autora. I w tym przypadku
zainteresowani mogą poszerzyć swą wiedzę poprzez lekturę lub internet.2 Takich tekstów 
w pierwszym podręczniku jest dziewięć.3

Jak dużą wagę autorzy przypisują informacjom zawartym w obrazach możemy
zaobserwować w kolorowym schemacie przedstawiającym społeczeństwo starożytnego Egiptu.
Na piramidzie wydzielone są poszczególne grupy, według hierarchii, a rysunki pokazują jakie
obowiązki należały do poszczególnych grup. Uzupełnienie rysunków tekstem pozwala lepiej
zapamiętać ten schemat.4 Dodatkowy tekst poświęcony kapłanom i urzędnikom ułatwia
zrozumienie jak funkcjonowało państwo egipskie, zwłaszcza za panowania Ramzesa II. Kolejny
tekst, poświęcony kulturze Egiptu poprzez tekst zasadniczy, wskazujący istotne pojęcia
(bogowie, sarkofag, piramida, mumia, mumifikacja), uzupełniony kolorowymi, czytelnymi
obrazami i fragmentem tekstu źródłowego wprowadza uczniów w system wierzeń. Dodatkową
funkcję spełnia infografika prezentująca budowę piramidy. Analiza tych obrazów pomaga
wyobrazić sobie te prace, ale też wymaga wnioskowania (np. czemu służył system korytarzy 
w piramidzie). Osiągnięcia Egipcjan, wzbogacone wiedzą o Dolinie Królów i dodatkowymi
ilustracjami nie tylko wzbudzają ciekawość, ale i pomagają sprawdzić zapamiętaną wiedzę
(rozpoznaj bogów przedstawionych na malowidłach w grobowcu królowej Nefertari).5 Ten
rozdział korzystnie wzbogaca dodatkowa treść „Tajemnice sprzed wieków”, poświęcona
badaniom zabytków starożytnego Egiptu pod koniec XVIII w. i w XX w. Jest to „lekcja na
szóstkę”. W dwustronicowym tekście zaopatrzonym obok ciekawego tekstu o sposobie
odkrywania zabytków także w kolorową ilustrację z wyprawy wojsk napoleońskich do Egiptu
w 1798 r. i kolejnymi zdjęciami z początków XX w. przedstawiającymi uczonych brytyjskich
(egiptologów) Howarda Cartera i lorda Carnarvona, prowadzących badania archeologiczne 
w Dolnie Królów, które pozwoliły odkryć w 1922 r. grobowiec Tutenchamona. Odkrycie to
ukazało wielkie bogactwo faraona. Uczniowie dowiadują się, że skarby te obecnie znajdują się
w Kairze w Muzeum Egipskim. Dodatkowy tekst (łatwy do odnalezienia, bo na innym –
beżowym – tle informuje o tzw. klątwie faraona, a warto dodać, że autorzy traktują ją jako jedną
z legend.6 Taka konstrukcja tekstu dostarcza uczniom wiedzy, ale i ćwiczy ważne umiejętności,
a przede wszystkim uczy myśleć.7 Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie do tekstu
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2 Tamże, s. 22–24.
3 „Jak zbadano pochodzenie człowieka. W laboratorium antropologa” (s. 14–15), „Jak odczytano pismo Egipcjan” 

(s. 50–51), „Czy ogniste zwierciadła Archimedesa istniały naprawdę?” (s. 90–91), „Jak wyglądała latarnia morska na
Faros” (s. 96–97), „Jak poznano pochodzenie Etrusków” (s. 106–107), „Jak odkryto Pompeje. Jak wyglądały anty-
czne Pompeje” (s. 132–133), „Kiedy powstała osada w Biskupinie?” (s. 194–195), „Kto spisywał dzieje Polski” 
(s. 216–217).

4 Tamże, s. 30.
5 Tamże, s. 32–35.
6 Tamże, s. 30–31.
7 Tamże, porów. s. 40, 47, 50–51, 69, 76, 83, 86, 90–91, 96–97, 106–107, 115, 118, 125, 129, 132–133, 136, 154, 160,

172, 192, 197, 204, 216–217.



wyodrębnionych biogramów postaci (Karol Darwin, s. 14; Ramzes II, s. 31; Abraham, s. 39;
Konfucjusz, s. 45; Jan Francois Champolion, s. 51; Perykles, s. 60; Miltiades, Leonidas,
Temistokles, s. 71; Sofokles i Arystofanes, s. 82–83; Heraklit z Efezu i Demokryt z Abdery, 
s. 87; Tales z Miletu, Pitagoras, Euklides, s. 88; Aleksander Macedoński, s. 92; Hannibal, s. 112;
Gajusz Juliusz Cezar, s. 120; Oktawian, s. 122; Horacy, Wergiliusz, Owidiusz, s. 138; Paweł 
z Tarsu, s. 140; Justynian Wielki, s. 152; Karol Wielki, s. 165; Włodzimierz Wielki, s. 181;
Sylwester II, s. 182; Mieszko I, s. 199; Bolesław Chrobry, s. 201; Bolesław II Śmiały i Św.
Stanisław ze Szczepanowa, s. 210; Bolesław Krzywousty, s. 212; Wincenty Kadłubek, s. 217).
Te informacje pozwalają zobaczyć różne sfery ludzkiej działalności, a nawet ją ocenić. 

Dla uczniów ważne są podsumowania rozdziałów, czyli krótkie i najistotniejsze informacje
o początkach cywilizacji (s. 52–54), antycznej Grecji (s. 98–100), imperium rzymskim 
(s. 148–150), początkach średniowiecza (s. 186–188), Polsce za pierwszych Piastów (s. 218–219).
Dodajmy, że wydarzenia umieszczone są na liniach chronologicznych, pozwalających na
synchronizację wydarzeń politycznych, z kultury i religii. Istotne są też zadania wymagające
omówienia najistotniejszych problemów, porównania np. religii starożytnych, wyszukania
podobieństw np. ustrojów, wskazania przyczyn wybranych zjawisk, czy określenia skutków np.
panowania Rzymian dla Europy i Bliskiego Wschodu (s. 150), początki średniowiecza (s. 186–188).

Warto również przeanalizować pod kątem umiejętności jakie może zyskać gimnazjalista
wydawnictwa Stowarzyszenia Oświatowców Polskich z siedzibą w Toruniu, wydanych 
w latach 2009–2011 i posiadających wspólny tytuł Poznajemy przeszłość. Poszczególne
podręczniki podzielone są na rozdziały i podrozdziały, poprzedzone krótkimi pytaniami w części
„Czy pamiętasz?” (na żółtym tle) oraz linią chronologiczną, na której zaznaczone są czytelnie
wydarzenia, o których informuje tekst zasadniczy. Każdy rozdział zawiera też część
„Zapamiętaj”, w której uczeń znajdzie najważniejsze wiadomości, które powinien zapamiętać
(wyodrębnione na niebieskim tle) oraz zadania, często uzupełnione tekstem źródłowym (na
beżowym tle). Tekst każdego z tych podręczników zawiera czytelne mapy, powiązane ściśle 
z informacjami, wiele ciekawych i różnorodnych ilustracji, najczęściej kolorowych i dobrej
jakości. Ważne dla uczniów, zwłaszcza przy powtarzaniu są tablice synchronistyczne.8

Podręczniki dla kl. drugiej i trzeciej są zaopatrzone w indeks terminów i osób oraz wykaz
literatury uzupełniającej, dostosowany do poszczególnych rozdziałów, co pomoże poszerzyć
wiedzę uczniom zainteresowanym. Trzeba jednak stwierdzić, że literatura ta nie zawsze jest
dostosowana do poziomu przeciętnego gimnazjalisty.

Tekst autorski powyższych podręczników jest przystępny, a dopełniają go ciekawe, czytelne
ilustracje, mające nie tylko uzupełnić zyskane z tekstu informacje, ale także zainteresować.
Autorzy zaproponowali pytania skłaniające do analizy tekstu i ilustracji oraz wnioskowania.
Jako przykład przytoczmy zdjęcie góry Synaj, płaskorzeźby z I w. n. e z Menorą i zdjęcie Tory
oraz widoku Jerozolimy, jako symboli istotnych dla wyznawców judaizmu, czy przekroju grobu
Agamemnona i jego złotej maski jako symboli kultury mykeńskiej, czy wreszcie prezentację
greckich stylów architektonicznych (z opisami poszczególnych części kolumn) i rekonstrukcję
Akropolu.9
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8 MORYKSIEWICZ, L. – PACHOLSKA, M. – ZDZIABEK, W.: Poznajemy przeszłość. Historia 1 gimnazjum Toruń
2009, s. 241–245; JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gim-
nazjum. Toruń 2010, s. 250–253; CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gim-
nazjum. Toruń 2011, s. 249–252.

9 MORYKSIEWICZ, L. – PACHOLSKA, M. – ZDZIABEK, W.: Poznajemy przeszłość. Historia 1. gimnazjum Toruń
2009, s. 30, 36, 61, 116.



Niektóre z ilustracji pokazują wynalazki starożytne ułatwiające codzienne życie (np. śruba
Archimedesa).10 Dodajmy jeszcze, że dzięki podręcznikom tej serii uczniowie mają szanse
zobaczyć reprodukcje najważniejszych dzieł sztuki (choćby zdjęcie Erechtejonu, Dyskobola
Myrona, waz greckich, teatru greckiego, makiety Pergamonu, Wenus z Milo, Nike z Samotraki,
grupy Laokona, rzymskiego Forum, akweduktu, mozaiki i amfiteatru, cyrku, łuku tryumfalnego,
Panteonu i Term Karakalli – te z wyszczególnieniem ich części składowych).11 Zaznaczmy też,
że autorzy są konsekwentni i prezentują zabytki charakterystyczne dla różnych kultur, np. przy
prezentacji islamu uczeń zobaczy stronę Koranu, ale i wnętrze Wielkiego Meczetu w Kordobie
oraz przykład kolorowej arabeski, a opis pod tą ilustracją wyjaśnia dlaczego jej elementem są
motywy roślinne i zwierzęce. Połączenie funkcji obrazującej i wyjaśniającej pojęcie jest tu
perfekcyjne.12 Podobnie można traktować przykłady średniowiecznych miniatur.13 Dobre
technicznie ilustracje ukazują cechy stylu gotyckiego (na przykładzie katedr, portali i witraży),14

ale i romańskiego.15 Wiele ilustracji można uznać za ciekawostkę np. herb dwugłowego orła
jako symbol Moskwy, zapożyczony z Bizancjum.16 Nowością są też dwie wkładki między
stronicami – jedna prezentuje mapy, na których rozmieszczono „Wybrane miasta i obiekty z listy
światowego dziedzictwa UNECO”, wzbogacone kolorowymi zdjęciami oraz „Zabytki
architektury średniowiecznej na ziemiach polskich”17 oraz plany wielkich miast 
w starożytności, poprzedzone kolorową mapą starożytnego świata.18 Podręcznik dla kl. drugiej
zawiera reprodukcje dzieł architektury i sztuki (np. piramidy schodkowej Majów, obrazu
Bankier z żoną Quentina Massysa, dziedzińca pałacu Medyceuszy we Florencji, Giocondy
i Ostatniej wieczerzy oraz Damy z gronostajem Leonarda da Vinci, Narodzin Wenus Botticellego
i Piety Michała Anioła, dziedzińca Wawelu, Kaplicy Zygmuntowskiej, arrasu wawelskiego,
kościoła il Gesu, Wersalu, bazyliki św. Piotra w Rzymie, Zdjęcia z krzyża Petera Paula Rubensa,
rzeźby Berminiego, pałacu w Wilanowie). Dodajmy, że opis obrazu skłania czasem ucznia do
jego analizy i znalezienia odpowiedzi na pytania, np. przy obrazie Bankier z żoną trzeba znaleźć
te jego elementy, które poza pieniędzmi, są przejawem zamożności tych postaci.19

Podręcznik dla kl. trzeciej także uzupełnia tekst ciekawymi ilustracjami. Czasami są to
reprodukcje pocztówek (np. litografia huty Laura w Siemianowicach Śląskich, mostu w Ozimku,
Trójkąta trzech cesarzy, czy odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 r.).20

I w tej książce uczeń znajdzie dobre technicznie reprodukcje dzieł sztuki (np.
impresjonistyczny obraz Clauda Moneta Wschód słońca, czy Tancerkę na scenie Edgara Degasa,
symbolistyczną Wyspę umarłych Arnolda Böcklina, kubistyczny Pabla Picassa Portret Vollarda,
czy futurystyczny Dynamizm psa na smyczy Giacomo Balli),21 przykłady architektury Antonio
Gaudiego i secesyjnego sprzętu. Uczeń ma rozpoznać na tych przykładach cechy
charakterystyczne prezentowanych stylów. 

10 Tamże, s. 69.
11 Tamże, s. 62–63, 69, 92, 96–97.
12 Tamże, s. 116, 118.
13 Tamże, s. 111, 120, 127, 132, 165, 170, 188.
14 Tamże, s. 176–177, 217, 238, 239.
15 Tamże, s. 189–190.
16 Tamże, s. 26.
17 Tamże, s. 176–177.
18 Tamże, s. 80–81.
19 JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gimnazjum. Toruń 2010,

s. 21.
20 CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gimnazjum. Toruń 2011, s. 18, 19, 111, 172.
21 Tamże, s. 136–138.
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Podręczniki tej serii zawierają także portrety wybitnych postaci z dziejów powszechnych
(np. Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII,
św. Ignacego Loyoli, Bohdana Chmielnickiego, Ludwika XIV, Iwana Groźnego, Marii Teresy,
Katarzyny II, Napoleona Bonaparte, Jerzego Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki i Kazimierza
Pułaskiego jako bohaterów amerykańskich, Maksymiliana Robespierra) oraz z dziejów Polski
(Zygmunta Starego, Bony Sforzy, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego,
Jana Chodkiewicza, Jana Kazimierza, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Augusta
II Mocnego, Augusta III Sasa, Stanisława Konarskiego, króla Polski Stanisława Augusta
Poniatowskiego). Mają one przybliżyć postacie, o których mówi tekst zasadniczy, a które wiążą
się z opisywanymi wydarzeniami. Uczeń w opisie portretu znajduje ważne wyjaśnienia, np. przy
postaci Jana Karola Chodkiewicza jest to in formacja ,że „oznaką jego władzy była buława”.22

Czasami autorzy proszą o porównanie dwóch portretów, np. Henryka Walezego i Stefana
Batorego, by uczeń zastanowił się, „który z tych strojów mógł szlachcie polskiej wydawać się
bardziej swojski” i tym samym postać zyskała jej przychylność.23 Niektóre wyjaśnienia z opisu
pod portretem pozwalają zrozumieć cele, które stawiał sobie malarz, np. w portrecie Jana
Kazimierza uczeń znajduje informację, że sarmacki strój władcy „żupan i delia (wierzchnie
okrycie podbijane wilczym lub sobolim futrem)” miały podkreślić więź króla ze szlachtą.24

Podręcznik dla klasy trzeciej także zapoznaje uczniów z portretami ważnych postaci. Są to
zarówno postacie związane z wydarzeniami politycznymi (np. Piotr Wysocki, Książę Adam
Czartoryski, Aleksander Wielopolski – jego portret dzieło Jacka Malczewskiego, Szymon
Konarski, Piotr Ściegienny, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Zygmunt
Miłkowski, Wincenty Witos, Ludwik Napoleon III, Wiktor Emanuel II, Giuseppe Garibaldi,
Camillo di Cavour, Otto von Bismarck, John Brown, Abraham Lincoln, Włodzimierz Lenin,
rodzina cara Mikołaja II).25

Niektóre obrazy ilustrują wydarzenia, o których mówi tekst (np. Hołd pruski
i Zaprzysiężenie konstytucji 3 Maja 1791 r., dzieła Jana Matejki, bitwa pod Lepanto, Przysięgę
T. Kościuszki na Rynku krakowskim, obraz Franciszka Smuglewicza, czy Bitwa pod Sandomingo
Januarego Suchodolskiego),26 bądź kwestie społeczne (np. przykłady herbów szlacheckich,
godło Rzeczypospolitej Obojga Narodów).27 Uczeń znajdzie też przykład portretu trumiennego,
charakterystycznego dla malarstwa barokowego w Polsce i typowy portret szlachcica w stroju
sarmackim.28 Warto podkreślić, że opis sarmackiego stroju szlacheckiego zwraca uwagę ucznia
na to co typowe – fryzura, „kontusz z szerokim pasem i karabelę (ozdobną szablę) wykonaną na
wzór turecki”.29

W podręczniku dla klasy trzeciej uczniowie znajdą też obrazy upamiętniające ważne
wydarzenia (np. Eugene Delacrois Masakra na Chios i Wolność wiodąca lud na barykady,
Wojciecha Kossaka Olszynka Grochowska, Sowiński na szańcach Woli, Rugi pruskie i Obrońca
Lwowa, Jana Lewickiego Rzeź galicyjska, rewolucję lutową 1848 r. we Francji i w Berlinie 
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22 JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gimnazjum. Toruń 2010,
s. 105.

23 Tamże, s. 84.
24 Tamże, s. 116.
25 CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gimnazjum. Toruń 2011, s. 6, 43, 45, 57,

63, 64, 70, 83, 85, 104, 107, 116–117, 190, 194–195, 198, 199, 226.
26 JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gimnazjum. Toruń 2010,

s. 50, 212, 100, 220, 238.
27 Tamże, s. 59, 78.
28 Tamże, s. 97, 96.
29 Tamże, s. 96.



z marca 1848 r., rycina z Lajosem Kossuthem, szarża pod Bałakławą z 1895 r., Artura Grottgera
Branka, Kucie kos i Michała Andriollego Walka powstańcza, Maksymiliana Gierymskiego
Patrol powstańczy, oraz Bitwa pod Sadową z 1866 r., Proklamacja II Rzeszy w Wersalu, Bitwa
pod Gettysburgiem, Atak floty admirała Togo w wojnie rosyjsko-japońskiej, Stanisława
Batowskiego Wjazd Józefa Piłsudskiego do Kielc.30

Warto zauważyć zamieszczenie obrazu przedstawiającego demonstrację w Hambach z maja
1832 r. solidaryzującą się z polskimi emigrantami. Uczniowie mają opisać atmosferę tego
wydarzenia oraz wykonać zadania związane z innymi obrazami, wymagające np. ich
porównania, odczytania nastroju zaakcentowanego w obrazie.31

Warto zauważyć zamieszczenie fotografii dokumentujących nowe zjawiska,32 np.
demonstrację sufrażystek w Nowym Jorku w 1912 r., otwarcie letnich igrzysk olimpijskich 
w Atenach w 1896 r., ekspedycję tłumiąca powstanie bokserów w 1900 r., użycie masek
gazowych w I wojnie, rozbrajanie Niemców w 1918 r., czy podpisania rozejmu w Compiegne.
Niektóre ważne postacie prezentowane są na zdjęciach, np. naukowcy, wynalazcy: Maria
Skłodowska-Curie, Thomas Alva Edison, Ludwik Pasteur.33 Autorzy przy pomocy fotografii
obrazują ważne fakty, np. walkę Polaków o ziemię poprzez zdjęcie wozu Michała Drzymały 
w Grodzisku Wielkopolskim.34

Ciekawymi dla uczniów będą takie dokumenty – obrazy jak kartki żywnościowe z pierwszej
wojny światowej, które uczeń musi dokładnie przeanalizować, by określić na ile dni miał
wystarczyć przydział żywności.35

Ważne dla młodzieży będą winiety XIX-wiecznych czasopism regionalnych oraz nuty
kaszubskiej pieśni weselnej w kolorowej wersji, pozwalającej odczytać treść, udowadniające
polskość ludzi na Górnym Śląsku i Kaszubach.36 Podobne zadanie powinni wykonać uczniowie,
by wyjaśnić złożoność zaprezentowanego kolorowego herbu Austro-Węgier.37

Bardzo ważnym elementem tych podręczników są zamieszczone karykatury. W książce dla
klasy drugiej są to np. pertraktacje przed drugim rozbiorem Rzeczypospolitej, zakusy Katarzyny
II, wobec Turcji i Polski, francuska z 1799 r., antynapoleońska.38 Uczniowie klasy trzeciej
znajdą ich więcej, np. Gorzka pigułka konstytucji z 1848 r. (uczeń musi ją przeanalizować 
i odpowiedzieć dlaczego jest ona gorzka), Gra w karty ziemian francuskich (i tu uczę ma
wyjaśnić sens karykatury), Humorystyczna mapa Europy z 1870 r. (uczeń ma ją zinterpretować),
Karykatura antysemicka z 1898 r. (także prośba o interpretację), Darmowy dzień salonu z XIX
w., Represje wobec dzieci we Wrześni, karykatura ze Szczutka, Europejska palma pokoju,
karykatura francuskiej kartki żywnościowej (uczę na nazwać wymowę sceny), My Mikołaj II –
obok Rasputin (uczeń ma ją wyjaśnić).39

30 CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gimnazjum. Toruń 2011, s. 13, 14, 48,
53, 162, 66, 245, 70, 72, 90, 98, 101, 109, 110, 118, 153, 237.

31 Tamże, s. 56, 70–71, 109, 152, 156.
32 Tamże, s. 128, 215, 216, 231.
33 Tamże, s. 120, 122, 124, 139, 152.
34 Tamże, s. 163.
35 Tamże, s. 242.
36 Tamże, s. 165.
37 Tamże, s. 126.
38 JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gimnazjum. Toruń 2010,

s. 216, 227, 232, 248.
39 CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gimnazjum. Toruń 2011, s. 68, 92, 111,

131, 134, 162, 168, 209, 218, 222.
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Ważną pomocą dla ucznia są też reprodukowane plakaty (rosyjski, ukazujący
trójporozumienie – uczeń ma rozpoznać państwa, poświęcony pracy kobiet w fabrykach
amunicji, bolszewicki Towarzysz Lenin oczyszcza Ziemię z nieczystości – uczeń ma wyjaśnić
przesłanie, niemiecki plakat z 1918 r., i propagandowy Czego chce Spartakus? i wymowna
Rosyjska pocztówka propagandowa dla Polaków oraz polski Ojczyzna wzywa Was.40 I one mają
pomóc odczytać ukryte w nich informacje, ale i odczytać treści propagandowe. 

Podręczniki posiadają czytelne mapy.41 Ich duża ilość (w podręczniku dla klasy pierwszej
42, dla klasy drugiej 31, a trzeciej 18) ma pomóc uczniom w lokalizacji przestrzennej
omawianych wydarzeń.42 Warto zaznaczyć, że niektóre polecenia odwołują się do mapy, np.:
„Sprawdź, jakie współczesne państwa leżą na obszarze monarchii Karola Wielkiego.”43

Bardzo przydatne w przyswajaniu wiedzy, ale też uczące porządkowania informacji, są
zastosowane schematy. W podręczniku dla klasy pierwszej uczeń zobaczy podział źródeł
historycznych, nauki pomocnicze historii i elementy procesu dziejowego oraz podział dziejów na
epoki, ustrój polityczny Sparty i Aten (łatwo je porówna), Rzymu czasów republiki, społeczeństwa
feudalnej Europy, społeczeństwa słowiańskiego,ustroju miasta i podziału uprawianej ziemi.44 Za
schemat można uznać i linie genealogiczne, ukazujące następstwo tronu w dynastii piastowskiej.45

Za szczególnie cenny uważam schemat pokazujący proces przekształcania się plemion w rody, 
a te w państwa.46 Ponieważ postacie są zaopatrzone w zdjęcia uczeń łatwiej je zapamięta. 
W podręczniku dla klasy drugiej warto zaznaczyć schemat zmian religijnych w okresie reformacji,
sejmu walnego, unii personalnej Brandenburgii i Prus Książęcych (uczeń ma wyjaśnić na jego
podstawie dlaczego była niekorzystna dla Rzeczypospolitej), czy szlachty francuskiej i angielskiej
w XVII w., ewolucji monarchii w Europie, oraz monarchii absolutnej Ludwika XIV i angielskiej,
monteskiuszowski podział władzy, jego zastosowanie w USA i w konstytucji 3 Maja 1791 r.47

w Polsce. I ten podręcznik zawiera linie genealogiczne – Jagiellonów.48 W podręczniku dla klasy
trzeciej znajdujemy schemat ustroju Królestwa Polskiego, opozycji w Królestwie, nurtów 
w Wiośnie Ludów, etapów zjednoczenia Niemiec w pierwszej połowie XIX w., form kolonializmu
w XIX w., kategorii zesłańców polskich w Rosji carskiej, władz Galicji pod koniec XIX w.,
polskiego ruchu narodowego w XIX w., ruchu ludowego w Galicji.49

Podręczniki wprowadzają też tabele. W klasie pierwszej dzięki nim można porównać rozwój
pisma w starożytności, bóstwa Egiptu, Grecji, Rzymu, trivium i quadrivium, organizację
państwa Krzyżaków, czy zsynchronizować wydarzenia z obszaru świata starożytnego,
średniowiecznej Europy i Polski.50 W klasie drugiej uczniowie znajdą w nich urzędy centralne
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40 Tamże, s. 208, 219, 226, 230, 236, 246. 
41 Tamże, s. 22, 23, 32, 37, 41, 54–55, 65, 72, 79, 80, 88, 103, 109, 112, 117, 122, 131, 134, 137, 143, 147, 154, 158,

164, 170, 175, 182, 183, 193, 199, 204, 218, 224, 225, 229, 230.
42 Tamże, s. 9, 21, 38, 41, 47, 52, 55, 72, 79, 85, 102–103, 109, 113, 119, 126, 129, 154, 155, 181, 183, 193, 199, 203,

217, 221, 226, 234, 236, 243, 247.
43 MORYKSIEWICZ, L. – PACHOLSKA, M. – ZDZIABEK, W.: Poznajemy przeszłość. Historia 1 gimnazjum Toruń

2009, s. 124.
44Tamże, s. 8–10, 49, 50, 74, 126, 135, 142, 161, 163.
45 Tamże, s. 160, 183, 215, 216, 228 i trzecia strona okładki.
46 Tamże, s. 142.
47 JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gimnazjum. Toruń 2010,

s. 39, 61, 198, 135, 141, 145, 147–148, 164, 185, 211.
48 Tamże, s. 49.
49 CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gimnazjum. Toruń 2011, s. 36, 43, 68,

107, 142, 155, 167, 196, 198.
50 MORYKSIEWICZ, L. – PACHOLSKA, M. – ZDZIABEK, W.: Poznajemy przeszłość. Historia 1 gimnazjum Toruń

2009, s. 38, 26, 45, 75, 123, 241–245.



Rzeczypospolitej, zestawienie sejmów w Polsce XVI i XVII w., najważniejszych wynalazków 
z XVIII w.,51 natomiast w klasie trzeciej wynalazki pierwszej połowy XIX w., długości linii
kolejowych w Europie, ludności na świecie i w Europie, odkryć i wynalazków drugiej połowy
XIX i początków XX w., struktury zatrudnienia ludności na przełomie XIX i XX w., wydatków
wojennych w pierwszej wojnie światowej.52 Każdy z podręczników tej serii posiada tablice
synchronistyczne.53 Pozwalają one na ćwiczenie umiejętności porównywania, zauważania
zależności między wydarzeniami, słowem pozwalają rozwijać myślenie historyczne. Każda 
z tabel pokazuje jak porządkować wydarzenia, by odczytać ich wzajemne powiązania. 

Nie jest to oczywiście pełny rejestr środków dydaktycznych zastosowanych w podręcznikach
gimnazjalnych, ale i on pozwala dostrzec możliwości integracji wiedzy, a przede wszystkim
ćwiczenia umiejętności wymaganych od uczniów w egzaminie gimnazjalnym i przygotowujących
do dalszej nauki. Dokładna analiza wyżej omówionych podręczników pozwala określić je jako
ciekawe, dające wiedzę i rozbudzające zainteresowania.

Porównując podręczniki polskie np. z czeskimi (choćby autorstwa Františka Čapki),
możemy zauważyć zastosowanie standardów obowiązujących w Europie i dających
porównywalne umiejętności uczniów, ćwiczone w pracy z tymi książkami szkolnymi.

Resumé

O nejnovějších polských učebnicích dějepisu pro žáky, čili co jim dává práce s učebnicí

Autorka v předložené studii analyzovala nejnovější učebnice dějepisu určené žákům základních škol
2. stupně v Polsku (publikované po roce 2004), a to řadu Stopy minulosti editora Stanisława Roszaka 
a Objevujeme minulost z dílny Polské učitelské společnosti v Toruni. Dospěla k závěru, že tyto učebnice
mladým lidem pomáhají nejen rozšiřovat jejich poznání, ale rozvíjejí i jejich schopnosti osvojit si příslušné
informace prostřednictvím různých zdrojů informací (nejrůznější typy obrazů: reprodukce, plakáty,
karikatury, mapy, schémata, tabulky), včetně psaného textu.

51 JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gimnazjum. Toruń 2010,
s. 78, 131, 170.

52 CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gimnazjum. Toruń 2011, s. 6, 17, 19–21,
121, 178, 232.

53 MORYKSIEWICZ, L. – PACHOLSKA, M. – ZDZIABEK, W.: Poznajemy przeszłość. Historia 1 gimnazjum Toruń
2009, s. 241–245; JADCZAK, M. – MEISSNER-SMOŁA, M. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 2 gim-
nazjum. Toruń 2010, s. 250–253; CHORĄŻY, E. – DYBA, K. – ZAJĄC, S.: Poznajemy przeszłość. Historia 3 gim-
nazjum. Toruń 2011, s. 249–252.
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INTERKULTURNÍ POSTOJE A STEREOTYPY ŽÁKŮ, STUDENTŮ 

A UČITELŮ VE VZTAHU K VYBRANÝM EVROPSKÝM NÁRODŮM

A NÁRODNOSTEM 

DENISA LABISCHOVÁ

The study presents partial results of empirical research on historical consciousness and chosen
aspects of multiculturalism in relation to school education, implemented in 2011 on the sample
of Primary School pupils, students of teaching and History teachers. Intercultural attitudes of
respondents, sympathies to selected European nations, current stereotypes of neighboring
nations, evaluation of personal experience with national minorities living in the Czech Republic
and current relationship with neighboring countries were observed in quantitative part of
research. The object of this research was also intercultural impact towards History education.  

Key words: History didactics; empirical research; historical consciousness; intercultural
attitudes; czech autostereotype; heterostereotypes of neighboring countries.

I. Úvod1

Školní dějepis je v posledních letech intenzivně konfrontován s novými oborovými výzva-
mi. Kurikulární reforma vnesla do sekundárního vzdělávání větší akcent na interdisciplinaritu,
především v podobě průřezových témat, která by měla prolínat výukou na základních a střed-
ních školách napříč jednotlivými vyučovacími předměty. Pro dějepis to znamená jednak
výraznější zohledňování mediálních aspektů utváření a kultivace historického vědomí,2 jednak
zdůraznění dimenze interkulturní, zahrnující mimo jiné také tematizaci národních a etnických
stereotypů. Zdeněk Beneš řadí historický stereotyp vedle historické paměti, časového vědomí 
a tradice mezi základní kategorie historického vědomí.3 Hans Henning Hahn poukazuje na úzký
vztah mezi stereotypem, mýtem a dějinami.4 Denisa Labischová publikovala rozsáhlé pojednání
o teorii etnických auto- a heterostereotypů a jejich místu v dějepisném vyučování.5 Je tedy

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

1 Dílčí výsledky prezentovaného šetření byly publikovány in LABISCHOVÁ, D.: Obraz Polska a Poláků v očích žáků
a učitelů českých škol (empirický výzkum historického vědomí). In: Bogus, M. (ed.): Jazyk – škola – prostor jako deter-
minanty kulturního vývoje Těšínského Slezska. Český Těšín 2012, s. 236–246; LABISCHOVÁ, D. Vybrané aspekty
interkulturality z pohledu empirického oborově didaktického výzkumu. In: Krákora, P. et al.: Aktuální společen-
skovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. Praha 2012, s. 99-114; LABISCHOVÁ, D.: Češi, Slová-
ci a jejich sousedství: identita – stereotyp – historické vědomí. In: Kopeček, P. et al.: Dvacet let od zániku
československé federace. Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1918 po současnost. Praha 2013 (v tisku). 

2 ŠTĚPÁNEK, K.: K rozvoji mediální gramotnosti a podpoře výuky moderních dějin: hraný film. Sborník prací Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 2, s. 61–66.

3 BENEŠ, Z.: Mezi dějinami, dějepisectvím a pamětí. In: Šubrt, J. (ed.): Historické vědomí jako předmět badatelského
zájmu: teorie a výzkum. Kolín 2010, s. 17.

4 HAHN, H. H.: Stereotyp – Geschichte – Mythos. Überlegungen zur historischen Stereotypenforschung. In: Hein, H.
– Suchoples, J. – Hahn, H. H. (edd.): Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa. Wrocław 2008, s. 240.

5 LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve
vědomí studující mládeže. Ostrava 2005.



zřejmé, že interkulturní otázky nejsou jen jakýmsi „moderním“ pedagogickým trendem, nýbrž
že jsou bytostným předmětem zkoumání oborové didaktiky dějepisu a nedílnou součástí výkla-
du historie.

Sledovat genezi, proměny a působení historických stereotypů není možné bez soustavného
empirického výzkumu jejich současné podoby ve vědomí studující mládeže i pedagogů. Na tuto
oblast se již od poloviny devadesátých let 20. století badatelsky zaměřuje kolektiv Blaženy Gra-
cové a Denisy Labischové z Ostravské univerzity.6

V roce 2011 byl v rámci projektu Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních
předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže uskutečněn rozsáhlý oborově
didaktický výzkum historického vědomí a jeho vztahu k realitě dějepisného vyučování.7 Jeho
hlavním cílem bylo zjistit podobu historického vědomí české studující mládeže a učitelů sociál-
ně-humanitních předmětů a odhalit případná regionální specifika, vyplývající z intenzivnějšího
interkulturního kontaktu. 

Bylo osloveno celkem 2 524 respondentů z deseti regionů České republiky8 z řad žáků
základních škol (ZŠ), gymnázií (G), středních odborných škol (SOŠ), vysokoškolských (VŠ)
studentů učitelství dějepisu a učitelů dějepisu v sekundárním vzdělávání. Poprvé byl v české
oborové didaktice dějepisu použit smíšený výzkumný design kombinující kvantitativní a kvali-
tativní postupy (dotazníkové šetření, focus grups, in-depth interview).9

V této studii jsou analyzovány výsledky vybraných položek kvantitativní části šetření, týka-
jící se interkulturních postojů a stereotypů:
1) Ke kterým evropským národům jsou pociťovány sympatie či naopak spíše antipatie?
2) Jakou podobu má aktuální český autostereotyp a heterostereotypy sousedních národů?
3) Jaké jsou osobní zkušenosti dotázaných z kontaktu s příslušníky etnických menšin žijících

na území České republiky?
4) Jak respondenti hodnotí současné vztahy České republiky s okolními zeměmi?
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6 Výběrová bibliografie: GRACOVÁ, B.: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. Ostrava 1998;
GRACOVÁ, B. – PSÍK, R. (edd.): Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Sv.
I–II. Ostrava 1999; GRACOVÁ, B.: Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Ostrava 2004;
LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve
vědomí studující mládeže. Ostrava 2005; LABISCHOVÁ, D.: Stereotypní evropanství v postojích české mládeže. Acta
Historica Neosoliensia 5, 2002, s. 210–218; LABISCHOVÁ, D.: Das Polenbild im historischen Bewusstsein
tschechischer Jugendlicher. In: Dolezel, H. – Helmedach, A. (edd.): Die Tschechen und ihre Nachbarn. Hannover
2006, s. 129–155; LABISCHOVÁ, D.: Das Teschener Gebiet im historischen Bewusstsein tschechicher und polni-
scher Jugendlicher. Ergebnisse einer didaktisch-empirischen Untersuchung. In: Udolf, L. – Prunitsch, C. (edd.):
Teschen. Eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert. Dresden 2009, s. 127–144; LABISCHOVÁ, D.: Stereotypy a před-
sudky v dynamickém pojetí interkulturního vzdělávání. In: Krákora, P. et al.: Multikulturalita a výchova k občanství
ve středoevropském kontextu. Praha 2011, s. 63–77. 

7 Projekt byl financován MŠMT v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy v roce 2011, řešitelka Denisa Labischová, spoluřešitelka Blažena Gracová. Cíle výzkumu,
podrobný popis zkoumaného souboru a výzkumný design byly již publikovány. Viz LABISCHOVÁ, D.: Klíčové
momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol
(výsledky empirického výzkumu). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
25, 2011, č. 2, s. 12–16.

8 Praha, Ostrava, Opava (zde pouze vysokoškoláci), Brno, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Český Těšín, České
Budějovice, Hradec Králové (vždy město i okolní menší obce)

9 Statistická data byla zpracována a vyhodnocena s využitím software Remark Office OMR a programu Statistical
Package for the Social Sciences. 



II. Obliba evropských národů

Sympatie či antipatie vůči příslušníkům národních celků a národnostních skupin s etnickými
stereotypy úzce souvisejí. Sympatie je postoj, který se často utváří na základě obrazu o tom
„druhém“. Stereotypy tak slouží k racionalizaci,10 k odůvodnění našich postojů. Máme-li 
v oblibě kupříkladu Francouze, bude u nás převládat jejich pozitivní obraz a budeme je pokládat
především za veselé milovníky života s výbornou gastronomií. Pokud nám však Francouzi příliš
sympatičtí nejsou, budeme akcentovat možná spíše údajnou „zahleděnost do sebe“ a neochotu
komunikovat v cizích jazycích.

Sympatie a antipatie vůči příslušníkům různých národů ve veřejném mínění občanů České
republiky jsou dlouhodobě sledovány ve výzkumech veřejného mírnění, prováděných např.
Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM),11 i ve zmiňovaných výzkumech oborově
didaktických. 

Graf č. 1: Sympatie k vybraným evropským národům – varianta odpovědi „spíše sympatické“ (údaje v pro-
centech).

V aktuálním výzkumu (graf č. 1) byly sledovány sympatie vůči příslušníkům vybraných
národů12 a národností, a to na škále spíše sympatický – neutrální – spíše nesympatický.

Největší sympatie jsou pociťovány vůči našim tradičně „nejbližším“ sousedům Slovákům
(73 %), ale také k středomořským národům – Španělům, Italům a Francouzům (četnosti se pohy-
bují v rozmezí 47–49 %). Na dalších pozicích, již s nižšími četnostmi preferencí z hlediska obli-
by, se ocitají všichni ostatní čeští sousedé. 
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10 PIONTEK, D.: Stereotyp. Geneza, cechy, funkcje. In: Borowczyk, K. – Pawełczyk, P. (edd.): W kręgu mitów i stereo-
typów. Poznań – Toruń 1993, s. 35?40.

11 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Dostupné z http://cvvm.soc.cas.cz/ [cit. 6. 10. 2012]. 
12 Italové, Maďaři, Poláci, Němci, Rakušané, Slováci, Španělé, Rusové, Francouzi, Romové, Vietnamci, Ukrajinci.



U některých národů byly zaznamenány výraznější rozdíly v postojích jednotlivých skupin
respondentů. Asi nejpatrnější odlišnost byla zaznamenána u Španělů, které hodnotilo pozitivně
o 20 % méně učitelů než ostatních dotázaných. Mírné odlišnosti byly zaznamenány také 
u Poláků, Němců a Rakušanů, ke kterým pociťují silnější sympatie naopak spíše učitelé a vyso-
koškolští studenti historie.13 Je otázkou, nakolik jsou tyto rozdíly způsobeny například větší
informovaností o historii a kultuře daného národa (což předpokládáme zejména u Poláků) 
a nakolik je možno připisovat je kritičtějšímu náhledu pedagogů na stereotypní obraz „dědičné-
ho nepřítele“ (v případě Němců).

Dlouhodobější studium problematiky umožňuje také jisté srovnání:

Tabulka č. 1: Sympatie k evropským národům ve vybraných oborově didaktických výzkumech z let 2000–2011
(údaje v procentech).

V tabulce č. 1 jsou pro komparaci zaznamenány výsledky předchozích oborově didaktických
výzkumů zjišťujících pořadí obliby evropských národů ve vědomí žáků a studentů českých škol,
vždy na souboru respondentů z celé České republiky. V dřívějších výzkumech byla použita odli-
šná metodika – respondenti uváděli tři nejoblíbenější evropské národy z hlediska sympatií v ote-
vřené otázce dotazníku, odlišný byl také zkoumaný soubor z hlediska typu školy. Ve všech
zmíněných výzkumech se projevila obecnější tendence jmenovat jednak národy sousední (ať již
v pořadí sympatií, či antipatií), jednak tzv. „velké národy“, o jejichž historii a kultuře měli
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13 Učitelé hodnotí pozitivněji Rakušany o 2,7 %, Němce o 3,2 % a Poláky o 8,4 %.
14 ZÁDRAPOVÁ, L.: Vědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské unie. Ostrava 2011 (diplo-

mová práce na FF OU). Ve výzkumu nebyli zahrnuti studenti vysokých škol.
15 LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve

vědomí studující mládeže. Ostrava 2005, s. 191. Ve výzkumu byli zahrnuti pouze gymnazisté a studenti vysokých
škol.

16 PSOTKOVÁ, P.: Historické vědomí české studující mládeže ve vztahu k evropským národům. Ostrava 2004 (diplo-
mová práce na FF OU). Uvedeny jsou četnosti bez studentů vysokých škol.

17 LABISCHOVÁ-DRABINOVÁ, D.: Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických
stereotypů. Brno 2000 (rigorózní práce na PdF MU). Uvedeny jsou četnosti bez studentů vysokých škol.

Sympatie k evropským národ m 

výzkum 201114 výzkum 200415 výzkum 200216 výzkum 200017

1. Slováci 47 Francouzi 44 Francouzi 42 Francouzi 40

2. Britové 42 Slováci 28 Slováci 20 Britové  28

3. Francouzi 38 Italové 24 Britové 33 Slováci 25

4. Italové 27 Britové 22 Italové 23 Italové 23

5. Špan lé 20 Špan lé 16 Špan lé 17 Špan lé 14

6. eši 19 Poláci 9 N mci 12 Rakušané 15

7. N mci 17 ekové 9 Švýca i 10 ekové  11

8. Rakušané 8 Švédové 8 Nizozemci 9 Poláci 10

9. ekové 7 Švýca i 8 eši 8 N mci 9

10. Švýca i 7 Nizozemci 7 ekové 7 Nizozemci 6



dotázaní výraznější povědomí. Sledovat je možno postupný nárůst sympatií vůči Slovákům od
konce devadesátých let 20. století a naopak pokles pozitivních postojů vůči Francouzům, jejichž
preference byla na přelomu tisíciletí jednoznačná. Od poloviny devadesátých let je patrný také
pokles obliby Rakušanů, kteří byli po roce 1989 vnímání jako vzor pro nové směřování Česko-
slovenské (České) republiky – jako malá, ale ekonomicky vyspělá demokratická země. Před
vstupem České republiky do Evropské unie však narůstala averze vůči „zasahování“ Rakouska
do českých záležitostí ve vztahu k dostavbě jaderné elektrárny Temelín, což se projevilo ve
výrazném poklesu preferencí, a svůj podíl na větší „rezervovanosti“ vůči našemu jižnímu sou-
sedu nesla bezesporu také negativní medializace tzv. Benešových dekretů.18

Graf č. 2: Sympatie k vybraným evropským národům – varianta odpovědi „spíše nesympatické“ (údaje 
v procentech).

Z porovnání grafů č. 1 a 2 je patrné, že v hodnocení vybraných evropských národů převažu-
jí spíše pozitivní tendence, neboť četnosti preferencí z hlediska antipatií jsou celkově výrazně
nižší než z hlediska sympatií. Interkulturní postoje českých žáků, studentů a učitelů jsou tedy
převážně kladné. Ve vztahu ani k jednomu sledovanému národu nevyjádřila svůj negativní
postoj polovina z celkového souboru respondentů (nejvyšší četnost zde byla 45 %). V tomto
směru se velmi vyjímají učitelé, z nichž pouze v jednom případě vyslovila své antipatie čtvrtina
(Rusové – 25 %) a v jednom šlo o 23 % (Němci).

Nejsilnější antipatie jsou tradičně vyjadřovány vůči Němcům (celkově 45 %) a Rusům
(43 %). Odhlédneme-li od nižších četností odpovědí pedagogů, nejsou rozdíly mezi jednotli-
vými skupinami respondentů z hlediska typu školy výrazné. V případě v pořadí třetích Ukrajin-
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18 LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve
vědomí studující mládeže. Ostrava 2005, s. 128.



ců (celkově 39 %) jsme zaznamenali vyšší procento negativních odpovědí u žáků středních
odborných škol (47 %). 

Čtvrté umístění z hlediska neoblíbenosti patří našemu severnímu sousedu. Spíše nesympati-
čtí jsou Poláci 23 % dotázaných. Také v případě mírných antipatií můžeme sledovat rozdíly mezi
jednotlivými skupinami respondentů – vyjádřilo je pouze 9 % učitelů, 20 % vysokoškoláků,
23 % gymnazistů, 25 % žáků středních odborných škol a 28 % žáků základních škol. Je tedy
patrné, že s narůstajícím vzděláním negativní postoje klesají a tento výsledek může být jedním
z argumentů pro podporu vzdělávání v oblasti historie a kultury jiných národů a národností. 

Pětina dotázaných dále hodnotí spíše negativně Maďary, 15 % Rakušany, u dalších národů
byly zjištěny četnosti 7 % a méně.

Tabulka č. 2: Antipatie k evropským národům ve vybraných oborově didaktických výzkumech z let 2000–2011
(údaje v procentech).

Jak vyplývá z tabulky č. 2, negativnější hodnocení je u většiny národů od roku 2000 rela-
tivně stabilní, vezmeme-li v úvahu, že v uvedených výzkumech byla zčásti použita odlišná
metodika (viz výše) a výběr zkoumaného souboru. Ve všech šetřeních byli jako nejméně oblíbe-
ný národ jmenováni Němci, velmi neoblíbení jsou také Rusové. K některým národům jsou při-
bližně stejnou částí sledovaného souboru pociťovány sympatie, jakož i antipatie (Poláci, Fran-
couzi, Britové). Poukázat je třeba na pokles antipatií vůči Rakušanům v roce posledního šetření
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19 ZÁDRAPOVÁ, L.: Vědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské unie. Ostrava 2011 (diplo-
mová práce na FF OU).

20 LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve
vědomí studující mládeže. Ostrava 2005, s. 193.

21 PSOTKOVÁ, P.: Historické vědomí české studující mládeže ve vztahu k evropským národům. Ostrava 2004 (diplo-
mová práce na FF OU). 

22 LABISCHOVÁ-DRABINOVÁ, D.: Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických
stereotypů. Brno 2000 (rigorózní práce na PdF MU).

Antipatie k evropským národ m 

výzkum 201119 výzkum 200420 výzkum 200221 výzkum 200022

1. N mci 51 N mci 59 N mci 55 N mci 36

2. Rusové 37 Rakušané 22 Rakušané 27 Rusové 23

3. Poláci 35 Rusové 18 Rusové 27 Britové 18

4. Ma a i 20 Britové 18 Ukrajinci 11 Poláci 13

5. Ukrajinci 19 Italové 9 Poláci 9 Ma a i 10

6. Rakušané 14 Francouzi 8 Britové 6 Srbové 9

7. Francouzi 14 Ukrajinci 8 Ma a i 6 Rakušané 9

8. Rumuni 12 Poláci 7 Italové 6 Italové 7

9. Italové 8 Ma a i 6 Slováci 5 Rumuni 6

10. Slováci 5 Slováci 5 Francouzi 5 Albánci 5



(2011), kdy nebyly výrazněji medializovány žádné kontroverzní momenty v současných ani his-
torických vztazích obou zemí. Zatímco v roce 2000 figurovali na předních místech z hlediska
antipatií Srbové, což lze odůvodnit dozvuky válečného konfliktu na Balkáně, v pozdějších prů-
zkumech již výrazně často uváděni nebyli.

Zajímalo nás také, zda je v hodnocení sympatií či antipatií vůči příslušníkům určitého náro-
da patrný vliv geografické vzdálenosti či přímého sousedství. Regionální rozdíly jsme proto sle-
dovali u čtyř sousedních národů. 

Z výzkumných zjištění vyplývá obecněji, že v odlehlejších oblastech, kde se nepředpokládají
tak intenzivní vzájemné každodenní kontakty, převažuje neutrální hodnocení (tedy ani sympa-
tie, ani antipatie). Zatímco na Těšínsku vyjádřilo neutrální postoj vůči Polákům pouze 37 % 
a v Ostravě 51 % dotázaných, v Ústí nad Labem se tak vyslovilo 66 % a v Českých Budějovi-
cích dokonce 70 % respondentů. Obdobné výsledky byly zaznamenány v případě Němců.
Nerozhodně odpovědělo 50 % žáků, studentů a učitelů z Ostravska, 43 % z jižní a střední Mora-
vy, naopak v Českých Budějovicích to bylo pouze 30 %, v Ústí nad Labem 35 % a v Plzni 36 %.
Nejinak je tomu u Rakušanů (Těšínsko 67 %, Ostravsko 66 %, České Budějovice 51 %, jižní
Morava 58 %). 

Na rozdíl od jednoznačného vztahu mezi geografickou blízkostí a intenzitou neutrálního
postoje (s rostoucí vzdáleností neutrální postoje narůstají) však nelze jednoznačně vymezit vliv
geografické vzdálenosti, resp. přímého sousedství na to, zda budou postoje k „tomu druhému“
spíše pozitivní, či negativní. V našem výzkumu se v tomto směru ukázala jistá specifika, která
jsou spjata vždy s hodnocením konkrétního národa.

Slováci jsou vnímáni ve všech regionech České republiky velmi pozitivně, geografická blíz-
kost sehrává spíše kladnou roli. Vůbec nejpříznivější je jejich hodnocení na Těšínsku (81 %), ale
také na Olomoucku a Ostravsku (shodně 80 %). Nejnižší četnosti z hlediska obliby byly zazna-
menány především v hlavním městě (60 %) a v Ústí nad Labem (68 %).

Také Poláci jsou nejpozitivněji vnímání na severní Moravě a ve Slezsku (Opava 30 %, Ostra-
va 28 %), výjimku však představuje multietnický region Těšínsko se silným zastoupením pol-
ské národnostní menšiny, kde jsou dodnes (především v místních médiích) silně oživovány his-
torické spory a konflikty. Zde již byly četnosti pozitivních hodnocení výrazně nižší (16 %).
Nejnižší procentuální zastoupení měly preference Poláků z hlediska obliby ve vzdálených oblas-
tech (České Budějovice 12 %, Plzeň 15 %). Tento výsledek pak můžeme v obrácené podobě sle-
dovat také u antipatií. Nejsilnější jsou na Těšínsku (47 %), nejmenší naopak na Ostravsku a Olo-
moucku (shodně 21 %), ale také ve východních Čechách (22 %).

Rakušané byli nejpříznivěji hodnoceni ve velkých městech v Praze (32 %) a Brně (31 %),
taktéž v Opavě (30 %), nejzdrženlivěji se vyjádřili dotázaní v regionu bezprostředně sousedícím
(České Budějovice – 18 %). Negativní postoj deklarovali respondenti ponejvíce právě v Čes-
kých Budějovicích (31 %), nejméně na Olomoucku a v Brně (shodně 11 %).

V případě Němců se pozitivní postoj projevil nejvíce v Opavě (24 %), v Praze (22 %),
nejméně ve východních Čechách (11 %) a v oblastech bližších k česko-německé hranici (Plzeň
a České Budějovice shodně 13 %, Ústí nad Labem 15 %). Negativně se vyslovili dotázaní
nejčastěji v Českých Budějovicích (57 %), v Plzni (51 %) a v Ústí nad Labem (50 %), nejméně
negativních odpovědí jsme získali od respondentů v Praze a Ostravě (shodně 34 %).

III. Český autostereotyp a heterostereotypy sousedních národů

Metodická koncepce výzkumu stereotypů odráží interdisciplinární charakter zkoumaného
jevu a vychází především z lingvistických interpretačních postupů. Hubert Orłowski pojednává
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o historických stereotypech v rámci bádání zaměřeného na historickou sémantiku.23 Inspirací
pro zde prezentovaný výzkum se stalo zejména šetření polského autora Jerzyho Bartmińského,
který zkoumal interetnické postoje vyjádřené v podobě typických a netypických vlastností růz-
ných národů metodou sémantického diferenciálu. K seznamu dvaceti šesti vlastností, jež jsou
nejčastěji užívány k označení národního charakteru, dospěl autor na základě jazykových analýz
přísloví a frazeologismů a opakovaného dotazování otevřenými otázkami typu: „Jakým výrazem
byste nejlépe charakterizovali typického Němce,“ apod.24 V dlouhodobých výzkumech oborově
didaktických se konečný seznam vlastností ustálil na počtu dvaceti pěti.

Graf č. 3: Český autostereotyp (údaje v procentech).

Pro vnímání jiných národů a národností je určující obraz sebe sama, neboť od autostoreoty-
pu se pohled na „ty druhé“ do značné míry odvíjí. Proto je česká „národní povaha“ v postojích
žáků a studentů předmětem longitudinálních šetření. Sledovat je možno nejrůznější vzájemné
konstelace stereotypů, ať už jde o vědomí „příbuznosti“, „bratrství“, „dědičného nepřítele“, či
třeba „zrádce“, který nás v osudových okamžicích „vždy opustil“. Některé národy mohou být
vnímány jako „vzor“, se kterému nás mnohé pojí, avšak vzhledem k odlišnému historickému
vývoji v poválečném období považujeme jejich národní společenství za „vyspělejší“, demokra-
tičtější apod. O komplementaritě auto- a heterostereotypů pojednává kupříkladu Rudolf Jawor-
ski.25
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s. 258–269.
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Dá se předpokládat, a výsledky našeho šetření tomu odpovídají, že český autostereotyp bude
ve srovnání s heterostereotypy českých sousedů nabývat nejvýraznějších kontur, že o některých
rysech „národnícho charakteru“ budou respondenti poměrně jednoznačně přesvědčeni. V cel-
kovém souboru nadpoloviční většina dotázaných nepochybovala o pěti „českých“ vlastnostech,
u dalších čtyř charakteristik byly zjištěny četnosti nad 40 %. 

Čechy dle mínění respondentů nejvíce vystihuje smysl pro humor (celkově 77 %; nejvíce
žáci základních škol 80 %), a to bez podstatnějších rozdílů mezi jednotlivými skupinami z hle-
diska věku a typu školy (graf č. 3). Druhým nejčetnějším přívlastkem je alkoholismus (66 %),
který figuruje ponejvíce v odpovědích gymnazistů (75 %), naopak učitelé ho mezi typické vlast-
nosti zařadili mnohem méně (36 %). U této charakteristiky, spojené pravděpodobně s pověstnou
konzumací piva, byl zjištěn znatelný nárůst preferencí oproti dřívějším šetřením.26

Nejvýraznějším negativním rysem Čechů se pravidelně ukazuje být závistivost (60 %). Tu
naší národní povaze přisuzují zejména gymnazisté (71 %) a učitelé (65 %), naopak v případě
nejmladších respondentů není její vnímání tak intenzivní (48 %).

Především pro žáky základních škol jsou Češi dále přátelští, veselí a chytří, následuje vzdě-
lanost, o které jsou přesvědčeni ponejvíce žáci základních škol (56 %), naopak vysokoškoláci
neodpovídali v případě této položky tak jednoznačně (33 %).

Nejmarkantnější rozdíl z hlediska typu školy vykazuje výsledek u charakteristiky sebevědo-
mý, kterou volili nejčastěji žáci základních škol (58 %), naopak učitelé ji jmenovali spíše zříd-
ka (12 %). Pocit sebevědomí tedy v posledních letech výrazně narůstá, mladší generace se 
v tomto směru velmi odlišuje od generací starších. V roce 2004 označilo dokonce 36 % respon-
dentů sebevědomí přímo za netypickou vlastnost.27

Graf č. 4: Český heterostereotyp Slováka (údaje v procentech).
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vědomí studující mládeže. Ostrava 2005, s. 204.

27 Tamtéž, s. 201.



Obraz Slováka (graf č. 4) je utvářen povětšinou příznivými přívlastky. Nadpoloviční většina
dotázaných připisuje našim východním sousedům především přátelskost (67 %), oceňovány
jsou také pohostinnost (55 %) a veselost (53 %).

Údajná „příbuznost“ slovenské a české „národní povahy“ se projevuje asi nejzřetelněji ve
vnímání smyslu pro humor (celkově 47 %). V jeho hodnocení jsou však v případě Slováků 
o něco zdrženlivější pedagogové (29 %).

Zatímco většina respondentů nezařadila slušnost mezi nejtypičtější „české“ vlastnosti, 
v pohledu na příslušníky slovenského národa přesvědčení o jejich slušnosti převažuje (celkem
37 %). Povšimnout si musíme diferencí v odpovědích jednotlivých skupin oslovených. Tento
stereotypní rys vnímá takřka polovina nejmladších respondentů (46 %), ovšem pouze 16 % uči-
telů a 25 % vysokoškoláků. Jde tedy o zřetelný posun v stereotypním nahlížení na Slováky 
u mladší generace směrem k pozitivnímu hodnocení tohoto aspektu. Je nutno podotknout, že 
v dřívějších šetřeních nepatřila slušnost mezi výrazný rys českého heterostereotypu Slováka, 
a to ani jako vlastnost typická, ani výrazně netypická.28

Obdobný výsledek s ještě patrnějšími rozdíly mezi žáky a pedagogy byl zjištěn u tolerance
(celkem 37 %; žáci ZŠ 48 %, SOŠ 44 %, ale studenti VŠ 23 %, učitelé 9 %). Naopak vcelku
vyrovnané jsou četnosti jednotlivých skupin respondentů u alkoholismu (celkem 33 %), který je
součástí heterostereotypu Slováka relativně stabilně a který naše dva národy podobně jako smys-
lu pro humor „spojuje“.29

Je třeba poznamenat, že na rozdíl od ostatních skupin respondentů převládá mezi učiteli
přesvědčení o slovenské horkokrevnosti (celkem 28 %, učitelé 55 %), která nechyběla ve výčtu
nejpříznačnějších charakteristik Slováků v dřívějších výzkumech.30

Graf č. 5: Český heterostereotyp Poláka (údaje v procentech).
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Jak naznačuje graf č. 5, je stereotyp Poláka v českém prostředí velmi stabilní, všem skupi-
nám respondentů se jako první vybaví charakteristika zbožnost. Je o ní přesvědčeno 82 % učite-
lů, více než tři čtvrtiny vysokoškoláků a gymnazistů a polovina žáků základních škol. Následu-
jí pozitivní přívlastky pracovitý a přátelský (zvolila je přibližně třetina dotázaných) a dále pak
alkoholismus, který ovšem není považován za příznačný pouze pro Poláky, v mnohem inten-
zivnější podobě je tradičně připisován i jiným slovanským národům, zejména Rusům, Slo-
vákům, ale rovněž samotným Čechům. Čtvrtina respondentů považuje naše severní sousedy také
za pohostinné a skromné. Největší rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů byly zazna-
menány v případě podnikavosti, kterou uvedlo dokonce 57 % pedagogů, ale pouze asi 20 % žáků
a studentů. Tento přívlastek převažoval ve výzkumech realizovaných ve druhé polovině deva-
desátých let31 a byl obvykle spojován s obchodováním a polskými tržnicemi. Dnes je tedy ten-
to stereotyp již oslaben a převažuje pouze u starší věkové skupiny. Obdobně je tomu u označení
nacionalismus, které rovněž volili spíše učitelé (43 %) než mladší respondenti (s nacionalismem
spojuje Poláky pouze 17 % žáků středních odborných škol).

Nižší četnosti u většiny charakteristik polské „národní povahy“ dokládají již dříve publiko-
vaná zjištění, že obraz Poláků v historickém vědomí je v českém prostředí spíše neurčitý, nevy-
hraněný.32

Graf č. 6: Český heterostereotyp Rakušana (údaje v procentech).

V případě obrazu Rakušana (graf č. 6) nedosáhla v celkovém souboru ani jedna z charakte-
ristik 50 %. Naše jižní sousedy vystihuje dle mínění 48 % dotázaných především vysoká úroveň
vzdělání, nejvíce v odpovědích vysokoškoláků (56 %) a gymnazistů (55 %). Za příznačné vlast-
nosti jsou dále pokládány dobrá ekonomická situovanost (bohatý – 46 %, zde se o něco zdržen-
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livěji vyjádřili pedagogové – 37 %), pracovitost (43 %), slušnost (41 %) a vysoké sebevědomí
(39 %). 

Rakouský stereotyp ve vědomí českých žáků, studentů a učitelů spoluutvářejí také atributy
chytrý (34 %), podnikavý (33 %) a pohostinný (31 %). Je tedy patrné, že většina vlastností, které
jsou Rakušanům připisovány, je pozitivní, případně deskriptivní (neutrální).

Z méně kladně vyznívajících přívlastků se častěji objevuje pouze pedantský (22 %). Učitelé
a vysokoškoláci se mírně odlišují od mladších respondentů. Naši jižní sousedé jsou dle jejich
přesvědčení také rozvážní (učitelé – 29 %, vysokoškoláci – 32 %) a poněkud chladní (učitelé –
26 %, vysokoškoláci – 29 %).

Heterostereotyp Rakušana doznal od výzkumu z roku 2004 jistých změn. V dřívějším šetře-
ní bylo za nejdominantnější vlastnost rakouského „národního charakteru“ označeno vysoké
sebevědomí (57 % dotázaných). Druhou nejčetnější charakteristikou byl tehdy nacionalismus
(54 %), mezi nejtypičtějšími přívlastky figuroval také povýšenecký (48 %).33 Negativní stereo-
typy dnes již nejsou tak výrazné, je tedy možno konstatovat, že obraz Rakušana se po zklidnění
aktuálního napětí v bilaterálních vztazích (viz výše) vykreslil opět veskrze příznivě.

Graf č. 7: Český heterostereotyp Němce (údaje v procentech).

Heterostereotyp Němce je ve srovnání s naším druhým německy hovořícím sousedem mno-
hem jednoznačnější. O pěti charakteristikách je přesvědčena nadpoloviční většina z celkového
počtu respondentů, o dalších šesti vlastnostech pak více než 40 % z nich.

Němci jsou označováni nejčastěji za sebevědomé (65 %, nejvíce gymnazisty a vysokoško-
láky – shodně 72 %, o něco méně žáky základních škol – 55 %) a bohaté (64 %, především gym-
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nazisty – 72 %, nejméně učiteli – 46 %). Za dominantní jsou dále pokládány vlastnosti vzděla-
ný a povýšenecký (shodně 57 % v celkovém souboru, bez patrnějších odlišností z hlediska typu
školy).

Zřejmě v důsledku historicky utvářeného obrazu „typicky“ německého nacionalismu jsou 
i v současnosti velkou částí školní mládeže i pedagogů charakterizováni Němci jako naciona-
listé (52 %, nejvíce vysokoškoláky – 64 %, nejméně žáky středních odborných škol a učiteli –
shodně 45 %). Nepříliš lichotivé jsou i další atributy – agresivní (45 %), pedantský (44 %) 
a chladný (42 %). 

Z hlediska nejvíce zastoupených pozitivních stereotypních rysů se obraz Němce do jisté míry
překrývá s obrazem Rakušana. Němci jsou podobně jako naši jižní sousedé považováni za vzdě-
lané, pracovité (celkem 48 %, učitelé 65 %), podnikavé (42 %) a chytré (40 %).

Výzkum ukazuje, že stereotypní představy o jiných národech i o sobě samých v odpovědích
pedagogů nejsou nikterak mírnější, než je tomu u žáků a studentů. Je tedy nutno pracovat s fak-
tem, že učitele samotní uvažují ve stereotypních kategoriích a že s největší pravděpodobností
alespoň do jisté míry tyto interkulturní obrazy vnášejí do svého dějepisného výkladu.

IV. Hodnocení osobních zkušeností s příslušníky národnostních menšin

Etnické a národní stereotypy úzce souvisejí s osobními zkušenostmi nabytými v procesu
interkulturního kontaktu. Pozitivní či negativní zkušenost, třeba jen ojedinělá a spojená se situa-
cí, která nenastává běžně, bývá mnohdy podnětem pro vznik a šíření zjednodušujících, iracio-
nálních stereotypů. Platí jistě také opačný vztah, vnímání druhého a hodnocení setkání s ním
bývá hluboce zakořeněnými a povětšinou neuvědomovanými stereotypy významně ovlivněno.
Stejný zážitek tak může být hodnocen jak pozitivně, tak negativně. Kupříkladu halasící skupin-
ka španělských studentů může být pro někoho spojována s „typickým“ temperamentem jižanů,
jiný člověk je může považovat za „nevychované“. Monika Morgensternová hovoří o tzv. atribu-
ční chybě, kdy je lidské chování přičítáno povaze celé skupiny bez zohlednění situační infor-
mace.34

Postoje k menšinám jsou pravidelně zjišťovány Centrem pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.,35 i prostřednictvím oborově
didaktických výzkumů kolektivu Blaženy Gracové a Denisy Labischové. V aktuálním výzkumu
z roku 2011 nás zajímalo, jak žáci, jejich učitelé i učitelé budoucí hodnotí své osobní zkušenos-
ti s příslušníky vybraných národnostních menšin žijících na území našeho státu. Do šetření byla
zahrnuta menšina slovenská, polská, romská, ukrajinská a vietnamská. Vzhledem k tomu, že 
v centru naší pozornosti stojí především sousední národy, zaměříme se v tomto textu pouze na
hodnocení zkušeností se Slováky a Poláky.

Graf č. 8 ilustruje zjištění, že převážná většina žáků, studentů i učitelů vnímá své osobní zku-
šenosti se Slováky jednoznačně pozitivně (70 %), jedna pětina (22 %) respondentů je pak hodno-
tí jako neutrální. Pouze minimum (3 %) dotázaných charakterizuje své kontakty jako negativní
a 5 % oslovených konstatuje, že nemá se Slováky zkušenosti žádné. Při srovnání odpovědí jedno-
tlivých skupin respondentů z hlediska věku a typu školy nebyly zjištěny signifikantnější rozdíly.
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Významnější diference byly zaznamenány při komparaci sledovaných skupin z hlediska
regionu. Pozitivněji jsou hodnoceny osobní kontakty se Slováky v příhraničních regionech, tedy
na severní Moravě a ve Slezsku (Opava 82 %, Těšínsko 80 %, Ostrava 74 %), naopak v regio-
nech vzdálenějších od česko-slovenských hranic byla varianta pozitivní méně frekventovaná
(Plzeň 62 %, Praha 64 %, České Budějovice 64 %, Ústí nad Labem 66 %), respondenti se zde
častěji klonili k odpovědi žádné. Pozitivní hodnocení interkulturního setkávání v regionech sou-
sedících se Slovenskem tak koresponduje s výraznější oblibou Slováků, která zde byla zjištěna.

Osobní zkušenosti žáků, studentů a učitelů českých škol s příslušníky polské národnosti (graf
č. 9) jsou dle vyjádření 44 % z nich neutrální, 18 % respondentů hodnotí své kontakty 
s Poláky jako pozitivní, 10 % naopak negativní a relativně vysoké procento z nich (28 %) tvrdí,
že s Poláky nenabyli zkušenosti žádné. Dané zjištění koresponduje se spíše mlhavým, nevy-
hraněným stereotypem Poláka (viz výše). 

V případě této položky dotazníku jsou regionální rozdíly mnohem patrnější než v případě
Slováků. Jako pozitivní jsou zkušenosti vnímány zejména v Opavě (41 %), v Ostravě (30 %) 
a v Hradci Králové (20,5 %), naopak v odlehlejších regionech České republiky – v Českých
Budějovicích (14 %), v Plzni (14 %) a v Ústí nad Labem (15 %) – jsou relativní četnosti odpově-
di pozitivní nižší, opět ve prospěch odpovědi žádné.

Na Těšínsku, v multietnickém regionu se silným zastoupením polské národnostní menšiny,
je výsledek zcela specifický. Zde popisuje 26 % dotázaných své zkušenosti s Poláky jako pozi-
tivní, 41 % jako neutrální a 30 % jako negativní, což je ve srovnání s ostatními regiony velmi
odlišné (kontakt je zde velmi intenzivní, jen zanedbatelná část dotázaných tvrdí, že nemá s přís-
lušníky polské menšiny žádné zkušenosti).

Z hlediska věku, resp. typu školy byl zjištěn nejvyšší počet pozitivních hodnocení zkušeností
s Poláky u vysokoškoláků (26,5 %) a učitelů (26 %), naopak nejnižší četnost byla zaznamenána
u žáků základních škol (17 %). Rozdíl v procentuálním zastoupení odpovědí nepředstavuje pre-
ference odpovědi negativní, vystihuje spíše absenci osobních kontaktů s příslušníky polské
národnostní menšiny (převaha odpovědi žádné).
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Graf č. 8: Hodnocení osobních zkušeností s příslušníky slovenské národnostní menšiny (údaje v procentech).



Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že osobní zkušenosti s příslušníky národnostních
menšin, jejichž etnický původ je spjat se sousedními zeměmi (tedy se Slováky a Poláky), jsou
všemi skupinami respondentů hodnoceny mnohem pozitivněji, než je tomu u ostatních minorit
(Romové: 76 % negativní zkušenosti, Ukrajinci: 28 % negativní zkušenosti, Vietnamci: přev-
ládají neutrální zkušenosti – 55 %).

V. Hodnocení současných vztahů České republiky se sousedními zeměmi

Co se týče hodnocení současných vztahů s okolními zeměmi, byla pro jejich zjištění zvole-
na uzavřená dotazníková položka. Respondenti posuzovali bilaterální vztahy na pětibodové
škále, kde jedna znamená nejlepší hodnocení. 

V celkovém srovnání (graf č. 10) jsou nejpozitivněji vnímány vztahy se Slovenskem (skóre
škály 1,62),36 s určitým odstupem pak s Polskem (2,36),37 Rakouskem a Německem (shodně
2,53).38 Je tedy možno konstatovat, že vztahy se všemi okolními zeměmi jsou vnímány jako
spíše příznivé.

Při zjišťování diferencí mezi jednotlivými skupinami respondentů byly vysledovány určité
tendence. Skupina učitelů dějepisu se v případě hodnocení vztahů se všemi sousedními státy
odlišovala vyhraněnějšími postoji, což lze interpretovat přesvědčivější orientací v současném
politickém, ekonomickém i kulturním dění. Volili totiž na dané škále méně často střední hodno-
tu (3), což by mohlo být výrazem jisté nerozhodnosti. Pedagogové se vyznačovali také tím, že
pro hodnocení vztahů s Německem a Polskem preferovali ve srovnání s žáky a studenty mno-
hem více hodnocení pozitivní. U česko-německých vztahů zvolilo hodnotu 1 nebo 2 na škále
67,2 % učitelů, zatímco takto odpovědělo pouze 43,5 % žáků středních odborných a 44,9 %
základních škol. Podobně výrazný je rozdíl v hodnocení vztahů česko-polských; 1 nebo 2
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36 Vztahy se Slovenskem: medián 1,00; modus 2.
37 Vztahy s Polskem: medián 2,00; modus 2.
38 Vztahy s Rakouskem a Německem: (shodně) medián 2,00; modus 2.

Graf č. 9: Hodnocení osobních zkušeností s příslušníky polské národnostní menšiny (údaje v procentech).



odpovědělo 75,6 % učitelů, 57,4 % žáků základních škol, 58,9 % žáků středních škol, 59,3 %
gymnazistů a 61,3 % vysokoškoláků. V případě Slováků ani Rakušanů nebyly v pozitivním hod-
nocení zjištěny významnější odlišnosti z hlediska věku a typu školy.

Zaměřili jsme se také na regionální srovnání, kde byly rozdíly v některých případech také
velmi signifikantní. Dle výsledků výzkumu je možno zobecnit, že vyhraněněji jsou bilaterální
vztahy posuzovány v oblastech příhraničních, kde se předpokládají intenzivnější vzájemné kon-
takty. Nebyla však vysledována jednoznačná tendence v kladném či záporném hodnocení z hle-
diska regionu v dimenzi blízký – vzdálený. Kupříkladu vztahy naší republiky se Slovenskem39

byly nejlépe ohodnoceny na Olomoucku (93,7 %), Plzeňsku (92,6 %), Královéhradecku
(90,6 %), Brněnsku (89,5 %) a Těšínsku (88,8 %), tedy v různých oblastech České republiky.

Česko-polské vztahy posoudili respondenti nejpozitivněji na Ostravsku (70,8 %), Králové-
hradecku (67 %), naopak na Těšínsku (53,2 %) nebyly pozitivní preference tak zřetelné a byly
srovnatelné spíš s odlehlejšími regiony (např. Ústí nad Labem – 51, 6 %, Plzeň – 56, 2 %).

Vztahy s Německem jsou nejpříznivěji vnímány ve velkých městech Praha (64,1 %) a Brno
(50 %), a dále pak v regionech s centry v Ústí nad Labem (54,7 %) a v Plzni (52,7 %). Soused-
ství zde tedy sehrává spíše pozitivní úlohu, což potvrzuje výzkumná zjištění z dřívějších šetře-
ní.40

Vzájemné vztahy s naším jižním sousedem byly kladně hodnoceny podobně, především ve
velkých městech Brno (59,5 %) a Praha (53,8 %), ale také na Olomoucku (60,3 %), Opavsku
(57,1 %) či Českobudějovicku (53,3 %). 
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39 Hodnoty 1 nebo 2 na škále.
40 LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve

vědomí studující mládeže. Ostrava 2005.

Graf č. 10: Hodnocení současných vztahů s okolními zeměmi (skóre škály).



VI. Analýza vztahů mezi proměnnými (korelační analýza)

Induktivními statistickými výpočty (pořadový korelační koeficient Spearmanovo rhó, test
dobré shody,41 analýza adjustovaných reziduí) jsme zjišťovali vztahy mezi proměnnými:
1) Souvislost mezi hodnocením vzájemných vztahů České republiky se sousedními zeměmi 

a pociťováním sympatií či antipatií vůči příslušníkům sousedních národů.
2) Souvislost mezi osobními zkušenostmi s příslušníky národností žijících na území České

republiky a pociťováním sympatií či antipatií vůči nim.
3) Souvislost mezi sympatiemi či antipatiemi vůči příslušníkům sousedních národů a pozitiv-

ními či negativními stereotypními vlastnostmi, které jsou jim připisovány.
Ad 1) Bylo zjištěno, že respondenti, kteří hodnotí vztah mezi Českou republikou a ostatními

zeměmi jako pozitivní či spíše pozitivní, vyjadřují zároveň větší sympatie k občanům dané
země. Naopak respondenti, kteří hodnotí vztah obou zemí jako negativní, pociťují častěji anti-
patie k občanům sousedního státu. Pořadová korelace Spearmanovo rhó se u všech zahrnutých
zemí pohybovala mezi 0,26 a 0,30, ve všech případech tedy jde o statisticky významný vztah.42

Tento vztah mezi proměnnými potvrdil také test dobré shody (Pearsonův chí-kvadrát).
Ad 2) Vztah mezi osobními zkušenostmi s příslušníky určité národnostní skupiny a pociťo-

váním sympatií a antipatií vůči nim se projevil jako velice silný. Dotázaní s negativními zkuše-
nostmi pociťují výrazně častěji antipatie k příslušníkům daného národa, respondenti s pozitiv-
ními zkušenostmi naopak sympatie. Koeficient pořadové korelace Spearmanovo rhó se u všech
národností pohyboval v rozmezí 0,52 a 0,65,43 jde tudíž o statisticky výrazně významný vztah,
který potvrzuje také test dobré shody. Dále bylo zjištěno, že respondenti, kteří konstatují absen-
ci zkušeností s příslušníky dané národnosti, vyjádřili častěji neutrální vztah k nim.

Ad 3) Bylo také zjištěno, že příslušníkům národů, vůči kterým jsou pociťovány spíše sym-
patie, jsou připisovány častěji pozitivní stereotypní vlastnosti. Naopak těm, kteří jsou pokládáni
za spíše nesympatické, jsou přisuzovány vlastnosti negativní. Tuto souvislost potvrdily jednak
test dobré shody, jednak analýza adjustovaných reziduí na 95% hladině významnosti.44 Konk-
rétněji:

Respondenti, kteří považují Slováky za sympatické, je hodnotí jako přátelské, se smyslem
pro humor a vzdělané.45 Oproti tomu ti, kteří je považují za nesympatické, je častěji hodnotí jako
závistivé, horkokrevné a nacionalistické.46 U vlastnosti alkoholismus se žádný vztah neprojevil.

Sympatie vůči Němcům jsou spojovány s vlastnostmi přátelskost, smysl pro humor, vzděla-
nost a pracovitost.47 Dotázaní, kteří vyjádřili spíše antipatie, pokládají naše západní sousedy
významně častěji za agresivní, pedantské, chladné, nacionalistické a povýšenecké. Častěji pova-
žují Němce také za sebevědomé, ačkoli zde není vztah tak jednoznačný.48

Respondenti, kteří označili jako sympatické Poláky, jim také významně hojněji připisují
vlastnosti přátelský, smysl pro humor, vzdělaný, podnikavý a mírně častěji také zbožný.49
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41 Pearsonův chí-kvadrát test.
42 Hodnota Spearmanova rhó: Němci – Německo 0,296; Poláci – Polsko 0,3; Slováci – Slovensko 0,291; Rakušané –

Rakousko 0,264.
43 Hodnota Spearmanova rhó: Slováci 0,522; Poláci 0,591; Romové 0,631; Vietnamci 0,647; Ukrajinci 0,641.
44 Hodnota adjustovaných reziduí nad 1,96 vyjadřuje statisticky významný vztah.
45 Hodnota adjustovaných reziduí: přátelský 15,2; smysl pro humor 9,9; vzdělaný 5,9.
46 Hodnota adjustovaných reziduí: závistivý 5,2; horkokrevný 2,0; nacionalismus 4,0.
47 Hodnota adjustovaných reziduí: přátelský 11,7; smysl pro humor 6,8; vzdělaný 2,9; pracovitý 5,3.
48 Hodnota adjustovaných reziduí: agresivní 11,9; pedantský 3,8; chladný 5,6; nacionalismus 8,3; povýšenecký 9,0;

sebevědomý 2,0.
49 Hodnota adjustovaných reziduí: přátelský 13,1; smysl pro humor 5,5; vzdělaný 3,7; podnikavý 5,8; zbožný 2,5.



Neprojevil se statisticky významný vztah mezi vyjádřením antipatií a označováním Poláků za
nacionalisty.

Dotázaní, kteří vyslovili své sympatie k Rakušanům, je významně častěji hodnotí jako přátel-
ské, se smyslem pro humor, vzdělané, pracovité, slušné a mírně častěji také jako rozvážné.50

Naopak respondenti, kteří považují Rakušany za nesympatické, je hodnotí spíše jako chladné 
a povýšenecké.512

VII. Závěrem

Je jistě potěšujícím zjištěním, že v interkulturních postojích žáků, studentů i učitelů českých
škol ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem jednoznačně převládají pozitiv-
ní tendence a že je tento stav konstantní již více než patnáct let, kdy jsou v oborově didaktickém
výzkumu soustavně sledovány. Stereotypní obrazy jsou přirozenou součástí našeho smýšlení 
a ani interpretaci dějin v rámci dějepisného vyučování od nich nelze zcela oprostit. 

V souladu s transkulturním přístupem v multikulturní výchově,52 akcentujícím mnohovrste-
vnou identitu a její dynamické pojetí, je ovšem žádoucí promyšlená a didakticky odůvodněná
tematizace historických mýtů a stereotypů ve výuce, směřující k chápání různých pohledů, inter-
pretací a odlišných hodnocení kontroverznějších dějinných momentů, především těch, kdy
docházelo k intenzivním interkulturním kontaktům, přinášejícím vzájemné obohacování i kon-
flikty. Nejobecnějším cílem je rozvíjení respektu vůči jinakosti a porozumění tomu, že 
v dějinném „příběhu“ vždy bude jistou roli sehrávat pohled národní, že nelze najít jednu jedi-
nou, „správnou“ perspektivu.

Summary

Intercultural Attitudes and Stereotypes of Pupils, Students and Teachers in Relation to Chosen

European Nations and Nationalities

The study presents the results of empirical research on historical consciousness from 2011 in which
intercultural attitudes and stereotypes in attitudes of pupils, student and teachers in Czech schools. It was
found out that attitudes of respondents towards selected European nations and neighboring countries are
mostly positive and in the course of 15 years there were no significant shifts in terms of sympathies or
evaluation of interaction observed. The form of Czech stereotypes and heterostereotypes has not undergone
significant changes. It is possible to recommend multiperspective approach based on plurality of
interpretations and intensive thematization of historical stereotypes as a part of historical memory and
historical consciousness.
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50 Hodnota adjustovaných reziduí: přátelský 11,7; smysl pro humor 3,2; vzdělaný 6,0; pracovitý 4,2; slušný 8,5;
rozvážný 2,8. 

51 Hodnota adjustovaných reziduí: chladný 4,2; povýšenecký 7,4.
52 MOREE, D. (ed.): Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha

2008.
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K VÝUCE DĚJEPISU NA ŠKOLÁCH ODPOVÍDAJÍCÍCH DNEŠNÍM

ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM V ČESKOSLOVENSKU V LETECH

1948–1989* 

MIROSLAV JIREČEK

Paper gives a brief chronological overview of history teaching in elementary schools in
Czechoslovakia between 1948 and 1989 in terms of the changes that have gone through the
basic curricula documents. In particular, paper focuses on the education system, school
legislation of the observed period, school types and their changes. Attention is also paid to
discussions on the form of the documents in educational journals.  

Key words: History; Czechoslovakia; primary school; elementary school; curriculum.

Úvod

Cílem příspěvku je v návaznosti na předchozí texty1 provést stručný chronologický průřez
výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu 
v letech 1948–1989 z hlediska změn, kterými v této době prošly základní kurikulární dokumen-
ty. Pokoušíme se zachytit také diskuze, které o podobě těchto dokumentů proběhly v našem
pedagogickém tisku. Mezníky našeho zájmu tvoří komunistický převrat v únoru roku 1948 
a sametová revoluce v listopadu roku 1989. I nadále zaměřujeme pozornost na základní kuriku-
lární dokumenty vydávané na státní úrovni. Základním dokumentem pro nás zůstávají učební
osnovy, nově se v našem školském zákonodárství objevují také učební plány, které byly až do
této doby pod různými názvy součástí učebních osnov. Kromě nich ovlivňovaly výuku dějepisu
různá nařízení a výnosy ministerstva školství. Příspěvek vychází zejména z dokumentů otiště-
ných v příslušných ročnících Věstníků ministerstva školství,2 kde byly otiskovány zákonné nor-
my z oblasti školství, a z diskuzí o podobě sledovaných dokumentů, které se odehrály v peda-
gogických časopisech věnovaných výuce dějepisu: Společenské nauky ve škole
(1948/1949–1950/1951), Společenské vědy ve škole (1951/1952–1953, 1971–1989/1990), Děje-

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

* Příspěvek vznikl v rámci projektu Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2013,
MUNI/A/0706/2012).

1 JIREČEK, M.: Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918–1939 z hlediska
vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
25, 2011, č. 1, s. 3–20; JIREČEK, M.: K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) 
v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26, 2012, č. 1, s. 123–138; JIREČEK, M.: K výuce dějepisu na
školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů.
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26, 2012, č. 2, s. 290–316.

2 Název Věstníku byl v tomto období několikrát změněn. Postupně nesl označení Věstník Ministerstva školství, věd 
a umění (dále MŠVU), Ministerstva školství (dále MŠ), Ministerstva školství a kultury (dále MŠK), Ministerstva
školství a ministerstva kultury a informací (dále MŠ a MKI), Ministerstva školství a kultury České socialistické
republiky (dále MŠ a MK).



pis ve škole (1954–1958, 1968/1969–1970) a Dějepis a zeměpis ve škole (1959–1967/1968).3

Předmětem našeho zájmu zůstávají školy odpovídající druhému stupni dnešních základních
škol, které v tomto období nesly postupně označení střední škola (1948–1953), osmiletá a jede-
náctiletá střední škola (1953–1960), základní devítiletá škola (1960–1978) a základní škola
(1978–1989). Stranou zájmu je ponecháno dějepisné vyučování na prvním stupni těchto škol 
i dějepisné vyučování na školách výběrových (včetně nižšího stupně těchto škol). Sledované
období je rozděleno do čtyř etap. Mezníky zde tvoří vydání školských zákonů (1948, 1953,
1960, 1978), které podstatným způsobem změnily podobu celého školského systému a následně
také podobu vyučování dějepisu. Na úvod každého období je věnována pozornost pohledu do
školského zákonodárství a do školského systému daného období. V další části jsou chronolo-
gicky popisovány kurikulární dokumenty ovlivňující podobu výuky dějepisu na sledovaných
typech škol. Pozornost je věnována zejména popisu postavení (např. časové dotace), cílů a obsa-
hu vyučovacího předmětu dějepis. Stranou zájmu ponecháváme otázku učebnic dějepisu.

Období 1948–1953

Nástup komunistické strany k moci v únoru roku 1948 přinesl pro naše školství výrazné změ-
ny. Vyjádřením těchto změn bylo vydání nového školského zákona v témže roce.4 Školský zákon
zavedl jednotnou nediferencovanou školu pro všechny děti od 6 do 15 let (uzákoněna byla
devítiletá povinná školní docházka). Dnešní základní škole nově odpovídaly škola národní (tj.
škola prvního stupně, 6–11 let) a škola střední5 (tj. škola druhého stupně, 11–15 let). Odstraně-
na byla vícekolejnost našeho školství. Vzdělání celého národa mělo být pozvednuto na úroveň
nižší střední školy (jednotná škola se měla více než dřívější škole měšťanské přiblížit dřívějším
školám středním). Školskému zákonu nelze upřít to, že přinesl do našeho školství určitou unifi-
kaci dosavadních rozmanitých a nesourodých norem.6 Také samotný princip jednotné školy je
třeba hodnotit jako princip demokratický.7 V novém školském zákoně ale bohužel nebyla akcep-
tována idea vnitřně diferencované školy druhého stupně.8 Jednotná škola nebyla zavedena jako
výsledek demokratických diskuzí o podobě školství nebo jako výsledek pedagogických výzku-
mů, ale shora politickou silou. Až dosud přitom byla „jednotná škola, a to nejen v českosloven-
ském a evropském, ale i ve světovém měřítku, chápána jako škola, která vytváří všem dětem (tj.
bez rozdílu sociálního původu, pohlaví, náboženství atd.) stejné vzdělávací příležitosti. Nikdy
však jako škola se stejným učivem téhož rozsahu pro všechny žáky, jak s ní přišli komunisté“.9
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3 K těmto časopisům viz např. BIMKOVÁ, D.: Pedagogické časopisy pro výuku dějepisu jako praktická metodická
pomoc československému učiteli dějepisu v období 1948–1970. Praha 2011 (diplomová práce na PdF UK); MIHOLA,
J.: K populárně-naučným historickým a historicko-pedagogickým časopisům vydávaným v letech 1946–1989 a jejich
využití v současném školním dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských
věd 25, 2011, č. 2, s. 109–129. 

4 Zákon ze dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (Č. 95/1948 Sb., vyhlášen dne
10. května 1948). Věstník MŠVU 4, 1948, sešit 9, s. 184–198.

5 Došlo ke změně náplně pojmu střední škola. Dosud se jimi rozuměly výběrové školy, připravující studenty především
pro studium na vysoké škole. Od roku 1948 se pojmem střední škola nazývala škola druhého stupně (nižší sekundární
stupeň).

6 Srov. např. CHLUP, O. – KAHUDA, F. – KRÁL, K.: Školský zákon. Praha 1949, s. 35–36; WALTEROVÁ, E.: Vývoj
primární a nižší sekundární školy v českém kontextu. In: Walterová, E. et al.: Dva světy základní školy? Úskalí pře-
chodu z 1. na 2. stupeň. Praha 2011, s. 33. 

7 Viz PRŮCHA, J.: Historický vývoj českého školství II. (1948–1989). In: Průcha, J. (ed.): Pedagogická encyklopedie.
Praha 2009, s. 46.

8 Srov. WALTEROVÁ, E.: Vývoj primární a nižší sekundární školy v českém kontextu. In: Walterová, E. et al.: Dva svě-
ty základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha 2011, s. 34.



Jako hlavní problém našeho školství v tomto období je třeba vidět jeho ideologické zneuži-
tí. Naše školy měly vychovávat „národně a politicky uvědomělé občany lidově demokratického
státu, statečné obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu“.10 Patrným se
stal vliv Sovětského svazu a sovětské pedagogiky (zvýšený důraz byl kladen na výuku ruského
jazyka). Oficiální státní ideologií se stala ideologie marxistická (marxisticko-leninská), ve ško-
lách měly být plněny úkoly komunistické výchovy, utvářen měl být světový názor žáků, všech-
ny předměty měla prostupovat politická výchova. Zdůrazňována byla zásada spojení školy se
životem. Tak měla být vychovávána „pokrokově smýšlející generace“. Od učitelů byla vyžado-
vána aktivní spolupráce s režimem, učitelé, kteří se těmito pravidly neřídili, byli sankciono-
váni.11 Do výběrových škol měli být přijímáni žáci, „kteří svým sociálním a třídním původem,
jakož i svým dosavadním vývojem dávají naději, že z nich bude vychována inteligence třídně 
a ideově spjatá s dělnickou třídou“. Jednotnost školské soustavy měla být zajištěna také zestát-
něním veškerého školství.12 Kurikulární dokumenty jsou v tomto období plné propagandistic-
kých frází, pod jejichž nánosem je někdy problematické nalézt samotné jádro. Jako pozitivum
tohoto období je možné uvést to, že začínají vycházet odborné časopisy zabývající se výukou
dějepisu (prvním z nich byl časopis Společenské nauky ve škole). 

Učební osnovy a učební plán pro střední školy,13 vycházející z nového školského zákona,
byly vydány v červenci roku 1948. Dějepis se ve svém počtu hodin definitivně osamostatnil od
zeměpisu. Předmět byl na střední škole zařazen od druhého ročníku – ve druhém ročníku při-
padly dějepisu dvě vyučovací hodiny týdně, ve třetím tři a ve čtvrtém opět dvě vyučovací hodi-
ny týdně. Dějepisu tak na střední škole náleželo celkem sedm týdenních vyučovacích hodin, tj.
5,9 % (chlapci), resp. 5,5 % (dívky) z celkové časové dotace středních škol.14 Srovnáme-li tuto
dotaci s dosavadními dotacemi určenými doplňkem přechodných osnov z roku 1946, můžeme
konstatovat nárůst počtu hodin ve srovnání s dosavadní školou obecnou (dosud určeno devět
týdenních vyučovacích hodin dohromady pro dějepis a zeměpis) a pokles časové dotace ve srov-
nání s dosavadní školou měšťanskou (dosud určeno osm týdenních vyučovacích hodin pro děje-
pis). Žáci středních škol si navíc mohli nově zvolit z nabídky zájmových kroužků dějepisný
kroužek.

Osnovy stanovovaly nový cíl vyučovacího předmětu dějepis: „Probouzet v žácích lásku 
k národu a k vlasti a upevňovat uvědomělý postoj mládeže k výstavbě naší lidově demokratické
republiky; získávat porozumění pro současné dění v ostatním pokrokovém světě. Podstatně při-
spívat k vytvoření vědeckého světového názoru poučováním o zákonitosti světového dění v oblas-
ti hospodářského a sociálního života, zdůrazňovat hospodářské a sociální činitele jako určující
síly nejvýznamnějších období české, slovenské a světové historie. Poučovat žáky o minulosti
českého a slovenského národa v souvislosti se světovými dějinami a se zvláštním zřetelem na
společná období obou našich národů. Vyzdvihnout v našich dějinách demokratické tradice
českého a slovenského národa, které ukazují, jak náš pracující lid a národ bojoval o národní 
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9 VÁŇOVÁ, R.: Václav Příhoda a jeho poválečné snahy o školskou reformu (1945–1948). In: Vališová, A. et al.: His-
torie a perspektivy didaktického myšlení. Praha 2004, s. 86.

10 Zákon ze dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (Č. 95/1948 Sb., vyhlášen dne
10. května 1948). Věstník MŠVU 4, 1948, sešit 9, s. 184.

11 Viz PRŮCHA, J.: Historický vývoj českého školství II. (1948–1989). In: Průcha, J. (ed.): Pedagogická encyklopedie.
Praha 2009, s. 252–253.

12 Blíže např. KEPRTA, J.: Organisace a správa československého školství. (Úvod do studia). Praha 1956, s. 50.
13 Učební plán a učební osnovy pro školy střední (Výnos MŠO z 31. VII. 1948, č. A-153 000-II). Věstník MŠVU 4, 1948,

sešit 14a, s. 361–362 + příloha.
14 Srov. Učební plán a učební osnovy pro školy střední. Výnos MŠO ze dne 31. července 1948, č. A-153 000-II. Zvlášt-

ní otisk přílohy Věstníku MŠO 4, sešit 14a. Praha 1948, s. 19.



a sociální osvobození. Poučovat mládež hlavně o těch obdobích našich dějin, v kterých naše
národy byly průkopníky pokrokových ideálů, při jejichž uskutečňování se vždy opíraly o sou-
hlasné úsilí i jiných národů […].“15 Dosavadní výrazná převaha národních dějin byla doplněna
výrazným zřetelem kladeným na dějiny světové. Ačkoli osnovy nadále zdůrazňovaly české 
a slovenské dějiny, prosazovalo se „přesvědčení o zákonitosti dějinného vývoje“. Podle tohoto
přesvědčení nebylo možné odtrhávat národní dějiny od dějin světových, protože oboje směřo-
valy k dokazování vývoje společnosti směrem k socialismu a komunismu.16 Žáci tak měli
pochopit „zákonitosti společenského vývoje“. Zvítězilo přesvědčení, že „momentální politická
potřeba je totožná se zákonitým vývojem socialistické společnosti a že volný výběr fakt k doka-
zování chtěné poučky, zahrávání s pravdivým historickým obrazem je velká služba socialistic-
kým cílům. V metodě se projevilo přesvědčení, že historický materialismus jako metodologie his-
torické vědy objevil všechny hlavní zákonitosti historického vývoje, podle nichž se řídí současná
naše politika, takže stačí citovat oficiálního politického činitele k tomu, aby historická skute-
čnost byla dokázána“.17 V osnovách byla zavedena marxistická dějinná periodizace vycházející
z členění vývoje do ekonomických formací.

Osnovy sice nadále neurčovaly konkrétní časové dotace pro jednotlivé tematické celky, jed-
notlivé tematické celky byly ale určeny pro konkrétní měsíce výuky, což nám umožňuje porov-
nat jejich zastoupení.18 Některé tematické celky přitom zahrnovaly pouze určitý jev nebo
událost, nikoli celou historickou periodu (např. husitské revoluční hnutí nebo revoluce
1848/1849).19 Patrné je zejména protežování některých témat. Upozorněme např. na tematický
celek „husitská revoluce“, kterému byly určeny tři měsíce výuky dějepisu ve třetím ročníku
střední školy (tj. ročník s nejvyšší časovou dotací předmětu), tj. 12,9 % z celkové dotace děje-
pisu. Bližší rozvržení učiva bylo postupně otisknuto v časopise Společenské nauky ve škole.20

Významné postavení zaujímaly v osnovách dějiny slovanských národů, zejména Sovětského
svazu (v cílech osnov uváděna pozornost k „pokrokovému světu“). Patrné je vymezování se pro-
ti Západu a jeho historii. V osnovách dále posílily sociální a hospodářské dějiny a s nimi spoje-
ná témata (dělnická třída, stávky, revoluce, komunistické hnutí, třídní boj). Pojetí dějepisu bylo
ovlivněno marxistickou (marxisticko-leninskou) ideologií, vycházelo ze zásad historického 
a dialektického materialismu. Celkově můžeme konstatovat, že došlo k masivní ideologizaci 
a politizaci dějepisu. Předmět se stal schematickým, frázovitým a formálním.21 Velký vliv měl
na podobu dějepisu zejména ministr školství, věd a umění Zdeněk Nejedlý. 

Přechod na nové osnovy měl probíhat podle pokynů, které měly zajistit vyrovnání rozdílů
mezi novými a předešlými osnovami.22 Ve školním roce 1948/1949 měly být ke středním ško-
lám přechodně připojeny jednoroční učební kurzy (dějepisu zde byly určeny dvě týdenní vyu-

15 Tamtéž, s. 48.
16 Blíže ČAPEK, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě (studie k otázkám koncepcí dějepis-

ného vyučování). Praha 1970, s. 86–88.
17 Tamtéž, s. 88.
18 Rozvrh učiva dějepisu pro jednotlivé měsíce se měnil po vydání nových učebnic dějepisu. Viz Přechodná úprava

učebních osnov občanské nauky, filosofie, dějepisu a zeměpisu ve školním roce 1950/51. Společenské nauky ve škole
6, 1950–1951, č. 1, s. 7–16. 

19 Blíže ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu I. Teoretické základy didaktiky dějepisu. Pra-
ha 1976, s. 209.

20 Viz ČONDL, K.: Vyučování dějepisu podle nových osnov. Společenské nauky ve škole 4, 1948–1949, č. 1, s. 16–17.
21 ČAPEK, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě (studie k otázkám koncepcí dějepisného

vyučování). Praha 1970, s. 89.
22 Viz Učební osnovy pro školy střední a Přechodné učební osnovy z roku 1945. Pokyny o užívání v školním roce

1948/49 (Výnos MŠO z 6. VIII. 1948, č. A-169 000-II). Věstník MŠVU 4, 1948, sešit 14a, s. 362–363.
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čovací hodiny). Pro školní roky 1949/195023 a 1950/195124 byly osnovy středních škol doplně-
ny pro ty předměty, pro které byly vydány nové učebnice (jejich součástí byly podrobné osno-
vy). Po vydání nových učebnic dějepisu se měnily také osnovy tohoto předmětu (resp. rozvrh
učiva pro jednotlivé měsíce) tak, aby jim odpovídaly.25 Osnovy středních škol byly později
doplňovány pro školní rok 1950/1951 znovu, a to se zřetelem k branné výchově.26 Důležitým
mezníkem ve vývoji vyučovacího předmětu dějepis se stalo vydání usnesení předsednictva
ústředního výboru (dále ÚV) KSČ o učebnicích pro národní a střední školy v prosinci roku
1951.27 Po vydání usnesení došlo k prohloubení radikálního kurzu ve vyučování dějepisu,
odstraněno mělo být „kompromisnictví v otázce historicko-materialistického pojetí vývoje“.28

Na vyučování dějepisu mělo být pohlíženo jako na „bojiště na ideologické frontě“,29 zdůrazňo-
vána byla politická výchova, výchova k socialismu a k přátelství k Sovětskému svazu. 

Období 1953–1960

V roce 1953 došlo k vydání nového školského zákona.30 Povinná školní docházka byla
zkrácena na osm let, což bylo zdůvodněno potřebami hospodářství a cílem zajistit do budoucna
úplné středoškolské vzdělání celé populaci. Dojít mělo ke zvýšení tempa budování socialistické
školy – zvýšena měla být ideově-politická práce našich škol. Škola se měla stát radikálním
nástrojem budování socialistické a komunistické společnosti. Využito přitom mělo být zkuše-
ností sovětské pedagogiky (školská soustava byla přiblížena sovětské školské soustavě, přib-
lížení nastalo také v oblasti obsahu). Základní všeobecné vzdělávání nově poskytovaly dva typy
škol – osmiletá střední škola (dále OSŠ) a jedenáctiletá střední škola (dále JSŠ; prvních osm
ročníků poskytovalo základní všeobecné vzdělání, tři navazující ročníky byly výběrovými).
Učební plán a osnovy OSŠ byly stejné jako učební plán a osnovy prvních osmi ročníků JSŠ.
Došlo tedy k organizačnímu sjednocení škol prvního a druhého stupně,31 v případě JSŠ také škol
třetího stupně (zrušena byla dosavadní gymnázia).32 Tím měl být podpořen princip jednotné
školy. I nadále zůstala zachována specifická kritéria k přijímání uchazečů ke studiu na výběro-
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23 Učební plán a učební osnovy pro školy střední a nové učebnice pro tyto školy (Výnos MŠVU z 29. X. 1949, č. 127 527-I).
Věstník MŠVU 5, 1949, sešit 25, s. 409–410.

24 Učební plán a učební osnovy pro školy národní a pro školy střední. Doplňky pro školní rok 1950/51 (Výnos MŠVU 
z 29. VIII. 1950, č. 62 903-I). Věstník MŠVU 6, 1950, sešit 25, s. 241–243.

25 Viz Přechodná úprava učebních osnov občanské nauky, filosofie, dějepisu a zeměpisu ve školním roce 1950/51.
Společenské nauky ve škole 6, 1950–1951, č. 1, s. 7–16; k organizaci dějepisné výuky podle nových učebnic viz
FIDRMUC, O.: Jak organizovat práci v dějepise na 2. stupni podle nových učebnic. Společenské nauky ve škole 6,
1950–1951, č. 1, s. 39–42. 

26 Doplnění učebních osnov pro školy II. a III. stupně ve školním roce 1950/51 (Výnos MŠVU z 12. I. 1951, č. 15 152-I).
Věstník MŠVU 7, 1951, sešit 2, s. 15–16. 

27 Usnesení předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa o učebnicích pro národní a střední
školy. Praha 1951.

28 Blíže ČAPEK, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě (studie k otázkám koncepcí dějepis-
ného vyučování). Praha 1970, s. 92–93. Srov. také ŠIROKÝ, J.: Plánujeme vyučování dějepisu. Společenské vědy ve
škole 7, 1951–1952, č. 2, s. 87–91.

29 Srov. Vyučování dějepisu ve škole je jedním bojištěm na ideologické frontě. Společenské nauky ve škole 6,
1950–1951, č. 5, s. 215–221. 

30 Zákon ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). Praha 1953.
31 Tam, kde nebyly podmínky pro zřízení OSŠ nebo JSŠ, mělo být zřízeno prvních pět ročníků, které měly být označe-

ny jako národní škola. 
32 Jako klad nové školské soustavy je možné vidět to, že JSŠ vznikaly v hustější síti než dřívější gymnázia. Viz

KRÁLÍKOVÁ, M. – NEČESANÝ, J. – SPĚVÁČEK, V.: Nástin vývoje všeobecného vzdělávání v českých zemích.
Praha 1977, s. 81–82. 



vých školách.33 Děti z „kapitalistických rodin“ měly být přijímány pouze ve výjimečných 
a zvláštního zřetele hodných případech. Naopak rodiče dětí z dělnických a rolnických rodin měli
být přesvědčováni, aby v co nejvyšší míře umožňovali svým dětem přístup k vyššímu vzdělání. 

Původně byly připravovány osnovy pro dosavadní typy škol (tj. pro školy národní a pro školy
střední).34 Po vydání nového školského zákona mělo po sovětském vzoru dojít k posílení spole-
čenských věd.35 Zvláštní význam měly mít zejména pro posílení vlastenecké a branné výchovy,
dojít v nich mělo k prohloubení ideově-politické výchovy, „aby se naše škola, […] více se učíc ze
sovětského vzoru, stala opravdovou výhní, kde se naše mládež socialisticky vyková a zakalí“.36

Přechod na novou školskou soustavu byl zajištěn pomocí přechodného učebního plánu a přechod-
ných osnov pro školní rok 1953/1954.37 Dějepis měl být v tomto školním roce vyučován v 6.–8.
ročníku OSŠ a v odpovídajících ročnících JSŠ. V 6. ročníku připadly dějepisu dvě týdenní vyučo-
vací hodiny, v 7. a 8. ročníku po třech týdenních vyučovacích hodinách. Dějepis tak v 6.–8. ročníku
všeobecně vzdělávacích škol zaujímal celkem osm týdenních vyučovacích hodin, tj. 8,2 % z cel-
kové dotace těchto ročníků OSŠ a JSŠ. Ve srovnání s dřívějšími středními školami tak vzrostla
časová dotace dějepisu o jednu týdenní vyučovací hodinu. Osnovy byly prvně vydány v samostat-
ných svazcích pro národní školy a pro jednotlivé předměty vyššího stupně sledovaných škol.38

Přechodné osnovy zajišťovaly přechod na učební plán39 a z něj vycházející osnovy,40 vstu-
pující v platnost od 1. září 1954. Dějepis byl v novém učebním plánu zařazen již do 5. ročníku
všeobecně vzdělávacích škol (zrušeno bylo vyučování vlastivědě). V OSŠ a v prvních osmi
ročnících JSŠ dějepis zaujímal po dvou týdenních vyučovacích hodinách v 5. a 6. ročníku 
a po třech týdenních vyučovacích hodinách v 7. a 8. ročníku. Celkem tak dějepis zaujímal v OSŠ
a v prvních osmi ročnících JSŠ rekordních deset týdenních vyučovacích hodin (zde je ale třeba
znovu připomenout zmíněné zrušení vlastivědy a posunutí dějepisu do 5. ročníku, který byl sou-
částí prvního stupně sledovaných škol). Dějepis tak v 5.–8. ročníku OSŠ a JSŠ zaujímal 8 % 
z časové dotace těchto ročníků. Pokud započteme pouze dotace v 6.–8. ročníku OSŠ a JSŠ, zau-
jímal zde dějepis osm týdenních vyučovacích hodin, tj. 8,2 % z časové dotace těchto ročníků. 

33 Srov. např. Přijímání uchazečů do výběrových škol (Č. j. 81 839/54-A II/1, dne 1. listopadu 1954). Věstník MŠ 10,
1954, sešit 30–31, s. 330–332. 

34 Viz Návrh učebních osnov pro národní a střední školy. Střední škola. Společenské vědy (dějepis, občanská nauka,
zeměpis). Praha 1952. K návrhu blíže PRAVDOVÁ, M. – MACHAČ, B.: Podíl VÚP na vývoji vyučování dějepisu 
a ústavě. Dějepis ve škole 2, 1954–1955, č. 6, s. 246. 

35 Srov. ANGELIS, K.: Nový školský zákon – nová etapa ve vývoji naší školy. Společenské vědy ve škole 8, 1953, č. 6,
s. 264.

36 ANGELIS, K.: Za zlepšení ideopolitické výchovy při vyučování předmětům společenských věd. Společenské vědy ve
škole 8, 1953, č. 7, s. 265. 

37 Učební osnovy pro 6.–11. postupný ročník všeobecně vzdělávací školy na školní rok 1953/54. Dějepis. Praha 1953; K pře-
chodným učebním plánům a osnovám pro všeobecně vzdělávací školy na školní rok 1953/54 (Zn.: A I/3-010.17-1/12-53,
dne 10. srpna 1953). Věstník MŠ 9, 1953, sešit 23, s. 221; PRAVDOVÁ, M.: K osnovám dějepisu na školní rok
1953/54. Společenské vědy ve škole 8, 1953, č. 7, s. 269–272. Přechodné osnovy byly následně pro některé ročníky
upraveny tak, aby umožnily plynulý přechod na definitivní osnovy. Viz Úprava přechodných učebních osnov dějepisu
pro 6. a 7. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol ve školním roce 1953/54 (Č. j. 18 979/54-A I/1, dne 22. břez-
na 1954). Věstník MŠ 10, 1954, sešit 9, s. 83.

38 Osnovy se v základních principech shodovaly s osnovami z roku 1954 (viz dále). Lišily se zejména v přidělení
časových dotací pro jednotlivé tematické celky, čímž měl být zajištěn přechod na definitivní osnovy.

39 Učební plán všeobecně vzdělávacích škol (Č. j. 100 690/53-C I/1, dne 1. prosince 1953). Věstník MŠ 9, 1953, sešit
34, s. 383.

40 Učební osnovy pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. Dějepis. Praha 1954. Vydání osnov před-
cházelo vydání návrhu osnov. Viz Návrh učebních osnov pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol.
Dějepis. Praha 1953. Osnovy blíže analyzovali KOREJS, J. – HŘEBEJKOVÁ, J.: Vývoj učebního plánu naší všeobec-
ně vzdělávací školy. (Příspěvek k theorii učebního plánu). Pedagogika 6, 1956, č. 2, s. 199–203.
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Samostatně byly vydány osnovy pro 1.–5. ročník všeobecně vzdělávacích škol (národní ško-
la),41 kde byl dějepis zařazen do 5. ročníku. Předmět zde netvořil ucelený systém, podávány zde
měly být typické historické obrazy z národních dějin, ve kterých mělo být obsaženo základní
učivo. Osnovy pro 6.–11. ročník všeobecně vzdělávacích škol byly vydány v samostatných svaz-
cích pro každý vyučovací předmět, včetně dějepisu.42 Stanoven byl nový cíl předmětu: „[…]
podat žactvu pevné a ucelené vědomosti o minulosti českého a slovenského národa a výklad
základních jevů z dějin světových s hlediska dialektického a historického materialismu tak, aby
vyučování vedlo k vytváření vědeckého světového názoru žáků, aby je vychovávalo k socialis-
tické morálce a aby přispívalo k prohloubení polytechnického vzdělání.“43 Osnovy znamenaly
další prohloubení vzdělávání v duchu marxismu-leninismu – konstatovaly, že „marxisticko-
leninsky pochopený dějepis je důležitým činitelem při výchově žactva k socialistickému vlaste-
nectví a k národní hrdosti, jakož i k lásce a věrnosti SSSR. Takový dějepis se stává mocnou zbra-
ní dělnické třídy“.44 Žáci měli být schopni aktivně a uvědoměle bojovat za „veliké dílo
marxismu-leninismu, za socialismus a komunismus“. V dějepise měli poznávat rozdíly mezi
socialismem a kapitalismem. Socialismus měl znamenat „skutečný humanismus, zápas o štěstí
lidu a zároveň zajištění národní nezávislosti ve spojení s velikým Sovětským svazem a silami
míru na celém světě“.45 Osnovy se ostře vyhraňovaly proti období první republiky, která byla
vykreslována jako kapitalistický stát sloužící zájmům imperialistů. Žáci měli být v dějepise pou-
čováni o úloze lidových mas v dějinách a o úloze velkých osobností a jejich vztahu k lidovým
masám a hnutím. Tak měli získávat přesvědčení o „spravedlivém třídním boji, správné poučení
o významu revoluce, diktatuře proletariátu a socialismu“. Zdůrazňován byl výchovný význam
životopisů Lenina, Stalina, Gottwalda a Zápotockého. 

Osnovy kladly důraz zejména na národní dějiny (v osnovách označovány jako dějiny české-
ho a slovenského národa), které měly být osou dějepisného učiva v 6.–8. ročníku. Světové ději-
ny měly být v těchto ročnících zařazeny rámcově jako doplněk národních dějin (více do hloub-
ky měly být probírány ve vyšších ročnících JSŠ). Zvláštní péče měla být věnována obdobím 
a událostem, které byly označeny za „základní kameny našeho dějinného vývoje a součást našich
pokrokových národních tradic“ (dějiny pracujících mas, „vykořisťovaných tříd“, boje poddané-
ho lidu a dělnické třídy, boje za svobodu a nezávislost, KSČ). Základním tématem národních
dějin mělo být období husitství, dále pak národní obrození, revoluční rok 1848, dějiny děl-
nického hnutí a budování lidově demokratického a socialistického Československa. Při výkladu
dějepisného učiva měly být podávány také základy polytechnického vzdělání.46 Těžiště dějin
světových mělo spočívat v dějinách novověku a v dějinách doby nejnovější, které byly považo-
vány za významné pro formování komunistického světového názoru žáků. Důraz měl být kla-
den také na dějiny Sovětského svazu a dějiny ostatních „lidových demokracií“.

Stanovení časových dotací pro jednotlivé tematické celky nám umožňuje kvantitativně
porovnat jejich zastoupení ve vyučování dějepisu (uvádíme zastoupení v 6.–8. ročníku OSŠ 
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41 Učební osnovy pro 1. až 5. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. Národní škola. Praha 1954. 
42 K osnovám blíže MEJSTŘÍK, V.: Problematika vyučování dějepisu v 6.–8. postupném ročníku všeobecně vzdělávací

školy. Dějepis ve škole 1, 1954, č. 7, s. 295–304; PRAVDOVÁ, M.: Některé problémy nových učebních osnov
dějepisu. (Rozklad o základních problémech uvedených při instruktáži posluchačů prázdninového kursu v Opavě).
Dějepis ve škole 1, 1954, č. 7, s. 293–294.

43 Učební osnovy pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. Dějepis. Praha 1954, s. 5.
44 Tamtéž.
45 Tamtéž, s. 6.
46 K polytechnickému vyučování v dějepise podle nových osnov blíže MEJSTŘÍK, V.: Polytechnické vyučování 

v dějepise. Dějepis ve škole 1, 1954, č. 2, s. 73–79. 



a JSŠ, nezapočítáváme 5. ročník). Celá čtvrtina z časové dotace předmětu byla určena dějinám
pravěku a starověku („řád prvotně pospolný a otrokářský“),47 dominují zde zejména tematické
celky starověké Řecko (18 hodin, tj. 6,8 % z dotace dějepisu) a starověký Řím (20 hodin, tj.
7,6 % z dotace dějepisu). V rámci dějin středověku, jehož časová dotace se blížila pětině z dota-
ce dějepisu, dominovalo husitské hnutí (tematický celek byl nazván „Období krise feudalismu.
Husitské revoluční hnutí“), kterému bylo určeno 20 vyučovacích hodin (tj. 7,6 % z dotace děje-
pisu). Dotace dějin novověku se blížila 30 % z celkové dotace předmětu. Upozorněme např. na
dotaci určenou tematickému celku „Revoluční rok 1848 v našich zemích“ (7 hodin, tj. 2,7 % 
z dotace předmětu). Téměř čtvrtina z dotace dějepisu byla určena dějinám doby nejnovější (ději-
ny od konce první světové války). Nejnovějším dějinám tedy byla v osnovách věnována výraz-
ná pozornost. Celkově můžeme konstatovat, že osnovy znamenaly přitvrzení marxisticko-lenin-
ského charakteru dějepisu. Také pozdější socialistická historiografie a didaktika označovala
předmět v tomto období jako „jednostranně pochopený marxistický dějepis“.48

V dalším vývoji sledovaného vyučovacího předmětu upozorněme na vydání usnesení
ÚV KSČ z června 1955 O zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství,49

požadujícího do roku 1960 odstranění nedostatků v náplni, metodách a formách práce našich
škol a jejich přeměnu na školy všeobecně vzdělávací a polytechnické.50 Usnesení věnovalo
pozornost také ideové výchově mládeže, utvářen měl být socialistický charakter našich škol,
požadována byla branná, vlastenecká a ateistická výchova. Vytyčen byl požadavek vypracování
nových učebních plánů a osnov se zřetelem k vymezení základního učiva (viz dále pokusný
učební plán a osnovy). 

Dílčí změny osnov přinesly směrnice pro vyučování ve školním roce 1955/1956.51 Učitelé
se měli soustředit zejména na základní učivo, důsledněji mělo být zaváděno polytechnické vyu-
čování. V dějepise mělo být v národních dějinách vypuštěno učivo po roce 1948 a ve světových
dějinách po roce 1945. Následující události nebylo podle směrnic možné správně a objektivně
hodnotit. Učitelé měli ale pečlivě sledovat vývoj světových i domácích událostí a seznamovat 
s nimi žáky tak, aby byli stále informováni o pokračujícím vývoji společnosti.

Významným mezníkem ve vývoji vyučovacího předmětu dějepis se stalo vydání Poznámek
k vyučování na školách všeobecně vzdělávacích pro školní rok 1956/1957.52 Poznámky doplňo-
valy dříve pro každý vyučovací předmět vydané metodické stati53 a obsahovaly návod k reduk-
ci vyučovací látky dosud používaných učebnic. Úpravy vycházely z dění na XX. sjezdu Komu-
nistické strany Sovětského svazu (dále KSSS), kde bylo provedeno odhalení a kritika kultu

47 Vysoký počet hodin věnovaný tomuto období byl zdůvodněn tím, že i při cykličnosti osnov již neměly být dějiny
pravěku a starověku na vyšším stupni všeobecně vzdělávacích škol chronologicky probírány (omezeny zde byly na
minimum), tím, že zde byli žáci poprvé seznamováni se systematicky členěnými dějinami v chronologických souvis-
lostech, a tím, že zde bylo vykládáno obsahově nejvzdálenější učivo, jehož rekonstrukce je pro žáky obtížná. Blíže
MEJSTŘÍK, V.: Problematika vyučování dějepisu v 6.–8. postupném ročníku všeobecně vzdělávací školy. Dějepis ve
škole 1, 1954, č. 7, s. 295–296. 

48 ČAPEK, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě (studie k otázkám koncepcí dějepisného
vyučování). Praha 1970, s. 94.

49 Usnesení Ústředního výboru KSČ o zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství. Praha 1955.
50 Stanoveny byly hlavní směrnice pro tyto změny. Viz MACHAČ, B.: Usnesení ÚV KSČ z června 1955 – veliká pomoc

naší všeobecně vzdělávací škole. Dějepis ve škole 2, 1955, č. 7, s. 291–304. 
51 Směrnice pro vyučování ve školním roce 1955/56 na všeobecně vzdělávacích školách (Č. j. 40 231/55-A I/1, dne 28.

července 1955). Věstník MŠ 11, 1955, sešit 19–22, s. 173–179. 
52 Školní rok 1956–57. Poznámky k vyučování na školách všeobecně vzdělávacích. Dějepis. Ústava ČSR a SSSR. Psy-

chologie. (Výnos MŠ ze dne 28. května 1956, č. 32112/56 A I/1). Praha 1956.
53 Viz PRAVDOVÁ, M.: Metodické stati pro všeobecně vzdělávací školy. Dějepis a ústava ČSSR a SSSR (5.–11. pos-

tupný ročník). Praha 1955. 
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osobnosti Stalina. Konstatováno bylo, že v dějepise byl přeceňován vliv Stalinovy osobnosti na
vývoj dějinných událostí. Kritizovány byly některé Stalinovy teze. Poznámky spoléhaly na
samotné učitele v tom, že se s nastalou situací vypořádají – vyučovat měli podle starých osnov
a učebnic s některými škrty.54 Výsledkem změn a otřesů provedených ve výuce dějepisu po XX.
sjezdu KSSS byla nedůvěra k vyučovacímu předmětu dějepis a k historii jako takové.55

Směrnice pro školní rok 1956/195756 na základě výše zmíněného usnesení z roku 1955 na
vybraných školách zkušebně zaváděly pokusný učební plán, osnovy a učebnice.57 Tyto dokumen-
ty měly být po tomto pokusném zkoušení58 zavedeny od roku 1960 na všech školách. V pokus-
ných osnovách byl dějepis zařazen od 5. ročníku (obsahem tohoto ročníku měly být „obrázky 
z našich dějin“). V 5., 6. a 7. ročníku pokusného učebního plánu byly dějepisu určeny dvě týden-
ní vyučovací hodiny, v 8. ročníku tři týdenní vyučovací hodiny. Ve srovnání s dosud platnými
osnovami z roku 1954 tak měl dějepis přijít o jednu vyučovací hodinu v 7. ročníku. Patrné je čás-
tečné ideologické zmírnění cílů předmětu ve srovnání s dosavadními osnovami. V 8. ročníku byl
v pokusných osnovách k dějepisu přičleněn dosud samostatný předmět ústava ČSR a SSSR.
Pokusné osnovy měnily také strukturu tematických celků a jejich časové dotace.59 Pokusné osnovy
vycházely z teorie základního učiva. Zkrácení povinné školní docházky bez revize kurikula a s tím
spojený přílišný rozsah učiva s sebou totiž přinesly problém přeplněnosti osnov a učebnic a s tím
spojené přetěžování žáků a následně vysoké procento propadajících žáků.60 Dokonce někteří auto-
ři v období socialismu (nejen) proto hovořili o období po roce 1953 jako o „skvrně ve vývoji naše-
ho školství“ a o „období omylů“.61 Do popředí zájmu se proto dostala problematika základního uči-
va. Brzy se ale ukázalo, že nejde o vhodnou cestu ke zlepšení výsledků výchovy a vyučování.62

Pokusné osnovy se proto nedočkaly svého plošného zavedení tak, jak bylo plánováno. 
Na školách, na kterých nebyl zaveden pokusný učební plán, došlo od začátku školního roku

1957/1958 ke změně časové dotace dějepisu.63 Na školách, na kterých bylo zavedeno vyučování
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54 Blíže ČAPEK, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě (studie k otázkám koncepcí dějepis-
ného vyučování). Praha 1970, s. 96.

55 Srov. tamtéž, s. 96–99.
56 Směrnice pro učebně výchovnou práci škol všeobecně vzdělávacích a pedagogických ve školním roce 1956/57 (Č. j.

43 699-A I/1, dne 23. července 1956). Věstník MŠK 12, 1956, sešit 19–23, s. 182–186. 
57 Pokusný učební plán všeobecně vzdělávacích škol. Praha 1957; Pokusné učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol.

Dějepis (5.–11. ročník). Praha 1957.
58 Viz DĚDINA, J.: Do nového školního roku. Dějepis ve škole 4, 1957, č. 7, s. 315–318; PRAVDOVÁ, M.: K výzku-

mu základního učiva v pokusných osnovách a učebnicích dějepisu. Dějepis ve škole 4, 1957, č. 7, s. 319–329;
PODMELE, L.: Zpráva o ústřední instruktáži dějepisu. Dějepis ve škole 4, 1957, č. 8, s. 357–363; Výzkum pokusných
učebních osnov a učebnic a jejich ověřování v praxi na všeobecně vzdělávacích školách (Č. j. 26 127/57-A 1/1, dne
6. června 1957). Věstník MŠK 13, 1957, sešit 17, s. 203–205; Výzkum pokusných učebních osnov a učebnic a jejich
ověřování v praxi na všeobecně vzdělávacích školách – dodatek (Č. j. 34 593/57-A I/1, dne 17. října 1957). Věstník
MŠK 13, 1957, sešit 30, s. 359–360. 

59 Pokusné osnovy dějepisu se dočkaly v našem pedagogickém tisku řady komentářů. Srov. např. ŠPIČÁK, J.: Zvlád-
nutí základních historických pojmů z nejnovějších dějin absolventy základních devítiletých škol. K diskusi o pojetí
dějepisu v nové koncepci ZDŠ. Dějepis a zeměpis ve škole 9, 1966–1967, č. 9, s. 261–263; LANDMAN, J.: Vyučování
ústavě v hodinách dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách podle návrhu nových osnov. Dějepis ve škole 5, 1958,
č. 8, s. 361–363; HÁNL, J.: Generální linie – také pro nás! Dějepis ve škole 5, 1958, č. 7, s. 289–290.

60 Srov. např. KRÁLÍKOVÁ, M. – NEČESANÝ, J. – SPĚVÁČEK, V.: Nástin vývoje všeobecného vzdělávání v českých
zemích. Praha 1977, s. 81.

61 Srov. např. MIKULČÁK, J.: Padesát let vyučování matematice v naší republice. Matematika ve škole 19, 1968, č. 1,
s. 20–23. 

62 Srov. např. tamtéž, s. 24–25.
63 Viz Směrnice pro učebně výchovnou práci na všeobecně vzdělávacích školách (Č. j. 25 301/57 – A I/2, dne 27. květ-

na 1957). Věstník MŠK 23, 1957, sešit 15–16, s. 181.



technickým předmětům (ruční práce, práce v dílnách a na školních pozemcích, praktika ze stro-
jírenství, elektrotechniky a zemědělství), přišel dějepis o jednu týdenní vyučovací hodinu 
v druhém pololetí 8. ročníku. Na těchto školách tak dějepis zaujímal 9,5 týdenních vyučovacích
hodin (při započtení dotace v 5. ročníku), tj. 7,6 % z celkové dotace 5.–8. ročníku všeobecně
vzdělávacích škol. Na školách, kde nebylo zavedeno vyučování technickým předmětům, zůsta-
la časová dotace dějepisu nezměněna. Dějepisu na těchto školách zůstalo určeno deset týdenních
vyučovacích hodin (při započtení dotace v 5. ročníku), tj. 8 % z dotace 5.–8. ročníku všeobecně
vzdělávacích škol.

Po všech úpravách osnov provedených v rozmezí let 1954–1957 bylo pro rok 1957 připra-
veno jejich nové vydání.64 Samostatně byly opět vydány osnovy pro národní školy.65 Nešlo při-
tom o základní revizi dosavadních osnov – ta měla být předmětem ověřování pokusných doku-
mentů (viz výše). V platnosti zůstal učební plán vyhlášený směrnicemi v témže roce (viz výše).
Přestože základ osnov zůstal stejný, je patrné mírné ideologické zmírnění osnov (vypadly cita-
ce Stalina a Gottwalda, požadavek na využívání jejich životopisů ve výuce dějepisu apod.).
Snížení časové dotace dějepisu v 8. ročníku v případě zavedení vyučování technickým předmě-
tům (viz výše) způsobilo jediné změny v určení časových dotací pro jednotlivé tematické celky.
V případě snížení dotace dějepisu, došlo k oslabení vyučování nejnovějších dějin. 

Období 1960–1978

Základní linie dalších změn v našem školství byla určena XI. a XII. sjezdem KSČ66 a doku-
mentem O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělání v ČSR z dubna
1959.67 Stanoveny byly nové principy pro rozvoj našich škol (prodloužení povinného základního
vzdělání, možnost získat úplné středoškolské vzdělání pro všechny, těsné propojení vyučování se
životem a výrobou – např. podpora polytechnického vyučování apod.). Na těchto základech byl
v roce 1960 vydán nový školský zákon.68 Po deklarovaném vybudování socialismu mělo nyní
všechno úsilí směřovat k vytváření předpokladů pro přechod ke komunismu. Naše školy proto
měly připravovat nadšené budovatele komunismu. Výchova a vzdělání měly být nadále založeny
na vědeckém světovém názoru a na marxismu-leninismu.69 Školským zákonem byla změněna
dosavadní školská soustava. Povinné vzdělávání bylo prodlouženo na devět let. Zachována zůsta-
la jednotnost školské soustavy, škola poskytující základní vzdělání byla ale znovu oddělena od

64 Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol. Dějepis (6.–11. ročník), Ústava ČSR a SSSR (8. ročník), Psychologie
(10. ročník), Logika (11. ročník). Praha 1957.

65 Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol. Upravené vydání s metodickými poznámkami. Národní škola. 1. až
5. ročník. Praha 1957.

66 K úkolům dějepisu a společenských věd podle XI. sjezdu KSČ viz HÁNL, J.: Generální linie – také pro nás! Dějepis
ve škole 5, 1958, č. 7, s. 289–290. K úkolům dějepisu a společenských věd podle XII. sjezdu KSČ viz JERSÁK, J.:
XII. sjezd KSČ a úkoly společenských věd. Dějepis a zeměpis ve škole 5, 1962–1963, č. 2, s. 25; BRADÁČ, Z.:
Výsledky XII. sjezdu KSČ a úloha společenských věd v dalším rozvoji naší socialistické společnosti. Dějepis a zeměpis
ve škole 5, 1962–1963, č. 6, s. 153–154. 

67 Viz HENDRYCH, J.: O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělání v Československu:
referát Jiřího Hendrycha na zasedání ÚV KSČ dne 22. dubna 1959 a usnesení ÚV KSČ ze dne 23. dubna 1959. Pra-
ha 1959. K plánované podobě dějepisu podle tohoto dokumentu viz DĚDINA, J.: Dějepis na všeobecně vzdělávacích
školách v novém školním roce. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, č. 6, s. 184–185; OPATŘIL, S.: K otázce cíle 
a úkolů dějepisného vyučování. Dějepis a zeměpis ve škole 2, 1960, č. 1, s. 22–23. 

68 Zákon ze dne 15. prosince 1960, č. 186 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon). Věstník MŠK 17, 1961,
sešit 1–11, s. 1–7. 

69 K novým úkolům naší školy blíže např. ANGELIS, K.: Nové cesty naší školy. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, 
č. 6, s. 161. 
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středních všeobecně vzdělávacích škol. Povinné základní vzdělávání měla nově poskytovat
základní devítiletá škola (dále ZDŠ; 6–15 let; první stupeň tvořil 1.–5. ročník, druhý stupeň 6.–9.
ročník). K přijímání na výběrové školy zůstala zachována dosavadní kritéria (viz výše).

Od roku 1964 po vydání dalšího usnesení ÚV KSČ70 můžeme v našem školství pozorovat
jisté uvolnění. Zavedeno bylo diferencované vyučování (šlo o první formy diferenciace uskuteč-
něné na sledovaném typu škol po roce 1948).71 Nejdříve byla dobrovolně zavedena diferencia-
ce vnitřní (uplatnění individuálního přístupu při respektování kolektivního vyučování ve
třídách), později v některých ročnících a předmětech také diferenciace vnější (vytváření tzv. stu-
dijních a praktických tříd či skupin). V platnosti zůstávala zásada jednotné školy, jednotné zůs-
távaly i učební plány a osnovy.72 Principy jednotné školy ale neměly být nadále ztotožňovány 
s požadavkem uniformity pro všechny žáky. Dalším projevem uvolnění v našem školství byly
změny v oblasti cizích jazyků. Důležité místo v kánonu vyučovacích předmětů nadále zaujímal
ruský jazyk, který zůstal na všech školách vyučován jako povinný předmět. Uznána ale byla také
potřeba dalších cizích jazyků, proto byly na ZDŠ vyučovány jako nepovinné předměty angličti-
na, francouzština, španělština a němčina. Na vybraných ZDŠ bylo navíc pokusně zavedeno
rozšířené vyučování jazykům (poskytovat měly širší znalosti dvou jazyků – ruského a některé-
ho dalšího živého jazyka).73 Připouštělo se nejen zřizování tříd, ale také samostatných škol 
s rozšířeným vyučováním jazykům. Vznikaly tak vlastně třídy nebo dokonce školy výběrové.
Dalším projevem změn v našem školství bylo experimentální obnovení víceletých gymnázií.74

Zřizovány byly také další experimentální školy a výchovná a vzdělávací zařízení.75 Vyjádřením
změn v našem školství bylo vydání Akčního programu ministerstva školství po lednovém plénu
ÚV KSČ v roce 1968.76 Program upozorňoval na deformace, které byly v našem školství dříve
provedeny, vyjadřoval potřebu vytvoření podmínek pro tvůrčí a svobodnou atmosféru na ško-
lách.77

Po srpnových událostech roku 1968 bylo naše školství zasaženo normalizačními poměry –
zaváděna byla „konsolidačních opatření“,78 obnovován byl socialistický charakter školství, zno-
vu byl plně uplatňován marxisticko-leninský přístup. Některé předchozí změny byly kritizovány
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70 K úkolům dalšího rozvoje školství a k výchově mládeže na školách. Usnesení ÚV KSČ z 22. října 1964. In: Trajer, J.
(ed.): Stranické a vládní dokumenty o škole. Praha 1970, s. 150–157.

71 Viz Pokyny pro poloodborné a pro diferencované vyučování na základních devítiletých školách (Čj. 24 369/65-I/1,
dne 31. května 1965). Věstník MŠK 21, 1965, sešit 17, s. 169–173.

72 V zájmové třídě (skupině) mohl být zvýšen počet hodin příslušného předmětu o jednu vyučovací hodinu týdně. Viz
Organizační pokyny pro základní devítileté školy (Čj. 21 190/69, dne 26. června 1969). Věstník MŠ a MK 25, 1969,
sešit 7, s. 81–85.

73 Viz Pokusné zavedení rozšířeného vyučování jazykům na vybraných základních devítiletých školách a školách II. cyk-
lu. Věstník MŠK 21, 1965, sešit 1, s. 3; Směrnice pro zavádění rozšířeného vyučování jazykům na vybraných základ-
ních devítiletých školách (Čj. 3 982/65-I/1, dne 22. listopadu 1965). Věstník MŠK 21, 1965, sešit 35, s. 349–351;
Směrnice o rozšířeném vyučování cizím jazykům na základních devítiletých školách (Čj. 16 116/72-200, dne 20. červ-
na 1972). Věstník MŠ a MK 28, 1972, sešit 6, s. 94–95. 

74 KRÁLÍKOVÁ, M. – NEČESANÝ, J. – SPĚVÁČEK, V.: Nástin vývoje všeobecného vzdělávání v českých zemích.
Praha 1977, s. 96.

75 Viz Organizační zásady pro činnost experimentálních škol (Čj. 41 955/61-II/4, dne 4. října 1961). Věstník MŠK 27,
1961, sešit 33–34, s. 373–375; Směrnice pro experimentální činnost pedagogických a jiných vědeckých institucí na
školách a výchovných i vzdělávacích zařízeních (Čj. 33 136/65 – I/2, dne 19. ledna 1966). Věstník MŠK 22, 1966,
sešit 4, s. 13–15. 

76 Akční program ministerstva školství. Učitelské noviny 18, 1968, č. 26, s. 5–7.
77 Viz také WALTEROVÁ, E.: Vývoj primární a nižší sekundární školy v českém kontextu. In: Walterová, E. et al.: Dva

světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha 2011, s. 38. 
78 Viz Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ; rezoluce o aktuálních otázkách jednoty

strany schválená plenárním zasedáním ÚV KSČ v prosinci 1970. Praha 1971.



za „nenápadný odklon od vytčených cílů socialistické školské soustavy s jejími principy demo-
kratičnosti, všestrannosti a harmoničnosti“.79 Na základě politických prověrek byly provedeny
čistky v učitelských sborech. Znovu prohlubována byla ideově politická úroveň učitelů.80 Nor-
malizace se znovu výrazně dotkla také výběru studentů výběrových škol. Vnitřní diferenciace 
a volitelné předměty byly povoleny i nadále, zakázáno ale bylo zřizování studijních a praktic-
kých tříd (dělení žáků podle prospěchu).81 Změn doznaly také učební plány škol s rozšířeným
vyučováním jazykům.82 Zrušena byla pokusná víceletá gymnázia. Normalizace se dotkla také
obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů.

Podívejme se dále na vývoj vyučovacího předmětu dějepis v tomto období. V souvislosti 
s přetvářením našeho školství byla iniciována diskuze o budoucí podobě tohoto předmětu. Ve Vý-
zkumném ústavu pedagogickém byly vypracovány dvě koncepce dějepisných osnov pro ZDŠ,
které se staly podklady pro tuto diskuzi – autory těchto návrhů byli Marie Pravdová83 a Jan Jer-
sák.84 Na stránkách časopisu Dějepis a zeměpis ve škole byla následně rozpoutána diskuze o těch-
to návrzích.85 K oběma návrhům byly otištěny souhlasné i nesouhlasné připomínky, zveřejňovány
byly také další příspěvky, zabývající se pojetím cílů, úkolů a obsahu dějepisného vyučování a jeho
osnov.86 Zároveň byl prováděn výzkum pokusných osnov a učebnic dějepisu.87 Od školního roku
1958/1959 byly v tomto výzkumu sledovány nové základní problémy – spojení dějepisného vyu-
čování se životem a výrobou, výchovné zřetele předmětu a využívání regionálních prvků. 

Přechod na povinnou devítiletou školní docházku měl být zajišťován od školního roku
1959/1960.88 Pro deváté ročníky byly vyhlášeny přechodný učební plán (dějepisu zde připadly
dvě týdenní vyučovací hodiny) a přechodné osnovy.89 V tomto ročníku mělo být zopakováno 
a prohloubeno učivo dosavadní OSŠ. V dějepise si z tohoto ročníku měli žáci odnést prohlou-

79 KRÁLÍKOVÁ, M. – NEČESANÝ, J. – SPĚVÁČEK, V.: Nástin vývoje všeobecného vzdělávání v českých zemích.
Praha 1977, s. 96. Ke kritice opatření provedených v našem školství v období let 1964–1968 viz také Vývoj, součas-
ný stav a další úkoly československého školství. In: Kujal, B. et al.: Třicet let československé jednotné školy. Praha
1979, s. 209–210. 

80 Viz např. Zabezpečení ideově politického vzdělávání učitelů, výchovných i školských pracovníků škol I. a II. cyklu
organizovaného ministerstvem školství ČSR ve školním roce 1972/73. Věstník MŠ a MK 28, 1972, sešit 8, s. 129–131. 

81 Viz např. Organizační směrnice pro základní devítileté školy – změny a doplňky (Č.j. 24490/70-202, dne 20. srpna
1970). Věstník MŠ a MK 26, 1970, sešit 8, s. 73–74. 

82 Viz Výnos ministerstva školství České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje směrnice o učebních plánech
pro školy I. cyklu (základní devítileté školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péče) (Č.j. 24491/70 – 202, dne
13. srpna 1970). Věstník MŠ a MK 26, 1970, sešit 8, s. 74.

83 PRAVDOVÁ, M.: Cíle a úkoly vyučování dějepisu na všeobecně vzdělávací škole, zvláště na základní škole devítileté.
Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, č. 8, s. 233–236; PRAVDOVÁ, M.: Návrh na obsah vyučování dějepisu na zák-
ladní devítileté škole. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, č. 9, s. 266–270. 

84 JERSÁK, J.: O nové pojetí dějepisu na naší škole. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, č. 9, s. 268–270; JERSÁK, J.:
Návrh osnov dějepisu na základní devítileté škole. (Dodatek k článku v 9. čísle). Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959,
č. 10, s. 300–301. 

85 Viz PRAVDOVÁ, M.: Návrh na obsah vyučování dějepisu na základní devítileté škole. Dějepis a zeměpis ve škole 1,
1959, č. 9, s. 266–270. 

86 V rámci diskuze byla na stránkách časopisu Dějepis a zeměpis ve škole otištěna dlouhá řada článků. Srov. Dosavad-
ní průběh diskuse o dějepisu. Dějepis a zeměpis ve škole 2, 1960, č. 6, s. 183–184. 

87 Viz PRAVDOVÁ, M.: Výsledky výzkumu pokusných osnov a učebnic dějepisu. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959,
č. 9, s. 279–281.

88 Zajištění přechodu na devítiletou povinnou školní docházku ve školním roce 1959/60 (Č. j. 4741/59-I/2, dne 31. led-
na 1959). Věstník MŠK 15, 1959, sešit 5–6, s. 53–54; Zajištění přechodu na devítiletou povinnou školní docházku ve
školním roce 1960/61 (Č. j. 12 021/60-I/2, dne 4. dubna 1960). Věstník MŠK 16, 1960, sešit 11–12, s. 121. 

89 Přechodné učební osnovy pro 9. třídu základního vzdělání všeobecně vzdělávací školy. Praha 1959. Vydány byly také
pokusné osnovy pro 9. ročník JSŠ pro školní rok 1959/60. Viz Učební osnovy. Upravené vydání pokusných učebních
osnov 9. ročníku jedenáctiletých středních škol pro školní rok 1959/60. Praha 1959. 
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benou znalost národních dějin a dějin doby nejnovější.90 Tak měl být zajištěn přechod na nový
učební plán vydaný v roce 1960.91 Učební plán byl součástí dokumentu Pojetí základní devíti-
leté školy.92 Podle tohoto dokumentu měl mít dějepis velký význam pro komunistickou výcho-
vu, těžištěm vyučování předmětu mělo být poznávání československých dějin na pozadí dějin
světových. Více uplatněn měl být vliv umění, posílen měl být zřetel k historii místa školy a oko-
lí a ke kulturním dějinám.93 V návaznosti na učební plán byly v roce 1960 vydány také nové
učební osnovy pro ZDŠ.94 Nové osnovy byly vydány v samostatných svazcích pro 1.–5. roč-
ník95 (dějepisu zde předcházelo znovu obnovené vyučování vlastivědě) a pro jednotlivé vyučo-
vací předměty 6.–9. ročníku ZDŠ, včetně dějepisu.96 Dějepis měl být v ZDŠ vyučován v jedné
týdenní vyučovací hodině v 6. ročníku a ve dvou týdenních vyučovacích hodinách v 7.–9. roč-
níku. Celkem tak dějepisu na ZDŠ připadlo sedm týdenních vyučovacích hodin, tj. 5,6 % z dota-
ce 6.–9. ročníku ZDŠ. Dějepis tak ve srovnání s předchozími osnovami přišel o tři (případně 
o 2,5) týdenní vyučovací hodiny. Znovu zavedeno bylo ale vyučování vlastivědě, kterou dosud
dějepis v 5. ročníku z části nahrazoval. Přesto, i kdybychom nezapočetli časovou dotaci dějepi-
su v 5. ročníku bývalých OSŠ a JSŠ, došlo k poklesu časové dotace předmětu o jednu (případně
o 0,5) týdenní vyučovací hodinu, a to i přes prodloužení povinné školní docházky.

Osnovy stanovovaly nový cíl vyučovacího předmětu dějepis na ZDŠ: „[…] seznámit žáky 
s dějinami ČSSR na pozadí dějin světových. Ve spojení národních dějin s nejvýznamnějšími jevy
světových dějin poznávají žáci souvislosti společenských jevů ve vývoji lidstva a učí se chápat
zákonitosti vývoje společnosti. Dějepisné vyučování tak napomáhá vytváření vědeckého svě-
tového názoru.“97 Dějepis měl v žácích probouzet národní hrdost a „city socialistického vlaste-
nectví“. Pomocí poznávání dějin jiných zemí měla být u žáků probouzena úcta k ostatním náro-
dům (ne pouze úcta k některým národům a nenávist k jiným národům, jako tomu bylo 
v některých z předešlých osnov)98 a city proletářského internacionalismu. Zvýšený zájem měl
být kladen na dějiny „doby nové a nejnovější“. Tím měl dějepis napomáhat lepší orientaci v nej-
důležitějších událostech tehdejšího života naší vlasti a v mezinárodních problémech. Velký vý-
znam přikládaly osnovy regionálnímu principu. Dějepis měl přispívat také k rozvoji v této době
preferovaného polytechnického vzdělávání. S pomocí výuky dějepisu měl být v žácích probou-
zen zájem o kulturní život. Dějepis se měl podílet na rozvoji historického myšlení žáků, napo-
máhat měl také rozvoji rozumové a citové výchovy žáků, jejich představivosti a prohlubování
paměti, vést měl ke správnému vyjadřování myšlenek. Předmět se měl nadále podílet na
vytváření komunistického přesvědčení, připravovat měl k aktivní „kulturně politické“ činnosti 
v socialistické společnosti. Přestože přetrval důraz na stejná témata jako v předcházejících obdo-
bích, je patrné další ideologické zmírnění osnov dějepisu. Základní osou ale i nadále zůstal mar-
xistický pohled na dějiny, vycházející zejména z hospodářského a sociálního pohledu na vývoj
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90 Blíže DĚDINA, J.: Dějepis na všeobecně vzdělávacích školách v novém školním roce. Dějepis a zeměpis ve škole 1,
1959, č. 6, s. 184–185; DĚDINA, J.: Do nového školního roku. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, č. 7, s. 198. 

91 Pojetí základní devítileté školy a učební plán této školy (Čj. 18 664/60-I, dne 7. května 1960). Věstník MŠK 16, 1960,
sešit 15, s. 161.

92 Pojetí základní devítileté školy a učební plán této školy. Praha 1960.
93 Tamtéž, s. 9.
94 Učební osnovy základní devítileté školy (Č. j. 27 723/60-I/1, dne 8. července 1960). Věstník MŠK 16, 1960, sešit 21,

s. 213.
95 Učební osnovy základní devítileté školy (1.–5. ročník). Praha 1960.
96 Učební osnovy základní devítileté školy. Dějepis. 6.–9. ročník. Praha 1960.
97 Tamtéž, s. 5.
98 Viz ČAPEK, V.: Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě (studie k otázkám koncepcí dějepisného

vyučování). Praha 1970, s. 103.



společnosti. Osnovy stanovovaly rámcové časové dotace pro jednotlivé tematické celky (nemě-
ly být závaznou normou, měly pouze naznačovat význam). Došlo k oslabení dějin pravěku a sta-
rověku (dosud systematicky probírané učivo zde nahradily „vybrané kapitoly“) a k posílení dějin
novověku. Upozorněme opět na vysokou dotaci určenou dějinám husitského hnutí (18 hodin, tj.
7,8 % z dotace dějepisu), které mělo být těžištěm učiva dějepisu v 7. ročníku.99 Podle Čapka při-
nesly osnovy pouze málo nového (např. snížení nároků na žáky, které mělo řešit krizi děje-
pisného vyučování, a z toho vyplývající snížení autority předmětu).100 Osnovy byly později
vydány v několika dotiscích, některé z nich doznaly částečných změn. V osnovách vydaných 
v roce 1963 byly detailněji určeny časové dotace pro jednotlivé tematické celky.101

V souvislosti s obrodnými změnami, které byly v našem školství provedeny v letech 1964–1968
(viz výše), je možné sledovat také diskuze týkající se vyučovacího předmětu dějepis.102 Případné
změny měly proběhnout v rámci mantinelů daných společností. V tomto období byla na stránkách
časopisu Dějepis a zeměpis ve škole iniciována také další diskuze o podobě budoucí výuky dějepi-
su.103 Problematikou vyučování dějepisu se zabývaly také IV. sjezd československých historiků,
konaný v roce 1966,104 a komise vytvořená z popudu tohoto sjezdu.105 Výsledkem diskuzí byly tři
návrhy koncepce dějepisného vzdělávání pro ZDŠ vytvořené Výzkumným ústavem pedagogic-
kým.106 Návrhy se lišily navrhovanou časovou dotací dějepisu a zařazením učiva předmětu do jed-
notlivých ročníků. Některé varianty počítaly s vytvořením předmětu „učení o společnosti“ ve 4.–6.
ročníku ZDŠ. Vlastní návrh zveřejnila k diskuzi také katedra dějepisu Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze pod vedením Václava Mejstříka společně s kabinetem dějin Ústavu učitelské-
ho vzdělávání na téže univerzitě pod vedením Vratislava Čapka.107

99 Bližší rozbor osnov provedl ČAPEK, V.: Soustava dějepisného vyučování v základní devítileté škole a ve SVVŠ. In:
Mejstřík, V. (ed.): Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Praha 1964, s. 78–85. Novému pojetí dějepisu na ZDŠ
se věnovali také DĚDINA, J.: K pojetí dějepisného vyučování na základní devítileté škole. Dějepis a zeměpis ve škole
2, 1960, č. 1, s. 18–19; JERSÁK, J.: O nové pojetí dějepisu na všeobecně vzdělávací škole. In: Kujal, B. (ed.): Základ-
ní devítiletá škola. Příspěvek k přestavbě základní devítileté školy v podmínkách dovršení socialismu a přechodu ke
komunismu. Zprávy výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Praha 1961, s. 180–192. 

100 ČAPEK, V. et al.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl I. Teoretické základy didaktiky dějepisu.
Praha 1976, s. 215. 

101 Učební osnovy základní devítileté školy. Dějepis. 6.–9. ročník. Praha 1963. 
102 Viz např. BALCAR, L.: Aktuální úkol dějepisu. Dějepis a zeměpis ve škole 7, 1964–1965, č. 1, s. 1–2; HECHTOVÁ,

M.: Vyučování dějepisu na základních devítiletých školách. Dějepis a zeměpis ve škole 8, 1965–1966, č. 1, s. 4–6. 
103 V rámci diskuze byly na stránkách časopisu Dějepis a zeměpis ve škole otištěny asi dvě desítky článků. Viz např.

HECHTOVÁ, M.: Vyučování dějepisu na základních devítiletých školách. Dějepis a zeměpis ve škole 8, 1965–1966, č.
1, s. 4–6; MEJSTŘÍK, V.: K pojetí dějepisu v nové koncepci základní devítileté školy. Dějepis a zeměpis ve škole 8,
1965–1966, č. 4, s. 136–138; MEJSTŘÍK, V.: K pojetí dějepisu v nové koncepci základní školy. Dějepis a zeměpis ve
škole 8, 1965–1966, č. 6, s. 214–215.

104 Viz JANOVSKÝ, J.: IV. sjezd čs. historiků k vyučování dějepisu. Dějepis a zeměpis ve škole 9, 1966–1967, č. 3, 
s. 61–64; Rezoluce skupiny pro výuku dějepisu na IV. sjezdu čs. historiků. Dějepis a zeměpis ve škole 9, 1966–1967, č.
3, s. 63. 

105 Teze ČSAV o stavu a perspektivách vyučování dějepisu na československých školách. Dějepis a zeměpis ve škole 10,
1967–1968, č. 7, s. 217–220.

106 Viz BALCAR, L.: K návrhu koncepce dějepisného vzdělání na základní škole. Dějepis ve škole 16, 1968–1969, 
č. 10, s. 194–195; BALCAR, L.: Návrh nových učebních osnov dějepisu pro základní devítileté školy v České sociali-
stické republice. Dějepis ve škole 16, 1968–1969, č. 7, příloha – nestránkováno; BALCAR, L. – ČONDL, K.: Dějepis.
In: Cipro, M. et al.: Ke koncepci základní školy. (Výtah z komplexní studie o problémech modernizace základního
vzdělání). Praha 1969, s. 114–116; DVOŘÁK, J.: Zamyšlení nad novou koncepcí dějepisu. Dějepis ve škole 17,
1969–1970, č. 10, s. 153–154. 

107 Viz ČAPEK, V.: K návrhu didaktického systému dějepisu pro základní devítiletou školu. Dějepis ve škole 17,
1969–1970, č. 1, s. 12–14; Návrh didaktického systému dějepisu pro základní devítileté školy v České socialistické
republice. Dějepis ve škole 17, 1969–1970, č. 1, příloha, s. 1–16. 
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Před samotnou změnou osnov dějepisu došlo k několika úpravám učebního plánu ZDŠ. Od
školního roku 1966/1967 neměla být nadále v 6. ročníku vyučována občanská nauka. Místo toho
byla v tomto ročníku zvýšena časová dotace dějepisu na dvě vyučovací hodiny týdně.108 Děje-
pis tak měl být vyučován ve dvou týdenních vyučovacích hodinách v každém ze 6.–9. ročníku
ZDŠ. Dějepisu tak na ZDŠ připadlo osm týdenních vyučovacích hodin, tj. 6,4 % z dotace 6.–9.
ročníku ZDŠ. Po zvýšení dotace dějepisu nedošlo k přeskupení učiva určeného pro jednotlivé
ročníky. Zvýšení dotace předmětu tedy znamenalo zvýšení pozornosti věnované dějinám pravě-
ku a starověku. Další změny učebního plánu ZDŠ následovaly od 1. září 1967 po vyhlášení jede-
náctidenního vyučovacího cyklu109 a o rok později po vyhlášení pětidenního vyučovacího týd-
ne.110 V dalších letech následovaly také další úpravy učebního plánu ZDŠ.111 Časové dotace
dějepisu zůstaly při všech těchto úpravách nezměněny. 

Po roce 1968 došlo k návratu k přísně socialistickému charakteru školství (viz výše). Dějepis
se měl podle XIV. sjezdu KSČ stát součástí „ideologické ofenzivy strany“. V roce 1972 byly vy-
dány nové osnovy pro ZDŠ, včetně osnov dějepisu.112 Osnovy neměly znamenat zásadní změnu
v pojetí dějepisného vyučování, neměnilo se ani rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Částeč-
ně byly změněny cíle předmětu. Osnovy reagovaly na změněné poměry (období normalizace), 
s jejich pomocí měly být překonány „nedostatky“ minulých let.113 Osnovy proto kladly důraz na
ideově-politickou hodnotu dějepisného učiva (požadován byl důsledný marxisticko-leninský 
a třídní výklad).114 V dějepise na ZDŠ měli být žáci nadále seznamováni s minulostí „našich ná-
rodů“ a státu v rámci dějin světových (spojení dějin národních s nejvýznamnějšími jevy dějin svě-
tových). Třídní rozdělení světa na dva tábory bylo ale považováno za natolik určující, že pozve-
dalo v nejnovějších dějinách význam světových dějin nad dějiny jednotlivých národů a států.
Národní dějiny proto byly v tomto období považovány za součást celostvětového historického
pohybu. Výklad národních dějin měl vycházet z rozboru hospodářského a sociálního života spo-
lečnosti, který byl považován za základ pro politický a kulturní vývoj. Ve slovenských dějinách
měl být objasňován význam odlišných podmínek pro zvláštnosti „zákonitého vývoje“. Dějiny
každého národa v rámci národních dějin měly být vykládány samostatně. Poznáním klíčových
událostí z dějin dalších národů a států, „zvláště pak našich přátel a spojenců“ měl dějepis u žáků
probouzet „úctu k druhým národům, jejich lidu a dělnické třídě“.115 Zvýšený důraz měl být kla-
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108 Pojetí základní devítileté školy a učební plán této školy – změna v učebních předmětech občanská výchova a dějepis
(Čj. 21 319/66–I/1, dne 26. května 1966). Věstník MŠK 22, 1966, sešit 18, s. 145–146. 

109 Učební plány pro školy I. cyklu (základní devítileté školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péče) (Čj. 24 908/67-I/1,
dne 14. července 1967). Věstník MŠ a MKI 23, 1967, sešit 23, s. 204–211. 

110 Učební plány pro školy I. cyklu (základní devítileté školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péče) (Čj. 24 378/I/2,
dne 26. července 1968). Věstník MŠ a MKI 24, 1968, sešit 26–27, s. 341–351.

111 Výnos ministerstva školství České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje směrnice o učebních plánech
pro školy I. cyklu (základní devítileté školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péče) (Č.j. 24491/70-202, dne
13. srpna 1970). Věstník MŠ a MK 26, 1970, sešit 8, s. 74; Výnos, kterým se mění a doplňuje směrnice o učebních
plánech pro školy I. cyklu (základní devítileté školy a školy pro mládež vyžadující zvláštní péče) (Čj. 20 000/71-20,
dne 30. července 1971). Věstník MŠ a MK 27, 1971, sešit 10, s. 178–179; Výnos o učebních plánech pro školy posky-
tující základní vzdělávání (Čj. 16 074/72-200, dne 20. června 1972). Věstník MŠ a MK 28, 1972, sešit 6, s. 81–93;
Výnos ministerstva školství ČSR, kterým se mění výnos o učebních plánech pro školy poskytující základní vzdělání
(Čj. 22 153/74-200, dne 2. srpna 1974). Věstník MŠ a MK 30, 1974, sešit 9, s. 122–124.

112 Učební osnovy základní devítileté školy. Dějepis 6.–9. ročník. Praha 1972. 
113 Srov. ČAPEK, V. et al.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl I. Teoretické základy didaktiky

dějepisu. Praha 1976, s. 215. 
114 Srov. také JANOVSKÝ, J.: Vyučování společenskovědním předmětům v novém školním roce a úkoly našeho časopi-

su. Společenské vědy ve škole 29, 1972–1973, č. 1, s. 1–2; BALCAR, L.: Úpravy dějepisných osnov pro základní
školu. Společenské vědy ve škole 29, 1972–1973, č. 7, s. 186–188.

115 Učební osnovy základní devítileté školy. Dějepis 6.–9. ročník. Praha 1972, s. 7.



den na „dějiny doby nové a nejnovější“ (snaha orientovat žáky v problémech současnosti a bu-
doucnosti a k pochopení našeho postavení v „třídně rozděleném světě a významu našeho začleně-
ní do socialistické soustavy a důležitosti spojenectví se Sovětským svazem a socialistickými země-
mi“). K prohloubení spojení školy se životem a k posílení citové vazby měla být podle osnov
využívána regionální historie. Dějepis měl vést také k branné výchově, součástí dějepisu měla být
vědeckoateistická výchova. Cíle předmětu byly blíže rozvedeny cíli stanovenými pro jednotlivé
ročníky. Také obsah byl v osnovách rozveden více, než bylo dosud obvyklé. V porovnání s osno-
vami z roku 1960 znamenaly osnovy zvýšení časové dotace pro dějiny pravěku a starověku
(zachováno zůstalo prakticky stejné rozvržení učiva do jednotlivých ročníků, zvýšena byla časo-
vá dotace dějepisu v 6. ročníku – viz výše). Snížen byl podíl z celkové dotace určený pro dějiny
doby nejnovější, a to přesto, že na ni osnovy kladly v úvodní části důraz. Výklad dějepisu měl na
rozdíl od předchozích osnov končit současností. Součástí devátého ročníku mělo být závěrečné
shrnující opakování celého čtyřletého dějepisného vzdělávání.116

Období 1978–1989

Významným mezníkem v dějinách našeho školství se stalo v roce 1976 vydání dokumentu
Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy.117 Dokument požadoval zkvalitnění
výchovně-vzdělávacího procesu, jeho důsledné spojení s výrobní praxí a životem společnosti,
modernizaci obsahu a metod práce školy. Při řešení problémů našeho školství mělo být přihlí-
ženo ke zkušenostem a vývoji v Sovětském svazu a ostatních socialistických zemích. Potvrzen
byl socialistický charakter našeho školství. Plánováno bylo postupné zavedení desetiletého
středního vzdělání pro všechny a postupné rozšiřování úplného dvanáctiletého středního vzdě-
lání s perspektivou jeho masového zavedení. Obsah a rozsah učiva v jednotlivých typech škol
měl být nově koncipován (vymezení základního učiva, propracování proporcí mezi jednotlivými
předměty a skupinami předmětů a návazností mezi jednotlivými ročníky a stupni, posílení poly-
technické složky učiva). Plánované změny měly znamenat modernizaci našeho školství (tzv.
nová koncepce výchovně vzdělávací práce). Tyto teze byly následně uvedeny v život novým
školským zákonem vydaným v roce 1978.118

Změněna byla podoba školského systému. Povinná školní docházka byla zkrácena o jeden
rok (první stupeň tvořil 1.–4. ročník, druhý stupeň 5.–8. ročník). Z názvu základní devítiletá ško-
la vypadlo slovo devítiletá. Základním rysem práce na základní škole (dále pouze ZŠ) se mělo
stát spojení školy se životem a prací. Nově mohly být zřizovány třídy pro rozvíjení nadání 
a talentu žáků (třídy s rozšířeným vyučováním jazykům, matematice a přírodovědným předmě-
tům a sportovní třídy). Později mohly být zřizovány dokonce sportovní školy (základní a střed-
ní školy ve společné správě).119 Po absolvování ZŠ byli žáci povinni pokračovat v minimálně
dvouletém studiu na středních školách. Povinná školní docházka tedy trvala deset let (od 6 do
16 let). V roce 1984 vstupoval v platnost nový školský zákon.120 Dosavadní systém škol zůstal

116 Viz např. BALCAR, L.: Úpravy dějepisných osnov pro základní školu. Společenské vědy ve škole 29, 1972–1973,
č. 7, s. 186–188. 

117 Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. Projekt a důvodová zpráva. Praha 1976.
118 Zákon ze dne 21. června 1978 o opatřeních v soustavě základních a středních škol (Č. 63/1978). Sbírka zákonů.

Československá socialistická republika, částka 14, vydaná dne 23. června 1978, s. 258–267 [online]. Dostupné 
z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1978/sb14-78.pdf [cit. 30. 9. 2013].

119 Viz Směrnice ministerstva školství ČSR, č. j. 21 963/85-33 ze dne 15. července 1985 o školách pro mimořádně
nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy). Věstník MŠ a MK 41, 1985, sešit 8, s. 97–105.

120 Zákon č. 29 ze dne 22. března 1984 o soustavě základních a středních škol (školský zákon). In: Kováříček, V.: Sou-
bor předpisů pro základní a střední školy. Olomouc 1986, s. 5–30.
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zachován a také cíle a podoba ZŠ zůstaly ve srovnání se školským zákonem z roku 1978 téměř
beze změny. 

Nový učební plán pro ZŠ vstupoval v platnost od 1. září 1978.121 Vzhledem ke zkrácení ZŠ
došlo k posunu v zařazení sledovaného předmětu do jednotlivých ročníků. Dějepisu byly urče-
ny dvě týdenní vyučovací hodiny v každém z 5.–8. ročníku ZŠ. Dějepis tak na druhém stupni
ZŠ zaujímal tak jako dosud osm týdenních vyučovacích hodin, tj. 6,9 % z celkové dotace druhé-
ho stupně ZŠ. Vydání učebního plánu následovalo v témže roce vydání nových osnov dějepi-
su.122 Dějepis měl být nadále výrazně ideově-výchovným předmětem, podílet se měl na vytváře-
ní socialistického uvědomění žáků, marxisticko-leninského vědeckého světového názoru 
a třídního postoje. Předmět měl napomáhat při budování komunistické společnosti, pomáhat měl
při realizaci jednotlivých složek komunistické výchovy (světonázorová výchova, vědeckoateis-
tická výchova, rozumová výchova, výchova ke komunistické mravnosti, branná výchova, este-
tická výchova, polytechnické vzdělávání). Jako nový cíl dějepisu uváděly osnovy formování
dovednosti „operativně pracovat se získanými poznatky a vědomostmi a pohotově je dále roz-
víjet a doplňovat“123 (popsat základní historické události a jevy, zaujmout k nim stanovisko,
uvést důkazy, umět využít vědomostí k obhájení svých hodnocení). Dějepis měl také přispívat
ke společensky aktuálním úkolům, ze kterých měla být na prvním místě výchova k tvorbě 
a ochraně životního prostředí. Její součástí měla být výchova k ochraně kulturních a historických
památek. I nadále měly být v dějepise na ZŠ probírány „dějiny našich národů“ společně s nej-
důležitějšími jevy světových dějin. Mimořádný důraz měl být kladen na nejnovější dějiny,
zejména na období budování socialistické společnosti. Národní dějiny byly členěny do dvou slo-
žek (dějiny Čechů a Slováků). Obě složky měly být probírány na všech školách v republice.
Osnovy nově připomínaly, že vývoj obou národů je spjat s vývojem ostatních národností žijících
na území Československa. Ve světových dějinách měly být těžištěm poznatky z dějin počátků 
a rozvoje socialismu. Dějepis měl žáky uvádět také do poznávání regionálních dějin.124 Osno-
vy blíže charakterizovaly cíle zvlášť pro každý ročník, a to jak v oblasti vědomostí, tak v oblas-
ti dovedností a návyků. Ve srovnání s předchozími osnovami došlo k částečným přesunům uči-
va, které znamenaly pokles časové dotace věnované dějinám starověku, středověku a novověku
a výrazné posílení nejnovějších dějin. Zajímavé je, že vůbec poprvé nebyla v období komunis-
mu stanovena konkrétní časová dotace pro období husitství. 

Diskuze o podobě vyučovacího předmětu dějepis pokračovala i po vydání nových osnov. 
I nadále mělo být prohlubováno ideologické působení předmětu.125 Dějepisnému vyučování
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121 Výnos ministerstva školství ČSR o učebních plánech pro základní školy, pro základní školy pro mládež vyžadující
zvláštní péči, pro zvláštní školy a pomocné školy (Čj. 25 282/78-200, dne 31. srpna 1978). Věstník MŠ a MK 34,
1978, sešit 9, s. 105–119.

122 Učební osnovy základní školy. Dějepis 5.–8. ročník. Praha 1978. K zásadám uplatněným při vytváření osnov viz
BERKOVEC, V. – FRENDLOVSKÝ, F. – VALACHOVÁ, A.: K otázkám vyučování společenskovědním předmětům
na školách 1. a 2. cyklu. Socialistická škola 17, 1976–1977, č. 4, s. 150–155.

123 Učební osnovy základní školy. Dějepis 5.–8. ročník. Praha 1978, s. 6. 
124 Úkoly dějepisu stanovené novými osnovami blíže rozebrali BALCAR, L. – ZATKALÍKOVÁ, M.: O novom chápání

výchovy a vzdelávania na 2. stupni základnej školy. Dejepis v 5.–8. ročníku základnej školy. Študijné texty na
prípravu pedagogických pracovníkov. Bratislava 1979. K nové koncepci dějepisného vyučování na ZŠ viz také
BALCAR, L.: Ke koncepci dějepisného vyučování na základní škole. Společenské vědy ve škole 35, 1978–1979, 
č. 6, s. 173–175.

125 Viz např. JANOVSKÝ, J.: Prohloubení ideologického působení společenskovědních vyučovacích předmětů. (Nad
výsledky 15. plenárního zasedání ÚV KSČ). Společenské vědy ve škole 37, 1980–1981, č. 1, s. 2; JANOVSKÝ, J.:
Rozvoj výchovy a vzdělání jako nedílné součásti ideologické práce v rozvinuté socialistické společnosti. Společenské
vědy ve škole 38, 1981–1982, č. 1, s. 2–3.



věnoval pozornost také V. sjezd československých historiků, konaný v roce 1982, konkrétně sek-
ce pro výuku dějepisu.126 Proveden byl také výzkum účinnosti nového pojetí obsahu výchovy 
a vzdělávání na druhém stupni ZŠ. Konstatována byla správnost celkové koncepce, upozorněno
ale bylo na některé nedostatky. Na tomto základě byla navržena úprava osnov dějepisu na
druhém stupně ZŠ. Navrhovány byly např. přesuny části učiva do vyšších ročníků, což mělo
zamezit údajné předimenzovanosti učiva zejména světových dějin a učiva 5.–6. ročníku.127

Uskutečnění návrhu by znamenalo posílení starších dějin a částečné oslabení dějin novověku 
a dějin doby nejnovější. Vedle tohoto návrhu vytvořila komise pod vedením Vratislava Čapka
vlastní návrh osnování dějepisného učiva. Koncepce vycházela z předpokladu těsnější návaz-
nosti jednotlivých typů a stupňů škol v rámci povinného desetiletého vzdělávání. Návrh počítal
s přechodem od dosud uplatňované cyklické koncepce výuky dějepisu ke koncepci lineární.128

Nad oběma návrhy proběhla diskuze. Kriticky se přispěvovatelé vyjádřili zejména ke druhému
uvedenému návrhu.129

Od 1. září 1985 vstupovaly v platnost dílčí změny osnov některých vyučovacích předmě-
tů.130 Změny dějepisných osnov měly znamenat posílení národních dějin, více zpracovány měly
být také některé části světových dějin. Odstraněny měly být zdvojené výklady historických jevů
souběžných ve světových i národních dějinách, větší důraz měl být kladen na vytváření vztaho-
vých vazeb mezi světovými dějinami a geografickou oblastí našich budoucích národních dějin
(zvláště v pravěku a starověku). Důraz měl být kladen na klíčové učivo. Čas získaný těmito
úpravami měl být využit pro prohloubení práce se žáky, k procvičování a upevňování učiva 
a k jeho účinnějšímu výchovnému využití, nikoli pro rozšiřování obsahu učiva ostatních hesel
osnov. Změny znamenaly uvolnění v časových dotacích jednotlivých tematických celků (orien-
tační počty hodin ale zůstaly zachovány).131 K úpravám byla následně publikována metodická
doporučení, která měla učitelům pomoci při zestručnění učiva.132

S platností od 1. září 1988 došlo k vydání nového učebního plánu a osnov druhého stupně
ZŠ, včetně osnov dějepisu.133 Časová dotace dějepisu zůstala nezměněna. Úvod k osnovám jed-
notlivých vyučovacích předmětů představoval text Pojetí výchovně vzdělávacího působení na
2. stupni základní školy,134 který měl být vodítkem pro práci na tomto typu školy (metody a for-
my práce, mezipředmětové vztahy apod.). Podle osnov měli být žáci v dějepise nadále sezna-

126 Viz HAUBELT, J.: V. sjezd československých historiků k dějepisnému vyučování. Společenské vědy ve škole 38,
1981–1982, č. 10, s. 278; Závěry sekce pro vyučování dějepisu na V. sjezdu československých historiků dne 20. úno-
ra 1982. Společenské vědy ve škole 38, 1981–1982, č. 10, s. 281; JANOVSKÝ, J.: Problémy dějepisného vyučování
na základních a středních školách v ČSSR. (Z referátu na V. sjezdu čs. historiků). Společenské vědy ve škole 38,
1981–1982, č. 10, s. 279–280. 

127 Viz K diskusi o úpravách učebních osnov. Společenské vědy ve škole 41, 1984–1985, č. 8, s. 239–242. 
128 Viz ČAPEK, V.: Návrh na zdokonalení výuky dějepisu v rámci realizace československé výchovně vzdělávací sous-

tavy a perspektivy výuky dějepisu. Společenské vědy ve škole 41, 1984–1985, č. 8, s. 243–245. 
129 Výsledky diskuze shrnul SKLADANÝ, M.: Výsledky diskuse o úpravách učebních osnov dějepisu pro druhý stupeň

základní školy. Společenské vědy ve škole 42, 1985–1986, č. 7, s. 207–209.
130 Úpravy učebních osnov na druhém stupni základní školy. Společenské vědy ve škole 42, 1985–1986, č. 1, s. 13.
131 Zkušenosti s novým pojetím dějepisného vyučování na základní škole popsala HEJMEJOVÁ, M.: Zkušenosti 

s novým pojetím dějepisného vyučování na základní škole. Společenské vědy ve škole 43, 1986–1987, č. 1, s. 18–19. 
132 Viz BALCAR, L.: Úpravy v obsahu dějepisného vyučování v pátém až osmém ročníku základní školy od 1. září 1985.

Společenské vědy ve škole 42, 1985–1986, č. 2, s. 45–48.
133 Učební osnovy základní školy. Dějepis. 5.–8. ročník. Praha 1987.
134 Pojetí výchovně vzdělávacího působení na 2. stupni základní školy (úvod k učebním osnovám). Praha 1987.
135 Srov. BALCAR, L.: Upravené učební osnovy a vyučování dějepisu v pátém ročníku ZŠ. Společenské vědy ve škole

46, 1989–1990, č. 5, s. 138.
136 Viz K diskusi o úpravách učebních osnov. Společenské vědy ve škole 41, 1984–1985, č. 8, s. 239–242.
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mováni s národními dějinami začleněnými do rámce světových dějin. S ohledem na národní slo-
žení obyvatel měla být v dějepise věnována pozornost nejen českým a slovenským dějinám (žáci
v celé republice měli získávat rámcový obraz vývoje jak českých zemí, tak Slovenska), ale také
přínosu občanů ostatních národností pro tvorbu národních dějin.135 Menší pozornost než v před-
chozích osnovách byla věnována regionálním dějinám. Důraz měl být nadále kladen na hlubší
poznání nejnovějších dějin „přechodu od kapitalismu k socialismu“. I nadále si měli žáci v děje-
pise osvojovat základy komunistického uvědomění a přesvědčení budoucích občanů socialis-
tické společnosti, získávat měli základy marxisticko-leninské politické orientace a socialistické-
ho cítění. Dějepis měl v souladu s polytechnickým charakterem základů všeobecného vzdělání
spojovat poznávání s aktivní prací žáků (vědomosti a dovednosti s nimi pracovat měly být rov-
nocennými složkami). Ve svém celkovém vyznění se osnovy nezměnily. Zopakována byla řada
cílů z předchozích osnov. Cíle předmětu byly detailněji určeny zvlášť pro každý ročník ve formě
požadovaných základních poznatků a dovedností. I nadále byla v osnovách dějepisu používána
marxistická periodizace vycházející z vývoje společensko-ekonomických formací. V osnovách
se ale poprvé v období komunismu objevila také klasická periodizace dějin (uváděna v závor-
kách za marxistickou periodizací). Osnovy vycházely z výše zmíněného návrhu na úpravu
osnov.136 Ve srovnání s návrhem došlo k částečné úpravě časových dotací některých tematic-
kých celků, časové dotace byly také detailněji rozvedeny. Nové osnovy stanovovaly časové
dotace pro jednotlivé tematické celky a témata dosud vůbec nejdetailněji za celé sledované
období. Ve srovnání s předchozími osnovami, došlo k drobnému posílení dějin pravěku, sta-
rověku, středověku i novověku na úkor dějin doby nejnovější (dějiny od první světové války).
Pokles zastoupení dějin doby nejnovější nebyl ale příliš vysoký (do 5 % z dotace předmětu). 

Diskuze o podobě dějepisu pokračovaly i nadále. Někteří autoři upozorňovali na pokles vý-
znamu předmětu ve školské soustavě.137 Upozorňováno bylo také na další problémy ve výuce
dějepisu, např. na přílišné oslabení vědomostí vycházející z jinak správně prosazované myšlen-
ky, že je v dějepise třeba věnovat pozornost také cestě k získávání poznatků. Historické myšle-
ní tím mělo ztratit jistotu argumentu a znejistit důvěru k obecnějším soudům a úsudkům. S tím
měl souviset také problém snižování náročnosti dějepisného vyučování.138 Usnesení předsed-
nictva ÚV KSČ z 26. února 1987 požadovalo předložit v roce 1988 souhrnnou analýzu česko-
slovenské výchovně-vzdělávací soustavy, která by obsahovala hodnocení její dosavadní účin-
nosti, odkryla hlavní příčiny existujících problémů a navrhla změny související s dalším
vývojem a potřebami socialistické společnosti. Ministerstvu školství byla na základě této výzvy
předložena řada návrhů, připomínek a podnětů. Některé z nich se týkaly také vyučování dějepi-
su. Využity měly být při koncipování úprav v našem školství.139 Dějepisnému vyučování byla
věnována pozornost také na VI. sjezdu československých historiků v roce 1989, kde byla jed-
nou ze sekcí také sekce pro vyučování dějepisu.140 Ke změně dějepisného vyučování v rámci
socialistického školského systému však již nedošlo. Revoluce v roce 1989 znamenala výrazný
zlom ve vývoji celé společnosti, včetně oblasti školství a vyučování dějepisu.
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137 Viz např. ČAPEK, V. et al.: Historické vědy v soudobé etapě rozvoje socialistické společnosti a jejich perspektivy.
(Hlavní referát VI. sjezdu československých historiků). Společenské vědy ve škole 46, 1989–1990, č. 1, s. 6. 

138 Tamtéž.
139 Viz BALCAR, L.: Připomínky k výuce dějepisu a občanské nauky. Společenské vědy ve škole 46, 1989–1990, č. 1, s. 8–9. 
140 Viz JANOVSKÝ, J.: Dějepis na základních a středních školách v období rozvinuté socialistické společnosti. Úvod-

ní referát do sekce dějepisného vyučování na VI. sjezdu československých historiků. Společenské vědy ve škole 45,
1988–1989, č. 7, s. 202–204; Závěry sekce pro vyučování dějepisu na VI. sjezdu československých historiků konaném
ve dnech 9.–11. 2. 1989 v Praze. Společenské vědy ve škole 45, 1988–1989, č. 7, s. 204.



Závěr

Pokusili jsme se podat stručný chronologický nástin vývoje základních kurikulárních doku-
mentů dějepisu, podle kterých bylo vyučováno na školách odpovídajících dnešním základním
školám v Československu v letech 1948–1989. Po celé sledované období můžeme sledovat zna-
čné ideologické zneužití a zpolitizování vyučovacího předmětu dějepis. V jeho rámci docházelo 
k „k neúměrnému zvýraznění sociálního antagonismu jako nosného dějinného faktoru, ke glorifi-
kaci významu sovětských dějin, ke zkreslování hodnocení zejména novodobých historických
událostí, zvláště některých fází jejich průběhu“.141 Přes částečné zmírnění zůstaly ideologické
pasáže nedílnou součástí kurikulárních dokumentů až do konce sledovaného období.142 Socialis-
tickému školství je v naší historii a pedagogice věnována mnohem menší pozornost než např.
období první republiky. Průcha upozorňuje, že „objektivní analýza a zhodnocení vývoje a výsled-
ků českého školství v období let 1948–1989 představuje nesplněný úkol, který vyvstává před čes-
kou pedagogickou vědou“.143 To se týká celého našeho školského systému, vyučovací předmět
dějepis nevyjímaje. Předkládaný text budiž brán alespoň jako krátký úvod k této problematice.

Summary

History Teaching in Schools Which Are Adequate to the Current Elementary Schools 

in the Czechoslovakia between 1948 and 1989

Paper gives a brief chronological outline of the basic history curricula documents, according to which
was taught in schools that meet current elementary schools in the Czechoslovakia between 1948 and 1989.
Throughout the observed period we have noticed that the subject of history was significantly ideologically
misused and politicized. The history of our education within an observed period is waiting for its complete
processing. The subject of history is also waiting to its complete objective analysis, in which a history of
the subject would have been described.

141 JULÍNEK, S. et al.: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2004, s. 40.
142 A to přesto, že na konci sledovaného období získávaly tyto pasáže často podobu „ritualizovaných pretextů“. Viz

ŠMEJKALOVÁ, M.: Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách.
1918–1989. Praha 2010, s. 426.

143 PRŮCHA, J.: Historický vývoj českého školství II. (1948–1989). In: Průcha, J. (ed.): Pedagogická encyklopedie. Praha
2009, s. 49.

195

K VÝUCE DĚJEPISU NA ŠKOLÁCH ODPOVÍDAJÍCÍCH DNEŠNÍM ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM V ČESKOSLOVENSKU

V LETECH 1948–1989



196

REFLEXE MODERNÍCH NÁRODNÍCH DĚJIN 
NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH: OD HISTORICKÉHO PRAMENE 

K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ 

KAMIL ŠTĚPÁNEK

First, the text presents the characteristics and specificities of postage stamps as a source of
information about the historical facts. Then it examines the didactic and methodological aspects
of the application within history teaching and then deals with the educational potential of
postage stamps in developing interdisciplinary cooperation.  

Key words: History teaching; didactics of history; postage stamps; propaganda; medial
education.

Poštovní známka, vynález 19. století, zpočátku plnila pouze funkci dokladu o předplacené
poštovní službě. V průběhu následujícího věku však prošla razantní proměnou a dalekosáhle
překonala své původní určení. Nejenže prodělala hlubokou estetickou proměnu, stala se také
významným prostředkem státní propagace a tabulí cti.1

Nedílnou součástí každé poštovní známky je obrazová informace, která ve spojení s krátkým
textem, respektive číselným údajem představuje logickou vazbu na názorné vzdělávání. V děje-
pisné výuce přitom reprezentují jednu z nejstarších pomůcek právě obrazová edukační média,
posilovaná stále novými impulsy směřujícími k přístupnosti a vizualizaci poznání. Mají žáka
emočně oslovit, podpořit konkretizaci, zpřítomnění a oživení abstraktních obsahů, vyvolat
empatii a napomoci k lepším učebním výsledkům. Samozřejmě se míjí svým maximálním účin-
kem, jsou-li použity pouze jako ilustrace nebo úvodní motivace. 

Známky tedy nemusejí být zdaleka jen objektem zájmu filatelistů.2 Mají povahu obrazové-
ho pramene a obsahují podobně jako textové zdroje hodnotné informace o době svého vzniku.
Pro historické poznání vyžadují nicméně uplatnění odpovídajících metod pramenné kritiky a pro
naše účely i adekvátní didaktickou implementaci do dějepisné výuky.3 Logicky jim z hlediska
třídění pro potřeby edukace náleží místo jednak mezi autentickými prostředky výuky a jednak
mezi médii smyslového vnímání, reprezentovanými zejména fotografiemi, karikaturami, pla-
káty, reprodukcemi malířských děl apod. Při jejich aplikaci je však třeba si obzvláště připomínat,
že přes sugesci autenticity představují dobový úhel pohledu na historickou realitu, navíc okem

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

1 Současné známky českého státu jsou vydávány prostřednictvím Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky 
a chráněny hned několika zákony – např. autorským nebo jako ceniny k úhradě služeb v České republice § 35 zákona
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

2 Vlastní nosný pilíř filatelie, spočívající ve vášni objevování nedokonalostí, výjimečností nebo nedostatků jako výsled-
ku práce týmu tvůrců a producentů známky, je v tomto textu z logických důvodů prakticky zcela opominut. Příspěvek
se rovněž výrazněji neopírá o odbornou filatelistickou terminologii a rezignuje také na striktní typové označení
použitého filatelistického materiálu. Pozornost je omezena na náměty politického významu a jejich didaktické rezer vy. 

3 Inspirativní účinek nasazení poštovní známky ve výuce spočívá mimo jiné v jejím potenciálu alternativního rozšíření
individuální mimoškolní zájmové činnosti žáků. Propagací filatelie nepochybně přispíváme nejen k všeobecnému
vzdělání a rozvoji historického vědomí žáka. Při práci s poštovními známkami se objevují a prohlubují i odborné 
a specifické, tedy odborně filatelistické dovednosti. Tyto mohou pro změnu podporovat rozvoj některých osobních
vlastností, jako je trpělivost, smysl pro estetiku třídění filatelistického materiálu apod. 



konkrétního výtvarníka, a realita je tedy obvykle podřízena zobrazování subjektivními estetic-
kými měřítky tohoto umělce. Není divu, že žákům4 jsou často recepce a chápání tehdy běžné 
a typické dobové symboliky5 kvůli časovému odstupu ztíženy nebo zcela znemožněny.6 Za prů-
kopníky edukačního potenciálu poštovních známek při formování historického vědomí žáka 
u nás můžeme s jistou dávkou nadsázky označit již autory prvních polistopadových učebnic.
Byli to právě oni, kdo názorně symbolizoval přelomovou událost našich moderních národních
dějin na přebalu publikace poštovní známkou starého mocnářství s přetiskem Československo.7

Poměřováno optikou obecnějších souvislostí představuje poštovní známka, jejíž výpovědní
hodnota se skládá z ducha doby i jejího tvůrce, estetický odraz historické kultury a logicky se
podílí určitou mírou na formování historického vědomí. Konkrétní informační hodnota se však
skrývá nejen ve vlastním objektu, ale i ve způsobu šíření. Ve spojení s obálkou, pohlednicí nebo
korespondenčním lístkem nám prozrazuje v prvé řadě místo svého původu a účastní se jistým způ-
sobem komunikace mezi lidmi. Sama poštovní známka je pak nositelem obsahu – dat o osobách,
událostech nebo jevech, které mají nebo měly ve své době pro zadavatele díla zásadní význam. 

Jak uvidíme dále, poštovní známky se ukázaly podobně jako plakáty8 vhodným prostředkem
k uplatnění přesvědčovacích strategií.9 Jsou také čitelným médiem názorně sdělujícím, k jakým
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4 K úvodu do problematiky slouží širšímu okruhu zájemců vícero kvalitních publikací, některé akceptují věkovou
přiměřenost textu. Srov. blíže MACKAY, J.: Známky a kouzlo filatelie. Praha 2007; MAASSEN, W. – BRENDL, L.:
Známky. Praha 2008; KARÁSEK, J.: Vzácnosti a zajímavosti československých poštovních známek. Brno 2000;
KARÁSEK, J.: Československé poštovní známky a jejich padělky 1918–1939. Brno 1998.

5 Http://wiki.kurzy.cz/Komunistick%C3%A1_symbolika [cit. 11. 9. 2013].
6 Srov. blíže Infolia. Online magazín o filatelii [online]. Dostupné z: http://www.infofila.cz/ [cit. 11. 9. 2013]; nebo

uživatelsky příznivější (s možností přepínání textového a obrázkového seznamu jednotlivých ročníků) Filaso.cz
[online]. Dostupné z: http://www.filaso.cz/katalog-rocnik/csr/1977 [cit. 11. 9. 2013].

7 MAREK, J. et al.: České a československé dějiny od roku 1790 do současnosti. Díl II. Praha 1991.
8 Na rozdíl od plakátové produkce si však výhradní kontrolu, a nejen proto, že jde o ceninu, ponechal stát. 
9 Ani v demokratických společenstvích nebývá u poštovních známek propagační funkce potlačena nebo zcela

eliminována, neboť v každém zřízení plní také funkce politické.

Poštovní známka tvoří pevnou součást historické kultury a nepochybně představuje i jeden z prostředků
masového ovlivňování. Potenciálu filatelistického materiálu proto využívá i populárně-naučná literatura
ve snaze podat odborné historické téma ve srozumitelné formě co nejširší veřejnosti. Stane-li se, že vznik-
nou tzv. přetiskové známky, obvykle svědkové obtížných období poštovní komunikace, jsou také důležitým
dokladem dějinných zlomů. Autoři jedné z prvních polistopadových učebnic dějepisu, vědomi si této skute-
čnosti, neváhali využít jejich symbolické sdělnosti a takto dokumentovali přelomový mezník národní histo-
rie (viz obr. vlevo). Didaktický a metodický kontext však nenásledoval.



tradicím a odkazu se daný státní útvar hlásí, respektive co významného považuje za hodno při-
pomenutí. Třetí zprostředkovatelská úloha využívá známky při naplnění potřeby jedince být
začleněn do společnosti.10 K sebeidentifikaci, obzvláště s novým modelem státního zřízení, jsou
sofistikovaně využívány výmluvné kombinace znakovosti. Ty napomáhají tvorbě občanského
smyslu pro identifikaci s novou skutečností. Typický příklad představují známkové emise pade-
sátých let s náměty dělnických profesí a rolnictva propojenými komunistickou symbolikou.
Avšak zatímco o karikaturách, plakátech nebo fotografiích bylo pojednáno již ve větším mno-
žství didaktických textů, potenciál poštovních známek pro historické vzdělávání dosud zůstává
víceméně skryt.

Obrazové informace, které nejsou zcela srozumitelné, mají na lidské vnímání podobný
dopad jako rozostřený obraz. S ohledem na připomenutou skutečnost podvědomě rozpoznáváme
v poštovních známkách s jejich charakteristickými znaky atraktivní didaktický potenciál vyučo-
vacího prostředku. Vhodně volené implementace do edukačního procesu mohou „rozmazaný“
pohled upřený na obrazová sdělení cvičit v žádoucím ostření. Neznamená to jen zvyšování žáko-
vy schopnosti kritického vnímání a citlivosti přijímání obrazové informace. V průběhu procesu
si bude rovněž rozvíjet potřebné dekódovací návyky a dovednosti. Práce s historickými obrazy
zastoupenými poštovními známkami může žákovi napomoci relativizovat současné způsoby
zobrazování jako jediné možné, způsob, jakým se na obrazy dosud díval, i zaběhané návyky při-
jímání vizuálních sdělení. Ačkoli mnohé poštovní známky, obzvláště vhodné pro dějepisnou
výuku, právě neohromují originalitou, je na nich ještě více než u jiných ikonických textů patrná
snaha rovnocenně nahradit složitou verbální argumentaci jednoznačným uměleckým ztvárněním
propagovaného námětu. Aby vzbudily souhlasné reakce, obsahují motivační náboj. Tuto skuteč -
nost může vyučující využít nejprve k rozvíjení schopnosti žáka vyvozovat význam z dojmů 
a posléze jej vést k dovednosti uvažovat v historických souvislostech.

Dříve než se rozhodneme tento teoretický rámec aplikovat při výuce moderních národních nebo
světových dějin, připomeňme si, že jeden z klíčů k úspěšnému řešení představuje přiměřený výklad
mechanismů propagandy. Problematikou praxe, techniky a účinku propagandy se intenzívně
zabýval například americký politolog a teoretik komunikace Harold Lasswell. Dospěl 
k názoru, že propagandu lze charakterizovat jako řízení kolektivních postojů prostřednictvím ma ni -
pulace s významovými symboly. Slovo postoj je použito proto, že obsahuje tendenci jednání podle
jistých hodnotících paradigmat. Existence postoje přitom není reakcí na vlastní zkušenost, nýbrž
výsledkem výkladu znaků s konvečním významem. Hodnotícím paradigmatem může být výraz
tváře, postoj těla nebo promyšlená gesta. Lze říci, že tyto skutečnosti mají v rámci konkrétní soci-
ál ní skupiny standardní význam – terminologicky jsou významovými symboly. Významové sym-
boly slouží k vyjadřování postojů, které zároveň postoje v sociální skupině upevňují nebo cíleně
pro mě ňují ve svůj prospěch. Jejich funkce je proto nejen vyjadřovací, ale i propagandistická. Cílo-
vý záměr se neomezuje jen na posílení pozitivních postojů vůči zdroji propagandy, ale i na změnu
těch dosud negativních v opačnou hodnotu, respektive na ochranu před nepřátelskými postoji.11

V logické návaznosti na účinnost plakátové tvorby byla během první světové války objeve-
na také známka jako prostředek propagandy. Že jsou známky ideální propagandistický prostře-
dek, věděly však nejen znepřátelené státy během velkých moderních válečných konfliktů.12

198

KAMIL ŠTĚPÁNEK

10 Ke specifikům sociologického začleňování jedince do společnosti srov. např. NAKONEČNÝ, M.: Sociální psy-
chologie. Praha 2009, s. 320–340.

11 LASSWELL, H. D.: The Theory of Political Propaganda. The American Political Science Rewiew 21, 1927, č. 3, 
s. 627–630 [online]. Dostupné z: http://www.gobookee.net/lasswell-propaganda-theory/ [cit. 10. 9. 2013].

12 BURGER, A.: Komando padělatelů. Praha 1983. Vzpomínky vězně koncentračního tábora Sachsenhausen, ve
kterých zachycuje činnost padělatelské dílny falšující peníze a doklady zemí antihitlerovské koalice, mj. také anglické



Zejména diktátorské režimy, jako například sovětské Rusko nebo velkoněmecká říše, využívaly
známkové motivy za účelem vlastní propagandy. Kult osobnosti obestírající Stalina, Mussolini-
ho nebo Hitlera byl posilován vysokými náklady jednotlivých známkových emisí. Srovnatelné
jsou však i kulty osobnosti našeho prvního dělnického prezidenta, rumunského Čaušeska,
maďarského regenta Hortyho nebo španělského diktátora Franka. Na známkách se nicméně
vyskytují i osobnosti se symbolickými funkcemi, které do diktátorského souboru nepatří – napří-
klad králové a královny nebo demokraticky zvolení prezidenti, významní představitelé vědy 
a kultury. Poměrně známý příklad účelového zobrazování historických událostí nalezneme na
známkových emisích bývalého Sovětského svazu. Nebývale rozsáhlý prostor byl poskytnut
dobývání vesmíru sovětskými vědci a kosmonauty. Sovětský svaz touto cílenou propagandou
demonstroval technologickou převahu s logickou návazností nároku na vůdčí postavení ve
světě. Podobně propaganda ekonomických záměrů na známkách komunistických režimů uzur-
povala jediný možný model vývoje společnosti.13

Jak bylo v úvodních pasážích již nastíněno, známková tvorba vždy pohotově reagovala na
významné společenské změny, a proto je tedy přinejmenším zajímavou alternativou pro práci 
v dějepisné výuce. Pro naše účely je však navíc metodicky inspirativní odlišovat tvorbu vznik-
lou pro aktuální potřeby a výroční emise k danému tématu. 

Didakticky i metodicky motivovaný příběh samostatného československého státu přiblížený
ikonickým textem poštovních známek začíná aktivitami našich zahraničních jednotek na fron-
tách první světové války.14 Chronologicky nejstarší (a později také výroční) uplatnitelné námě-
ty tedy evokují dramatické osudy československých legií. Pro spojové a poštovní potřeby nej-
početnějšího sboru v rozlehlém Rusku prakticky ve stejném období, kdy se rodil československý
stát, totiž vznikaly originální poštovní známky.15

1918–1938

Přetiskové známky s textem „Pošta československá 1919“ na starorakouských s motivy panov-
níka nebo panovnické koruny jsou nejen historickým dokladem budování samostatného státu na
troskách mocnářství, ale i ukázkou obtížného období, které naše pošta na počátku československé
státnosti prožívala. Od prvního března 1919 si nicméně výhradní platnost přisvojily již jen znám-
ky československé.16 V ohnisku námětového zájmu se ocitli první prezident s nejbližšími spolu-
pracovníky Edvardem Benešem a Milanem R. Štefánikem nebo všesokolské slety. Přesun zájmu 
k výročím z bitevních polí v polovině třicátých let posiloval nejen bojové tradice prvorepublikové
armády, ale s velkou pravděpodobností již reagoval na zhoršující se mezinárodněpolitickou situa-
ci v Evropě. V příslušné hodině můžeme pracovat nejen s celou řadou faktografických údajů váza-
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známky. Viz též Padělky známek pro válečnou propagandu [online]. Dostupné z: http://www.fronta.cz/padelky-
znamek-pro-valecnou-propagandu [cit. 3. 9. 2013]; Jak bude. Válečná propaganda [online]. Dostupné z: http://
www.fronta.cz/plakat/jak-bude [cit. 3. 9. 2013].

13 Mimo jiné viz např. pětiletky, násilnou kolektivizaci či budování těžkého průmyslu na známkách zemí sovětského bloku.
14 Souvislejší politicky orientované pokrytí národních dějin do roku 1918 je z hlediska známkové tvorby více než prob-

lematické, přesto však lze nalézt řadu zajímavých motivů. Za jiné uvádíme 150. výročí revoluce 1848, Česká
republika, 15 Kč.

15 Srov. blíže Legionáři na poštovních známkách první Československé republiky [online]. Dostupné z: http://csol-mb.
net/legionari-na-postovnich-znamkach-prvni-ceskoslovenske-republiky-id1427.html [cit. 2. 9. 2013]; TROJAN, M.:
Katalog poštovních známek Československo. Praha 1996. 

16 Státní přetisk známek starorakouských a uherských. Nařízením ministerstva pošt a telegrafů v Praze č. 3426-VI-29 ze
dne 8. února 1919 (Věstník č. 9, s. 32) se staly starorakouské a uherské známky na půdě Československé republiky
neplatnými.



ných k jednotkám ve Francii, Itálii a Rusku, ale i s výmluvnou symbolikou. Známky přibližují his-
torické korelace roty Nazdar, České družiny, bitvy u Zborova, Bachmače nebo Arrasu.

1938–1939

V důsledku Mnichovské konference v září 1938 prošlo území první republiky zcela fatálními
proměnami. Teritoriální a správní mutace přesvědčivě zachytilo nejen nouzové přerazítkování
stávajících emisí, ale i nová tvorba. Žáci objeví na známkách, které kolovaly v tehdejších čer-
stvě okupovaných Sudetech, výmluvné přetisky „Wir sind frei!“ („Jsme svobodní!“), dopro-
vázené nacistickými symboly a identicky motivovanými razítky. V této souvislosti jistě stojí
alespoň za metodické zvážení vhodnosti (v regionálně příslušné hodině) případná edukační čin-
nost s ofrankovanými obálkami. Jako svědkové této neklidné doby se totiž zachovaly také dopis-
nice z území Těšínska a jižního Slovenska (resp. Zakarpatské Ukrajiny) s daty polského i ma -
ďar ského záboru. Pro filatelisty jde nepochybně o zajímavé, pro žáky však již o informačně dosti
zašifrované primární informační zdroje. Historickou změnu, o které hovoříme, nadto stvrdily
vylepené polské a maďarské výplatní známky.

Nová pomnichovská druhá republika, označovaná oficiálně Česko-Slovensko, toho v oblas-
ti poštovní komunikace za 167 dní své existence nemohla mnoho stihnout. Slovenské autono-
mistické a separatistické tlaky se však do známkové tvorby přesto promítly. Na několika emi-
sích (např. s portrétem Tomáše G. Masaryka) se v názvu, jako němý svědek postupného zániku
společné státnosti, objevuje historická pomlčka. 

1939–1945

Počátky šestileté německé okupace zřetelně dokumentuje další přetiskové provizórium.
Dokud se nedostávalo poštovních známek odrážejících novou situaci, nahrazoval je přeškrtnutý
text „Československo“, označení „Böhmen u. Mähren“ a překlad „Čechy a Morava“. Nicméně
„ochranu“ velkoněmecké říše posléze výmluvně dokumentují již regulérní protektorátní znám-
ky. Jakmile se poštovní komunikace dostala pod kontrolu podle představ nacistů, získal pocho-
pitelně největší prostor ve známkových emisích Adolf Hitler. A tady začíná filatelistický příběh
propagandy odvíjející se od známé protektorátní fotografie. Snímek s Adolfem Hitlerem hle-
dícím z okna Hradu na pokořenou Prahu byl rytcem převeden do známkové podoby, aby čes-
kým občanům protektorátu v dvoubarevné sérii neustále připomínal vnucenou nesvobodu.
Jiným, sběrateli vyhledávaným, počinem se stala vzpomínková emise vydaná totalitním reži-
mem v den prvního výročí úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora.17 V průbě-
hu roku 1944 se však Německo ocitlo v hluboké krizi, symbolicky vrcholící příštího jara pádem
Berlína. Agónie okupační správy prudce aktivizovala české rezistenční hnutí a vzápětí 5. květ-
na 1945 vypuklo ozbrojené povstání. Originálním historickým dokladem ukončení bojů a bez-
prostředního převzetí moci v jednotlivých regionech jsou tzv. revoluční přetisky „Osvobozené
Československo 7. V. 1945“ přes známkový portrét Adolfa Hitlera a podobně „Pravda vítězí,
ČSR“ s lipovou ratolestí. Podnět k jejich vzniku dali obvykle jednotlivci nebo provizorně usta-
vené orgány, jakmile došlo ke stažení německých jednotek. Nejen pro symbolický význam, ale
i omezené množství se staly mezi sběrateli velmi vyhledávané.18
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17 ČVANČARA, J.: Heydrich. Praha 2011, s. 275.
18 Srov. blíže UHLÍŘ, J. B.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha 2007, s. 370–375; ČVANČARA, J.: Hey-

drich. Praha 2011, s. 275; BENEŠ, F. – TOŠNĚROVÁ, P.: Monografie československých a českých známek a poš-
tovní historie – pošta v době nesvobody. Díl XI/2. Praha 2013.



Paralelní dějství příběhu, zahájené úplným odtržením Slovenska a vznikem samostatné Slo-
venské republiky na jaře 1939, opět vyvolalo potřebu přetiskových známek. Prostřednictvím
provizória tak byl razítkovou barvou nesmazatelně zachycen definitivní zánik první republiky.
Po jeho překonání Slovenská republika označovala svoji produkci známkových cenin v období
1939–1945 jako Slovenská pošta nebo Slovensko. Známky Slovenského státu najdou v českém
školním dějepisu jistě uplatnění alespoň prostřednictvím minigalerie politických osobností,
které ovlivnily vývoj na autonomním a posléze odtrženém slovenském území: Andreje Hlinky 
a Josefa Tisa.

1945–1948

Vliv osvobození Československa spojeneckými armádami a účast dobrovolníků v odboji se
bezprostředně promítly i do známkové tvorby. Rytci a grafici zpracovali náměty českosloven-
ských státních symbolů, státníků, militarií a v neposlední řadě válečných hrdinů zahraničního
odboje.19 První výročí Květnového povstání 1945 oslavil osvobozený stát kupříkladu symbolic-
kou sérií s aršíkem, na níž sv. Jiří zabíjí draka.20 Po počáteční potřebě vyjádřit význam váleč -
ného vítězství, ale i obětí nacistického teroru – Lidic a Ležáků – nastoupila zásadní ekonomic-
ká témata reprezentovaná dvouletým plánem hospodářské obnovy. 

1948–1989

Známková tvorba tohoto období měla především aktivně napomáhat legitimizaci komunis-
tického režimu. Mezi typickými náměty, doplněnými obligátní rétorikou, nalezneme glorifikaci
pětiletých plánů či elektrifikace tratí a nápisy „Socialistickým soutěžením k plnění plánu, mecha-
nizací k vyšším výnosům zemědělství“, „Rozoráváme meze“, „Společný chov dobytka“. Vzorem
a poručníkem prováděných přeměn byl Sovětský svaz, propagovaný v nejrůznějších variacích,
mj. textem: „Socialistické soutěžení a sovětské methody práce zlepšují železniční dopravu.“ 
A plnou parou uhánějící vlaková souprava vyzdobená pěticípou hvězdou nenechává nikoho na
pochybách, s jakou rozhodností bude naplněn scénář: „Se Sovětským svazem na věčné časy.“
Obraz komunistické budoucnosti dotváří náměty elektrifikace tratí v duchu Leninova hesla
„Elektrifikace a […] rovná se komunismus“. O hybných sílách nové společnosti a ideologických
prioritách ujišťují recipienta vyobrazení usmívajících se horníků s případným textem „Hornic-
tví, hrdinné a čestné povolání, socialistickým soutěžením k plnění plánu“, dělnických profesí 
a neméně optimistických družstevníků. Opakovaně se připomínaly založení a sjezdy Českoslo-
venského svazu mládeže, Svazu slovenské mládeže a Komunistické strany Československa,
výročí smluv se Sovětským svazem, opakovaly se portréty Vladimíra Ilijiče Lenina (1949, 1954,
1960, 1970, ale také v roce 1990!)21 nebo vítězství sovětského člověka nad vesmírem při příle-
žitosti letu Jurije Gagarina do kosmu. V roce 1982 režim účelově a výběrově připomněl z dějin
první republiky 50. výročí mostecké stávky. V rejstříku propagovaných témat samozřejmě
nesměla chybět, pro existenci komunistického státu tak zásadní, výročí tzv. Vítězného února
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19 Neobyčejné osudy jedné takové emise zaujaly natolik, že se staly hlavním tématem televizního Historického maga-
zínu. Historický magazín. Česká televize [online]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095687448-
historicky-magazin/207452801280034/ [cit. 28. 8. 2013].

20 Srov. blíže Galerie poštovních známek Československa a České Republiky [online]. Dostupné z: http://filatelie.fsr.cz/
index.php?cat=4 [cit. 28. 8. 2013].

21 V sérii výročí osobností z roku 1990 figuruje Vladimír I. Lenin společně s Tomášem G. Masarykem, Emilem Zolou,
Bohuslavem Martinů, Jaroslavem Heyrovským a Karlem Čapkem.



(1958, 1968, 1978, 1988). V 1989 se dostalo na poštovní známce místa i pro památku Jana Ople-
tala prostřednictvím 50. výročí 17. listopadu s dějinným účinkem na další vývoj, s čímž zada-
vatelé emise jistě nepočítali. Mezi náměty sice nechyběla ani výročí vzniku samostatného státu,
nicméně propagandisticky manipulovala s recipientem ideologickým „poopravením“ původní
státní symboliky.

1990 až současnost

Teprve v roce 1990 mohlo být prostřednictvím motta „Památce obětí bezpráví“ poukázáno
na justiční vraždu Milady Horákové (1950) a problematiku politických procesů. Připomínání
pro bývalý režim nepříjemných témat však neskončilo a prostor konečně dostal jak západní
odboj, tak i oběť Jana Palacha. Nenásilný konec komunistického režimu v listopadu 1989 však
s mírným zpožděním reflektovala známková tvorba až po rozdělení společného státu. 

Rozhodujícím podnětem pro uplatnění známek ve výuce dějepisu nemusí být nutně jen časo-
vá osa. Česká republika totiž patří k oněm nemnoha zemím, které důsledně dodržují tradici
zobrazování vrcholného představitele státu na známkách. Kromě dokladování všech změn v pre-
zidentském křesle můžeme uvažovat i o nejrůznějších mezipředmětových vztazích. Není nikte-
rak obtížné si představit, že by poštovní emise byla vnímána nejen jako nástroj režimní propa-
gandy a společenské reflexe, ale i jako alternativní materiál zrcadlící dobovou cenovou hladinu
ve vztahu k příjmům obyvatelstva. Jednoduchými početními konstrukcemi a úkony tedy podpo-
říme mezipředmětové vztahy s matematikou. Celá škála nepolitických emisí, připomínajících
významné vědce z oblasti fyziky, chemie, biologie a motivy z botaniky i zoologie, nabízí v ana-
logické linii uplatnění příslušného rejstříku interdisciplinárních vazeb. 

V metodickém ohledu připomeňme alespoň nejdůležitější pravidla uplatnění ikonického tex-
tu: popis obrázku (osoby, předměty, symboly místa – a jejich uspořádání); analýza (Jak jsou oso-
by apod. ztvárněny? Jaký je význam symbolů? Na koho se svým sdělením známka obrací?);
interpretace (Za jakým účelem dílo vzniklo? Co a proč nebylo zobrazeno?). Žáci mohou plnit
následující úkoly, sloužící zejména k fixaci, respektive opakování učiva: Seřaďte známky chro-
nologicky podle vyobrazených událostí. Seřaďte známky podle uvedení do oběhu. Můžeme zji-
šťovat znalosti žáků o vyobrazených událostech, druh média, ze kterého mají o událostech či
osobách informace, a zadávat drobné úkoly na prohloubení těchto informací za použití médií
(internet apod.).

Následující tabulka představuje reflexi historických dějů optikou námětové filatelie a záro-
veň možné řešení základního žákovského úkolu – správné orientace v čase při uspořádání netří-
děného filatelistického materiálu s odlišením dobových a připomínkových emisí. Posílí u žáků
dovednosti v oblasti poznatkové, odborně oborové i komunikační. Známková produkce mnoha
desetiletí přirozeně nabízí nejrůznější, na sobě nezávislé, úkoly odstupňované podle náročnosti.
Ať už budou žáci řadit známky do prázdného formuláře, a tak procvičí znalosti chronologie,
nebo se pokusí reflektovat politické a režimní proměny vztahu k jednotlivým tématům historie. 
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Další náměty pro práci v hodině:22

1) Úkol: Analyzuj a porovnej obrazové, textové i číselné údaje na předložených poštovních
známkách! Uspořádej chronologicky a vlož do tabulky! Při řazení filatelistického materiá lu
současně rozlišuj dobové a výroční či vzpomínkové vyobrazení! 

2) Úkol: Na mapě První světová válka 1914–1918 vyhledej podle údajů ze vzpomínkové emi-
se československých zahraničních jednotek místa formování jednotlivých vojenských útva-
rů (Kyjev, Bayonne). 

3) Úkol: Počátky československého zahraničního odboje v první světové
válce připomněla po dvaceti letech série výročních známek. V tomto textu
je zastupuje 1Kč Československo 1914–1934 s tématem Přísaha roty Nazdar
v Bayonne. (Přestože jde o čtyři známky v sérii, k zadání úlohy postačí kte-

rákoli z nich.) Žáci ve skupině plní např. úkoly: popis vyobrazení, identifikace symboliky,
lokalizace na mapě První světová válka 1914–1918, zjištění podrobných faktografických
údajů o zahraničních jednotkách (tj. všechny země, ve kterých byly československé jednot-
ky ustaveny, jejich názvy, počáteční či finální údaje o počtech přísluš níků, vysvětlení širšího
historického pozadí). Orientační návrh řešení: symbolika – český lev, lipové ratolesti, vavřín,
meč apod., jednotky – rota Nazdar v Bayonne roku 1914; Česká družina Rusko roku 1914,
Itálie roku 1918 atd.

4) Úkol: Na základě svých znalostí o jednotlivých obdobích moderních národních dějin zdů-
vodni preferovaná známková témata a chybějící témata, která se naopak mohla objevit až
dodatečně na výročních či připomínkových známkách. Orientační návrh řešení: protekto-
rátní známková tématika – Adolf Hitler, zraněný německý voják, Reinhard Heydrich versus
poválečná tématika, zahraniční i domácí odboj, Lidice; období reálného socialismu – sym-
boly komunistického učení, spojenectví se Sovětským svazem versus demokratický stát po
listopadu 1989, Václav Havel, totalitní perzekuce, Milada Horáková, svobodné volby apod.

5) Úkol: Pojmenuj typickou symboliku jednotlivých historických úseků
našich národních dějin, jak je na filatelistickém materiálu vyobrazena; odli-
šuj symboliku státní, vojenskou, ideologickou apod. Orientační návrh řeše-
ní: lev, lipové ratolesti, vavřínové ratolesti, meče, zaťaté pěsti, srp, kladivo,

hvězda, rudá barva, ozubená kola apod.
6) Úkol: Na základě obrazových, textových a číselných údajů poštovní známky pojmenuj sro-

zumitelně historická období našich moderních dějin a zadavatele či objednavatele jednotli-
vých emisí známek. Orientační návrh řešení: „normalizace“, „protektorát“ apod.; např.
německá okupační správa, komunistický režim padesátých let, „normalizační“ období apod. 

7) Úkol: Popiš vybrané známky a pokus se vyložit záměr zpracovaných námětů, důvod jejich
vzniku. Oba postupy – popis a výklad – od sebe důsledně odděl! Orientační návrh řešení:
např. přísaha roty Nazdar, podpora vojenských tradic první republiky.

8) Úkol: Objasni souvislost mezi vyobrazenými osobnostmi na
známkové sérii první republiky (Tomáše G. Masaryka, Edvar-
da Beneše a Milana R. Štefánika). Orientační návrh řešení:
propagace politiků, kteří vzájemně spolupracovali v odboji za
první světové války a význam nou měrou se zasloužili o vznik
samostatného československého státu. 
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22 Kompendium navržených úkolů si nenárokuje vyčerpávající pokrytí tématu a pouze naznačuje směr, kterým je možné
se orientovat ve školské praxi. S ohledem na rozsah textu jsou vyobrazeny pouze poštovní známky nezbytně nutné
pro srozumitelnost zadání a současně redukovány jejich rozměry na minimální možnou míru. V návrhu skutečného
metodického materiálu je velikost upravena vždy podle potřeby.



9) Úkol: Pokus se vysvětlit proč a kdy byly vybrané historické události připomenuty výročními
emisemi a proč jiné zůstaly nepovšimnuty? Orientační návrh řešení: tabulka a přímá sou-
vislost s dobovým politickým uspořádáním.

10) Úkol: Legionářské tradice – výroční známky. Vyhledej na mapě
Evropa – první světová válka místa související s formováním česko-
slovenských jednotek. Obsahují-li známky také chronologické údaje,
seřaď je správně a vyhledej v literatuře, případně na internetu
podrobnější informace. Na jejich základě se pokus sestavit souvislé
sdělení (objasni historické souvislosti).

11)Úkol: Identifikuj osobnosti na známkách, jejich úlohu v historii a vzájemné vztahy. Pokus se
podle námětů na známkách a průvodních textů pojmenovat ekonomické, politické a sociální
priority komunistického režimu.

12) Úkol: Vyhledej v učebnici nebo v textu podrobnější historické údaje o osvobo-
zování republiky v den provedení přetisku protektorátní známky (zde 7. května
1945). Orientační návrh řešení: důsledek květnového povstání proti okupaci pro-
bíhajícího od 5. května 1945, tedy třetí den povstání; živelně použito v místech, kde
se pošty a spojové služby dostaly z dosahu zanikající protektorátní správy. 

13) Úkol: Popiš, analyzuj a vyhodnoť přesvědčovací postupy použité v této
poštovní známce z padesátých let 20. století. Orientační návrh řešení: text
„Socialistické soutěžení a sovětské methody práce zlepšují železniční dopra-
vu“; možný popis vyobrazení: plnou parou uhánějící vlaková souprava
vyzdobená pěticípou hvězdou, rychlost, dynamika, jasný směr vlakové sou-

pravy vyzdobené symbolem zdrojové ideologie (komunistické), text zvýrazňující „zkušeného
hospodáře“ (Sovětský svaz); potvrzení účinnosti, správnosti řešení, jeho rozhodné směrování
apod.

14)Úkol: Zjisti prostřednictvím internetu, zdali se na tvorbě československých známek podíleli
významní umělci a grafici. Orientační návrh řešení: ano, např. Wikipedie – heslo ceniny:
Cyril Bouda, Max Švabinský, Alfons Mucha, Adolf Born a další.

15)Úkol: Zjisti pomocí internetu, zdali jsou od vzniku samostatného československého státu na
známkách důsledně zobrazováni jeho prezidenti, resp. nejvyšší představitelé. Pokus se zjis-
tit, jak je to v jiných zemích. Orientační návrh řešení: zobrazováni důsledně, viz např. pro-
hlídka http://www.filaso.cz; tradice ne zcela běžná v jiných zemích.

16) Úkol: Stručně shrň historické události, které vedly ke vzniku
těchto přetiskových známek, doplň chronologické údaje: Orientační
návrh řešení: zánik Rakouska-Uherska a vznik Československé
republiky; rozpad druhé republiky a vyhlášení Slovenské republiky

14. března 1939 a Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939.
17) Úkol: Na základě vyobrazení
na známkách a dosavadních zna-
lostí pojmenuj priority komunis-
tického režimu v oblasti hospo-

dářské, ideové a zahraničněpolitické. Orientační návrh řešení: budování těžkého průmyslu,
kolektivizace zemědělství (JZD), těsné spojení se Sovětským svazem, učení marxismu-leni-
nismu.

18) Úkol: Zopakuj si, co víš o vládě Josefa V. Stalina a o jeho nástupci v Sovět-
ském svazu, a vy světli, proč se motiv s jeho vyobrazením v naší známkové
tvorbě objevuje naposledy v roce 1955. 
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Orientační návrh řešení: Josef V. Stalin byl za praktiky diktátorské vlády (nad celým blokem
komunistických států) svým nástupcem Nikitou Chruščovem veřejně odsouzen, kult jeho
osobnosti potlačen, totalitní režim zmírněn.

19) Úkol: Výstižně popiš postavy vyobrazené na výroční známce, podle průvodníchh
údajů je zařaď do správného období našich nároních dějin. Vysvětli obrazné spojení,
které autor propaguje. Orientační návrh řešení: Ozbrojený dělník a ozbrojený husita, děl-
ník pod vedením komunistické stany je pokračovatelem husitských revolučních tradic.
Postoje, pohledy, symbolika sevřené pěsti naznačují odhodlanost, pevnou vůli, jasné cíle.

20) Úkol: Komunistický režim se snažil prostřednic-
tvím propagace, podpory a oslavy vybraných povo-
lání o získání těchto sociálních skupin na svoji stranu,
o jejich identifikaci s režimem. Vyjmenuj tato povo-
lání. Orientační návrh řešení: zejména dělnická povo-

lání – hutník, horník, soustružník, stavební dělník, družstevní rolník; manuální práce.
21) Úkol: Objekty na těchto známkách představují typický pro-
jev kultu osobnosti. Vysvětli proč. (Pomocné pokyny: Nejprve
prostřednictvím internetu a údajů, které lze vyčíst, známky chro-
nologicky zařaď, zjisti, kde stál pomník, jakou získal přezdívku,
kde se nacházelo mauzoleum, co je to mauzoleum, k čemu slou-

žilo, připomeň, kdo byl Klement Gottwald, v jaké politické situaci se tehdy nacházelo Čes-
koslovensko apod.). Orientační návrh řešení: Stalinův pomník v Praze na Letné v nadživot-
ní velikosti z roku 1955, přezdívka „fronta na maso“, mauzoleum jako hrobka orientálních
vládců versus dělnický przident apod.
Ač ztrácí s nástupem technologií 21. století poštovní známka nevyhnutně pozice na spojových

a komunikačních frontách, její historická úloha v oblasti propagace a propagandy může být
vhodně využita právě v dějepisné edukaci. I z těchto důvodů představuje předkládaný text úvod-
ní nástin teoretických a praktických východisek uplatnění filatelistického materiálu. Problemati-
ka úzce souvisí s rozvojem heuristických aktivit a kritických postojů žáků, které se při práci 
i s dalšími obrazovými prameny, jako jsou plakáty či fotografie, podílejí na rozvoji mediální gra-
motnosti a vizuální kultury. V daném případě jde tedy osvojení si specifického úsporného jazyka
a typických vlastností, kterými k nám promlouvá právě poštovní známka. Úspěšný výsledek této
alternativní aktivity vyučujícího nepochybně podpoří vhodné uplatnění metod mediální výchovy
a elementárních analytických postupů, se kterými jsou žáci seznamováni v rámci školního děje-
pisu. Poté díky poštovní známce mohou rozpoznat a pochopit nejen proces posilování národních
či státních kořenů a tradic, ale i jejich vykořeňování nebo deformování. Poštovní známka tak má
šanci opustit roli pasivní ilustrace, a získá-li své místo v analyticko-receptivních nebo tvořivých
činnostech žáků, bude to pozice, která jí právem dávno náleží. Obecný proces školní edukace zase
může získat další dílčí podporu v boji proti pasivnímu přijímání vizuálních informací, za rozpo-
znávání jejich vnitřních hodnot, které spočívají ve významech, vztazích a analogiích. 
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Summary

Reflection of National History on Postage Stamps: from the Historical Source to Media Education

The text analyses the didactics and methodical aspects of the application of postage stamps in the
educational process. Like posters, postage stamps are historical source reflecting especially modern
(national) history. On the basis of appropriate selection it is possible to concisely and effectively explain the
mechanism of propaganda within history teaching. With the procedure described arises effective alternative
educational medium strengthening cross-curricular cooperation – school history – media education.
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KULTÚRNE DEDIČSTVO V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII* 

MIROSLAVA GAŠPAROVÁ

This article describes the specific issues of cultural heritage at the primary level education. They
present mainly activating and motivating strategies, methods and forms of primary education.
The text also discusses regional education and its role in shaping attitudes to the values of
cultural heritage at the primary level of education. At the end brings some examples of good
practice in the formation of cultural literacy of students.  

Key words: Cultural heritage; primary education; regional education; educational strategies;
cultural identity.

Úvod

Vyvážená osobnosť človeka je jedným z predpokladov jeho spokojného a kvalitného života.
Vo výraznej miere sa na nej podieľa školská edukácia, a preto jej kvalita a efektivita je pre ich
úspešné uplatnenie sa v budúcnosti zásadná vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja. Ško-
la je nielen synonymom vzdelania, vzdelávania, múdrosti, ale v podstatnej miere je aj spolu-
tvorcom hodnotového systému žiakov, ich vzťahov, postojov a utváraní vlastnej osobnosti. Táto
úloha je formulovaná aj v cieľoch školského vzdelávania, tak ako ich uvádza školský zákon,1

ktoré sú okrem formálnych výstupov zhmotnených v získanom vzdelaní konkrétneho stupňa,
vedomostí a poznatkov zamerané na získanie kompetencií, a to najmä v oblasti komunikačných
schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunika-
čných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, mate-
matickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, 
k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schop-
nosti a kultúrne kompetencie. V procese edukácie sa má žiak naučiť správne identifikovať a ana-
lyzovať problémy, navrhovať riešenia týchto problémov a naučiť sa ich riešiť, edukačná inter-
vencia má viesť k posilňovaniu úcty k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným
hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku 
a k svojej vlastnej kultúre atď. Všeobecne deklarované ciele sú rozpracované a konkretizované
v štátnych vzdelávacích programoch jednotlivých stupňov vzdelávania.

Primárna edukácia

Podstata primárnej edukácie spočíva vo vovedení žiaka do procesu školského vzdelávania.
Nadväzuje na neformálnu výchovu a vzdelávanie rodinného prostredia, predškolské vzdeláva-
nie, a vlastné životné skúsenosti detí. Primárne vzdelávanie by malo rešpektovať komplexnosť
a holistický prístup k projektovaniu okolitého sveta do školského učiva, malo by rešpektovať
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integritu školského a mimoškolského prostredia a jeho prirodzené prelínanie v živote žiaka mla-
dšieho školského veku. „Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvité
kľúčové spôsobilosti (ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na
úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové
považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírod-
ných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné
technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občian-
ske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kul-
túry. Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových
spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému.
Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom
celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah,
organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové
aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.“2

Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre primárny stupeň vzdelávania uvádza, že „východisko-
vým bodom sú tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti, pojmy a záujmy sú rozvíjané
podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický 
a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nado-
búdaní skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťa-
ťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím“.3 Vzdelávacie oblasti: Jazyk 
a komunikácia (Slovenský jazyk a literatúra, Prvý cudzí jazyk), Matematika a práca s infor-
máciami (Matematika, Informatická výchova), Príroda a spoločnosť (Prírodoveda, Vlastiveda),
Človek a hodnoty (Etická výchova/Náboženská výchova), Človek a svet práce (Pracovné vyu-
čovanie), Umenie a kultúra (Hudobná výchova, výtvarná výchova), Zdravie a pohyb (Telesná
výchova), a prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediál-
na výchova, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej pre-
mávke, Ochrana života a zdravia, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Tvorba pro-
jektu a prezentačné zručnosti, zabezpečujú obsahové aj procesuálne plnenie obsahových 
a výkonových štandardov a ich konkretizáciu v školských vzdelávacích programoch.

Kultúrne dedičstvo v primárnej edukácii

Nevyhnutnosť uchovať a chrániť kultúrne dedičstvo, ktoré je dokumentom a odkazom kul-
túry, spoločenského života a sociálnych vzťahov čias, v ktorom bolo vytvorené, by mal chápať
a uvedomovať si každý kultúrny človek. Kultivácia osobnosti v tomto smere je dlhodobým pro-
cesom tvorby hodnotového systému jedinca, počas ktorého sa hodnoty preskupujú, a tak postup-
ne v ňom nadobúdajú svoje trvalé miesto. Hodnoty, ktoré v sebe nesie kultúrne dedičstvo v celej
svojej šírke a ktoré si stáročia odovzdávajú celé generácie, malý žiak ešte nechápe. Je pre neho
náročné vytvoriť si predstavu časovej vzdialenosti storočí, nemá takmer nijaké poznatky, väčši-
nou ani predstavy o udalostiach a už vôbec nie o súvislostiach, ktoré históriu a v nej sa formu-
júcu kultúru vytvárali. Dokáže však vnímať krásu, dokáže porovnávať a popisovať spoločné 
a rozdielne javy, ktoré vidí, alebo vníma inými zmyslami, či dopĺňať vhodné chýbajúce súčasti
konkrétnych subjektov. Postupne si osvojuje kultúrne rámce spoločnosti, v ktorej žije, a škola aj
školská výchova a vzdelávanie majú za úlohu vnášať a sprítomňovať mu ustálené kultúrne hod-
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noty, aby získal obraz o tom, čo je pre daný kultúrny priestor chrakteristické, čo ho symbolizu-
je, napĺňa a čo je v ňom prijateľné a akceptovateľné.4

Problematika tvorby hodnotového systému žiakov je aktuálna na každom stupni vzdeláva-
nia. V období primárnej školy vychádza z predškolskej edukácie, rodinnej starostlivosti a vlast-
ných životných skúseností žiakov. Tradičné predmetové vyučovanie akcentujúce rozvoj kogni-
tívnej stránky osobnosti nedávalo veľa priestoru pre neformálne výchovné pôsobenie. Súčasný
dvojúrovňový model vzdelávania síce neopúšťa tradíciu jednotlivých vyučovacích predmetov,
ale vytvorením relatívne podrobných obsahových aj výkonových rámcov prierezových tém
otvára viac možností pre akcentáciu podnetov napĺňajúcich afektívne ciele edukácie. Hoci afek-
tívny rozmer projektovanej edukácie je vždy vyjadrený v cieľoch vzdelávacieho projektu, pred-
pokladáme však, že v reálnej praxi ich často odsúvajú kvantitatívne merateľné ukazovatele 
a spolu časovými limitami neumožňujú v plnej miere realizovať najmä dôslednosť a systema-
tickosť interakcie na žiakov pri formovaní ich hodnotových rámcov. Ako uvádza Lýdia Čelláro-
vá: „[…] súčasťou formovania hodnotovej orientácie človeka v zmysle zmeny postojov ku kul-
túrnemu dedičstvu by mala byť nielen kognitivizácia, ale najmä axiologizácia v rámci
afektívneho rozvoja. Rozumné a zodpovedné postoje, ktoré napomáhajú zachovávať a rozvíjať
kultúrne dedičstvo, možno dosiahnuť zdôraznením:
• úcty ku kultúrnemu dedičstvu ako nenahraditeľnej hodnote vytvorenej predchádzajúcimi

generáciami,
• zodpovednosti za zachovanie univerzálnych hodnôt aj pre budúce generácie,
• hrdosti na výsledky tvorivého zúročenia poznania a hodnotovej orientácie predchádzajúcich

generácií,
• akceptácie aj iných kultúr, nielen vlastnej,
• tvorivosti v ochrane, aktualizovaní a zhodnocovaní kultúrneho dedičstva,
• povinnosti ochraňovať kultúrne dedičstvo v jeho všetkých formách.“5

V súvislosti s prístupom ku kultúrnemu dedičstvu u žiakov mladšieho školského veku nie je
podstatné používanie exaktného pojmového aparátu, jeho správne pomenovanie, resp. defino-
vanie. Schopnosť problém pomenovať nie je ekvivalentný a nekorešponduje so schopnosťou
zaujať k nemu spoločensky žiaduci postoj. Potreba konkrétnych podnetov pre žiakov v procese
edukácie na primárnom stupni vzdelávania preto dáva skôr priestor na formovanie postojov,
morálnych hodnôt a noriem správania aj v oblasti tvorby vlastného vzťahu ku kultúrnemu dedič-
stvu. Formovanie postojov však postupuje v symbióze s kognitívnymi, poznávacími procesmi
prostredníctvom vlastného, aktívneho prístupu žiaka. Úloha učiteľa spočíva v navodení a výbe-
re vhodných hmotných aj nehmotných didaktických prostriedkov. Cez obsah, formy, stratégie,
metódy či jednotlivé konkrétne úlohy až po materiálne ich zabezpečenie adekvátnymi pomôc-
kami – reálnymi alebo sprostredkovanými.

Za dôležité faktory poňatia problematiky kultúrneho a prírodného dedičstva a jeho ochrany
na primárnom stupni vzdelávania považujeme: 
1) vlastný aktívny prístup žiakov;
2) motiváciu pre aktivity;
3) tvorivosť a jej podpora;
4) otvorenosť a flexibilitu v témach, v časových rámcoch pre činnosti, prezentačných aktivi-

tách atď.;
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5) zmysluplnosť žiackych činností a výstupov, ich využiteľnosť, reálnosť a praktickosť;
6) reflexiu, sebahodnotenie aj vzájomné ocenenie sa žiakmi.

Činnosť a aktivita žiaka na vytváraní produktu – výstupu svojej práce je sama osebe moti-
vačným faktorom pre jej rozširovanie, je miestom pre uplatňovanie vlastného tvorivého poten-
ciálu, prináša radosť z výsledkov, potrebu sa s nimi podeliť a prezentovať ich. Podstatnou črtou
podporovania a uchovávania tohto nadšenia a motivácie na trvalú potrebu zaujímať sa o veci
verejné, ochranu kultúrneho, ale aj prírodného dedičstva, kultivovanie kultúrnospoločenského 
a aj prírodného prostredia je zmysluplnosť realizovaných činností. Ide o spojenie školy a živo-
ta, uvedomenie si, že škola nie je izolovaným ostrovom, ale je súčasťou každodennej reality, že
pripravuje na každodennú realitu využívaním životných situácií ako školských príkladov.

Kultúrne dedičstvo a rozvoj kompetencií

Osvojovanie a rozvoj kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom. Začína už pri nefor-
málnom vzdelávaní v predprimárnom období a cieľavedome je vedené v procese inštitucionali-
zovanej predprimárnej eduácie. Pokračuje na všetkých stupňoch vzdelávania a postupne sa
dotvára v priebehu celého života. Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter,
vzájomne sa prelínajú a sú uskutočňované nielen v procese školského vyučovania, ale aj v akti-
vitách mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčo-
vé kompetencie považované: komunikačné kompetencie, matematická gramotnosť a gramotnosť
v oblasti prírodných vied a technológií, kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti (informač-
no-komunikačné technológie), kompetencie učiť sa učiť sa, riešiť problémy, osobné, sociálne 
a občianske kompetencie, kompetencie chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedka-
mi kultúry.6

Túto kompetenciu (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
ŠVP ISCED 1 konkretizuje v týchto kvalitatívnych rámcoch:
1) Dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umelec-

kých a iných vyjadrovacích prostriedkov.
2) Dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrov-

ni primárneho vzdelávania),
3) Uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote. 
4) Cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície.
5) Rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkus.
6) Ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka.
7) Pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu). 
8) Správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 
9) Má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.7

Kultúrne dedičstvo v rozvoji kultúrnej gramotnosti

Človek a realita, v ktorej žije a pretvára ju, sa navzájom ovplyvňujú. Interakcia človeka 
a kultúrneho prostredia sa odráža a prejavuje v schopnosti človeka konkrétne kultúrne prostre-
die, tvorené konkrétnymi štruktúrami akceptovať, čo je tým jednoduchšie, čím menej bol vo
svojom živote konfrontovaný s iným kultúrnym priestorom. Kultúrna gramotnosť sa tak vytvára

6 Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1. S. l. 2008, s. 7.
7 Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1. S. l. 2008, s. 9
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a formuje od narodenia a žiak primárneho stupňa vzdelávania sa ňou vyjadruje na úrovni adek-
vátnej stupňu rozvoja jeho osobnosti. Primárne vzdelávanie poskytuje základy kultúrnej gra-
motnosti, ktorej podstatnou súčasťou je a aj v budúcnosti bude jazykovo-literárna gramotnosť8

ako jeden z prostriedkov postupného, kontinuálneho osvojovania si sociálnych a národných hod-
nôt. Kultúrne dedičstvo ako jeden z atribútov národných, ale aj nadnárodných, univerzálnych
hodnôt je vo formovaní kultúrnej gramotnosti žiaka prvého stupňa základnej školy jedným 
z jeho pilierov. Rozsiahla diverzita kultúrneho dedičstva, zahŕňajúca hmotné aj duchovné statky
kultúry jej, dovoľuje byť pri formovaní postojových a aj zručnostných, konatívnych kompeten-
cií žiakov nielen edukačným obsahom, ale aj dôležitým neformálnym a konkrétnym prostried-

kom výchovy a vzdelávania v celom jeho rozsahu. 

Regionálna výchova v primárnej edukácii

Regionálna výchova je súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý je realizovaný 
v slovenskom školstve od roku 2008 ako prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudo-
vá kultúra. Hoci názov nie je celkom vyvážený vzhľadom k potrebám naplnenia regionálnej
výchovy, viac-menej zodpovedá chápaniu a realizácii tejto prierezovej témy v mnohých sloven-
ských školách. Často je dominantnou zložkou v regionálnej výchove školských vzdelávacích
programov práve tradičná ľudová kultúra. Mnohé regióny Slovenska túto časť kultúrneho dedič-
stva stále oživujú, jej hmotné aj duchovné tradície sú udržiavané aj prostredníctvom škôl a akti-
vít nadšených učiteľov odovzdávané mladej generácii. Regionálnu výchovu však chápeme širšie
a je to v podstate všetko, čo v sebe integruje miestna krajina konkrétneho regiónu. Ide o „pro-
gram rozvoja osobnosti žiaka prostredníctvom reálií, subjektov a javov vlastného kultúrnospo-
ločenského a prírodného prostredia paralelne s ich poznávaním a vplyvmi na vytváranie a pres-
kupovanie hodnotového systému a vzájomnou edukačnou interakciou učiteľa, žiaka a prostredia
miestnej krajiny“.9 V súčasnosti pripravované úpravy Štátneho vzdelávacieho programu však
nepočítajú s regionálnou výchovou ako samostatnou prierezovou témou, čo považujeme v tejto
oblasti za krok späť. Poznávanie najbližšej životnej reality mladších žiakov cez miestnu krajinu,
jej históriu a kultúru by malo byť východiskovým edukačným obsahom aj pre rozvoj ďalších
vzdelávacích oblastí výchovy a vzdelávania na primárnom stupni. V navrhovanom koncepte je
zaradená ako oblasť prierezovej témy Multikultúrna výchova, čo by malo byť realitou od škol-
ského roku 2014/2015.

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

História regionálnej výchovy a snahy o jej koordinovanú a inštitucionalizovanú podporu
dovŕšili v roku 2013 už 21 rokov. V roku 1992 začali na Slovensku overovať projekt regionál-
nej výchovy na základných školách v Malatinej (okres Dolný Kubín) a v Liptovských Sliačoch
(okres Ružomberok). Po prezentácii ročných výsledkov na celoslovenskom seminári Vzájomný
vzťah regionálnej kultúry a školstva začal narastať počet škôl, ktoré začali uplatňovať prvky
regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. V roku 1995 Ministerstvo školstva schválilo Projekt
základných škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. V roku 1997
bolo vytvorené Združenie pedagógov zo škôl z rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy 
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8 KORIM, V.: Teoretické aspekty výchovy k ochrane hodnôt kultúrneho dedičstva. In: Ligas, Š. – Gašparová, M. (edd.):
Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica 2009, s. 99.

9 GAŠPAROVÁ, M.: Regionálna výchova a jej postavenie v primárnom vzdelávaní. In: Regionálna výchova ako
súčasť školského vzdelávacieho programu. Slovenská Ľupča 2013, s. 10.



a tradičnej ľudovej kultúry. Postupne sa členom združenia stalo 30 základných škôl, 16 mater-
ských škôl a tri stredné školy.10 Po roku 2006, keď bolo sídlo Združenia presťahované do Det-
vy, začala jeho činnosť stagnovať.11

Súčasnosť regionálnej výchovy: Na pomoc školám a koordinácii ich vzájomnej spolupráce
bolo na prvom obnovujúcom stretnutí 31. 5. 2012 schválených niekoľko zmien. Zjednodušil, ale
zároveň obsahovo rozšíril sa aj názov na Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou,
vytvorili sa podmienky pre akreditáciu na získanie certifikátu školy s regionálnou výchovou 
a na poslednom zasadnutí 27. marca 2013 sa rozhodlo o rozšírení Združenia aj o materské ško-
ly. Mnohé základné školy si vo svojich školských vzdelávacích programoch ako voliteľný pred-
met zaviedli aj predmet Regionálna výchova.

Kultúrne dedičstvo a regionálna výchova

Problematika kultúrneho dedičstva sa v obsahu regionálnej výchovy vyskytuje ako jedna 
z jej zložiek. Obsah regionálnej výchovy je mnohodimenzionálny, jeho obsahovou súčasťou sú
geografické, historické reálie, kultúrno-historické a prírodné pamiatky a ich ochrana, životné
prostredie. Vznikalo a utváralo sa v behu času a striedania generácií, ktoré ho zveľaďovali,
udržiavali a odovzdávali svojim potomkom. Je utvárané v historickom kontexte s vplyvom rôz-
norodých faktorov. Významné postavenie z nich má práve prírodné prostredie a má nevyhnutný
podiel na utváraní sociálnych spoločenstiev a vzťahov. Kultúrno-spoločenské prostredie inte-
gruje široké spektrum aspektov, ktoré tvoria komplex determinantov ovplyvňujúcich život a kul-
túru obyvateľov. Je tvorené dvomi kvalitatívnymi úrovňami. Prvá, bazálna úroveň poskytuje
základné, pre každodenný život človeka potrebné zariadenia. Ide o poskytovateľov služieb,
obchodu, dopravy, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti, preto sú využívané pravidelne 
a každý občan sa v nich relatívne dobre orientuje, ale aj pracovné príležitosti, ktoré dané pro-
stredie ponúka a vyplýva z osobitostí a jedinečnosti prírodného prostredia (poľnohospodárstvo,
baníctvo, hutníctvo, spracovanie dreva apod.). Druhá, nadstavbová úroveň nesie v sebe oblasti
a zdroje pre napĺňanie kultúrnych a spoločenských potrieb človeka a ich prijímateľom sú skupi-
ny obyvateľov, ktoré uvedené potreby majú a pre ich napĺňanie aktívne vyhľadávajú konkrétne
zdroje. Tieto potreby kultúrno-spoločenského života sú jedným z prejavov vzdelanosti a celko-
vej kultúrnej úrovne človeka.

Edukačné stratégie podporujúce pozitívne postoje ku kultúrnemu dedičstvu

Zážitkové učenie: Zážitkové učenie ako učebná stratégia nie je zviazané tradičnými eduka-
čnými formami, čo eliminuje nevýhody formálneho školského priestoru a pocit plnenia škol-
ských povinností. Úlohy sa stávajú hrovými a zábavnými aktivitami, vyberanými na báze dob-
rovoľnosti. Zároveň však, aby bolo zabezpečené splnenie stanovených úloh, hrá dôležitú úlohu
tímová spolupráca, zodpovednosť jednotlivcov za celok a za svoje vlastné činnosti, formovanie
pocitu spolupatričnosti pri dosahovaní cieľov, čo vzbudzuje u jednotlivcov rozvoj sebavedomia
a motivácie do ďalšieho učenia. V procese zážitkového učenia dochádza u žiaka ku konfrontácii
seba samého s prírodným aj kultúrnym prostredím, ale aj inými ľuďmi. Na rozdiel od tradičné-
ho učenia, v ktorom sa dáva dôraz na osvojovanie učiva a poznatkov, cieľom zážitkového uče-

10 GAŠPAROVÁ, M.: Projekt základných škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry ako frag-
mentu kultúrneho dedičstva – skúsenosti a perspektívy. In: Ligas, Š. – Gašparová, M. (edd.): Odkaz kultúrneho
dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica 2009, s. 58.

11 KRÍŽOVÁ, J.: História regionálnej výchovy [online]. Dostupné z: http://www.regioskola.sk/historia-rv/ [cit. 7. 4. 2013].
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nia je tvorivý proces ich vyhľadávania, skúmania, porovnávania, triedenia, priameho pozorova-
nia, experimentovania, popisovania a zaznamenávania. Poznatok sa cez vlastné aktívne činnos-
ti stáva prirodzenou súčasťou mentálneho portfólia žiaka, je dôsledkom cez jeho vlastné aktivi-
ty pochopených procesov a javov. „Výhody zážitkového učenia spočívajú v zapájaní nielen
kognitívnych, ale aj emocionálnych procesov, čo vyvážene pôsobí na emocionálnu aj racionál-
nu zložku osobnosti žiaka. Umožňuje rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiaka, uplatňuje a roz-
víja aktivitu žiaka, motivuje žiaka k učeniu sa, podporuje medziľudské vzťahy, je rýchle a nau-
čené poznatky sú trvácnejšie.“12

Projektové vyučovanie: Možnosť sprostredkovať žiakom poznatky o prírode a spoločnosti
jednoducho, vekuprimerane, ale zároveň vedecky a vecne poskytuje aj prierezová téma Tvorba
projektov a prezentačné zručnosti. Jej nadpredmetový a integračný charakter ju predurčuje na
aktívne využívanie v edukácii práve s akcentom na rozvoj prírodovedných a kultúrno-spoločen-
ských kompetencií. „Žiaci mladšieho školského veku sa zaujímajú o svet okolo seba, mnohí radi
aktívne, za pomoci dospelých alebo aj samostatne, vyhľadávajú nové poznatky a radi ich prezen-
tujú.“13 Potenciál tejto prierezovej témy spočíva v jej využití aj v horizontálnej aj vertikálnej inte-
grácii prírodovedných a spoločenskovedných tém. Horizontálnu integráciu v tomto kontexte
chápeme ako spracovanie určitej problematiky cez jednotlivé učebné predmety a jednotlivé prie-
rezové témy. Vertikálna integrácia sa realizuje nadväznosťou jednotlivých obsahov v rámci jednej
riešenej problematiky rôznych ročníkov, napr. kultúrneho dedičstva v konkrétnom predmete či prie-
rezovej téme. Bazálne postavenie miestnej krajiny v systéme východísk a propedeutík v predme-
toch primárneho vzdelávania umožňuje priamu a aj samostatnú činnosť a aktivitu žiakov. Projek-
tovanie a prezentácia projektov sprostredkujúcich kultúru, kultúrne hodnoty a kultúrne dedičstvo
je pre žiakov veľmi efektívnou možnosťou ako ho spoznať a súčasne cez tieto poznatky a vytvo-
rené postoje a zručnosti zatraktívniť aj ďalšie vyučovacie predmety. Žiaci si cez projekty dokážu
jednoduchšie a konkrétnejšie uvedomiť celkovú integritu prostredia, naučia sa analyzovať celok
miestnej krajiny a jej kultúry a jednotlivé jeho zložky a javy pomenúvať a postupne chápať.

Didaktické hry a hračky: Hra je základná a dominujúca metóda v procese poznávania 
a objavovania sveta dieťaťom od jeho najútlejšieho veku. Hry sú dennou súčasťou aj života žia-
ka mladšieho školského veku, a to nielen ako záujmová voľnočasová aktivita, ale potrebu ich
optimálneho zastúpenia vidíme aj ako edukačnej metódy vo výchovno-vzdelávacom procese.
Prostriedky hry – hračky – sú predmetmi symbolizujúcimi svet a realitu, ale z historického
pohľadu sú aj súčasťou kultúrneho dedičstva, najmä hračky projektujúce tradičné kultúrno-his-
torické spoločenské javy. Eva Balážová ich nazýva regiokultúrne hračky a ich pôvod možno nájsť
v konkrétnych kultúrnych tradíciách, rituáloch, obyčajoch a zvyklostiach určitých sociálnych
alebo etnických skupín a odovzdávali sa z generácie na generáciu prostredníctvom neformál-
nych rodinných kultúrnych vplyvov, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách cez formálne vzdeláva-
nie.14 S rôznymi druhmi bábok sa deti môžu stretnúť aj v bábkových divadlách, ale aj sami môžu
byť hercami či bábkohercami v improvizovanom kočovnom divadle, ktoré má svoju tradíciu aj
v Banskej Bystrici-Radvani, cez rodinu Anderlovcov.15
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12 KRÚPOVÁ, I. – KRÍŽOVÁ, J.: Zážitkové učenie v prírodovede a jeho vplyv na klímu triedy. In: Kasáčová, L. – Ben-
cová, K. (edd.): Klíma školy 21. storočia. Banská Bystrica 2008, s. 101–102.
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gas, Š. (edd.): Hra – prostriedok formovania osobnosti. Banská Bystrica 1999, s. 126.

15 ŽABKOVÁ, S.: Významné osobnosti v dejinách bábkarstva v Banskej Bystrici. In: Bitušíková, A. – Darulová, J. (edd.):
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Metódy práce s IKT

Aktuálne trendy v rozvoji vedy a techniky sa premietajú aj do prostredia školskej edukácie
jednak ako subjekt poznávania a rozvoja elektronickej a informatickej gramotnosti žiakov, ale
predovšetkým ako prostriedkov, ktoré sú nositeľmi moderných, netradičných a pre žiakov aj
atraktívnych metód a foriem práce vo všetkých vyučovacích predmetoch. „Sprostredkovávanie
obsahu vzdelávania, nových informácií žiakov v ranom veku cez multimediálne technológie ich
obohacuje o nové poznávanie sveta a bezprostredných javov okolo seba. Dôležitým faktorom je
optimalizácia, čo znamená výber správnych multimediálnych prostriedkov, k nim účinných orga-
nizačných foriem a celý rad vhodných edukačných stratégií.“16 Vyžaduje si však erudovanosť
učiteľa, jeho schopnosť poznať možnosti, ktoré nové multimediálne zariadenia v edukácii
poskytujú. Ako uvádza Tatiana Kłosińska: „[…] hoci si učitelia uvedomujú vážnosť a význam
potreby určitej úrovne vlastných kompetencií v oblasti používania informačno-komunikačných
technológií, deti veľmi často túto modernú techniku ovládajú lepšie ako učitelia.“17 Informačné
a komunikačné technológie sú moderné, dynamicky sa rozvíjajúce prostriedky vzdelávania a ich
používanie v školskej edukácii má svoje miesto. Pri témach z oblasti problematiky kultúrneho
dedičstva je vhodnou podpornou stratégiou, u žiakov mladšieho školského veku, t.j. v primárnej
edukácii by nemala byť najpoužívanejšou, či dokonca výhradne používanou, ale ako efektívny
a populárny doplnok k iným stratégiám.

Bádateľské aktivity

Skúmanie, bádanie, výskum majú pri poznávaní kultúrneho dedičstva a tvorbe vzťahu 
a postojov k jeho odkazu a hodnotám svoje významné miesto a ako edukačná stratégia sú veľmi
efektívne. Aktivity zamerané na vyhľadávanie nových informácií, na opise a popisovaní pozo-
rovaných javov, zostavovaní katalógov pamiatok, pamätných budov, zisťovaní rodinnej genealó-
gie atď. sú cenným prínosom pri rozvoji žiakov nielen svojimi výsledkami, ktoré tieto „skúma-
nia“ prinesú, ale najmä samotným procesom ako aktivizujúcim a motivačným faktorom, čo už
samo osebe je jedným z krokov procesu vytvárania potrieb a stupňovania ich úrovne pri pozna-
ní a poznávaní kultúrno-spoločenského prostredia.

Príklady praxe kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii

Uvádzame niektoré súťaže či aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj kultúrnej identity,
poznávania, ale najmä postojov žiakov primárneho, ale aj vyšších stupňov vzdelávania, na via-
cerých sú vo väčšej či menšej miere zainteresovaní aj pedagógovia Pedagogickej, resp. aj iných
fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Regionálne pexeso: Celoslovenská súťažná prehliadka detských prezentácií z oblasti regio-
nálnej výchovy, ktorá sa konala ako súčasť konferencie Regionálna výchova ako súčasť škol-
ského vzdelávacieho programu 30. novembra 2012 v Slovenskej Ľupči. Bola podporou prehliad-
ky základných škôl, ktoré vo svojom edukačnom procese uplatňujú či využívajú javy regionálnej

16 HUĽOVÁ, Z.: Využitie nových mediálnych technológií v ranej edukácii. In: Majchrzak, N. – Stari, N. – Zduniak, A.
(edd.): Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróźnicowań. Tom 2. Poznań
2012, s. 259. 

17 KŁOSIŃSKA, T.: Nauczyciel i uczeń wobec podmiotowosći w obszarze wczesnej edukacji medialnej. In: Majchrzak,
N. – Stari, N.  Zduniak, A. (edd.): Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych
zróźnicowań. Tom 2. Poznań 2012, s 176. 
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výchovy. Išlo o interaktívne stretnutie s možnosťou rozvoja žiackeho poznania nielen na úrovni
kognitívnej, ale aj afektívnej a psychomotorickej, čo považujeme v súčasnej dobe globalizácie
kultúry za veľmi potrebné. Uvedené stretnutie mladých ľudí im umožní nielen sa stretnúť 
a porozprávať s rovesníkmi iných škôl, ale vymeniť si aj skúsenosti, rozšíriť obzory a nájsť nové
možnosti vnímania regionálnej kultúry či národného povedomia. V neposlednom rade spoznať
kultúru iných regiónov či obcí. Ďalším dôležitým faktorom a cieľom tejto prehliadky je umožniť
aj upevniť celostné vnímanie žiakov a ich prezentačné schopnosti. Deti mali počas konferencie
pri prehliadke hradu Slovenská Ľupča a činnosti v Dome remesiel v Slovenskej Ľupči zabezpe-
čený dozor, pred vystúpením aj obed a súťažná prehliadka prebiehala v popoludňajších hodi-
nách. Prehliadku po hlasovaní zástupcov všetkých škôl a účastníkov konferencie vyhrala ZŠ
Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. 

Priebeh prehliadky:
1) Každá škola si pripravila výzdobu stánku (rozmery 1 × 0,5 m) s prezentáciou regiónu a vý-

sledkov regionálnej výchovy.
2) V stánku prezentovali svoje schopnosti či už z oblasti folklóru, remeselnej výroby apod. 3–5

žiakov – podľa pokynov štatútu prehliadky.
3) Žiaci si pripravili a doniesli so sebou návrh do založenia „Regionálneho pexesa“ – najkrajší

obrázok prezentujúci tradície regiónu (ľubovoľná technika, formát A3).
4) Pripravili si stručnú verbálnu prezentáciu svojej školy so zameraním na regionálnu výchovu

doplnenú konkrétnymi praktickými ukážkami (napr. spev ľudových piesní, recitácia miest-
nych povestí, ukážka miestneho nárečia apod.).

5) Počas konferencie bola pre deti pripravená prehliadka hradu Slovenská Ľupča a činnosť 
v Dome remesiel v Slovenskej Ľupči.

6) Pre deti bol zabezpečený dozor a obed.
Súťažnými kritériami bola: pestrosť a rôznorodosť žiackej prezentácie v stánku, zaujímavosť

a charakter praktickej prezentácie – s prihliadnutím na regionálne špecifiká, náročnosť 
a vekuprimeranosť prezentácie, umelecký dojem a výtvarné ohodnotenie vkladu do pexesa. 

Cesty za poznaním minulosti: V tomto roku Múzeum Slovenského národného povstania
(SNP) a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPFB) vyhlásili už piaty ročník celo-
slovenskej súťaže Cesty za poznaním minulosti. Je to súťaž literárnej a výtvarnej tvorivosti detí
a mládeže, tento rok vyhlásenej pri príležitosti 69. výročia SNP a 68. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny. „Stretáva sa s pozitívnym ohlasom medzi mladými tvorcami a ich pedagógmi.
Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby
do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami
a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým, ale aj kultúrnym hodnotám. Súťaž
prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej
tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára pod-
mienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocene-
ných prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.“18 Každý
ročník vyhlasovatelia vyberú niekoľko tém, ktoré môžu deti literárne alebo výtvarne stvárniť. 
V literárnej súťaži môžu využívať rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie,
opis, interview, fejtón, esej). Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kres-
bu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu. Ako príklad uvádzame
témy aktuálneho ročníka: 
1) Generácia dedov a pradedov sa zaslúžila o slobodu. Vieme si ju vážiť?

220

MIROSLAVA GAŠPAROVÁ

18 Dostupné z: http://www.muzeumsnp.sk/index.php?a0=news&a1=cesty_za_poznanin_minulosti_2012 [cit. 7. 4. 2013].



2) Charakter človeka nezávisí od farby jeho pleti.
3) Prírodu nestačí mať rád a obdivovať, treba ju chrániť.
4) Človek musí vedieť snívať, aby niečo dokázal.
5) Keď sa jedny dvere zavrú, iné sa otvoria.

Súťaž prebieha v troch kategóriách – pre deti prvého stupňa, druhého stupňa a žiakov stred-
ných škôl. Práce hodnotia dve poroty, ktoré sú zložené z odborníkov podľa zamerania, sú v nich
zástupcovia univerzity, odborní pracovníci Múzea SNP a SZPFB. Po vyhodnotení prebieha 
v Pamätníku SNP slávnostné vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien a pre všetkých možnosť bez-
platnej prehliadky expozície Múzea SNP.

Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí:
Projekt Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí je
jednou z troch výskumných úloh vedecko-výskumného projektu Vzdelávanie a utváranie iden-
tity Slovákov žijúcich v zahraničí, do ktorého sa v roku 2011 zapojila Pedagogická fakulta Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so sekciou pre medzinárodnú spoluprácu pri
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu v Slovenskej republiky.19 Projekt zameraný nie-
len na prípravu edukačných, metodických a diagnostických materiálov, ale aj zisťovanie úrovne
kvality škôl a evaluáciu viacerých faktorov primárneho vzdelávania – podmienok edukácie, edu-
kačných procesov, ich analýzy, obsahové analýzy učebníc, ale aj ďalších podporných metodic-
kých materiálov. Do projektu sú zapojené základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 
v Srbsku (Vojvodina), Rumunsku, Maďarsku, krajinách, kam ich sa predkovia vysťahovali pred
viac ako 200 rokmi – na Dolnú zem. Výsledky a najmä metodické výstupy z projektu sú však
aplikovateľné na všetky slovenské školy aj v ďalších krajinách. Zámerom je zistiť aktuálny stav
z pohľadu potrieb podporovania národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a posilniť ju
prostredníctvom poskytnutia podporných učebných materiálov a interaktívnych vzdelávacích
programov školám zahraničných Slovákov. Ďalším zámerom je poskytnúť učiteľom a žiakom
informácie o Slovensku, jeho reáliách a zaujímavostiach, čo pomôže podporiť rozvoj národnej
identity žiakov mladšieho školského veku. Okrem osobných kontaktov je komunikačným
kanálom medzi školami webová stránka www.slovacivz.umb.sk na ktorej budú sprístupnené
didakticky pretransformované úlohy, hry, súťaže, testy a ďalšie aplikácie, ktoré napĺňajú uve-
dené obsahy.

Pri navrhovaní metodík nevychádzame z konkrétnych regiónov, ale z najvýznamnejších 
a najznámejších reálií Slovenska. Prílišná atomizácia územia je pre žiakov mladšieho školského
veku dysfunkčná, vzájomné súvislosti medzi faktami sa môžu dozvedieť aj neskôr. V kultúrnej
oblasti sme sa zamerali na poznávanie súčastí kultúrneho dedičstva krajiny – kultúrno-historic-
kých pamiatok, hradov, zámkov, významných sakrálnych objektov, mestských pamiatkových
rezervácií, rezervácií ľudovej architektúry, slovenských kultúrnych pamiatok na zozname sve-
tového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a ďalších. Prírodu reprezentujú národné
parky a ďalšie chránené lokality, jaskyne, druhová ochrana fauny a flóry, prírodné pamiatky na
zozname UNESCO, arboréta, endemity, relikty krajiny atď. Dôležitou oblasťou kultúrnej iden-
tity Slovákov žijúcich v zahraničí je ich tradičná ľudová kultúra. Ide o zachovávanie ľudových
piesní, krojov, ľudovej hudby, ľudových hudobných nástrojov, tradičných regionálnych jedál
apod., ktoré sa nielen u dolnozemských Slovákov tešia veľkej podpore a sú udržiavané a ďalej
odovzdávané vo svojom kultúrnom prostredí, ale pravidelne aj prezentované pri rôznych príle-
žitostiach aj na Slovensku. Preto aj webová aplikácia uvádza tri tematické okruhy: Poznávanie

19 DOUŠKOVÁ, A. – TOMKULIAKOVÁ, R.: Vzdelávacie potreby detí na slovenských školách v zahraničí. Acta
Universitatis Matthaei Belii, 2013, s. 29–40.
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Slovenska, Príroda Slovenska a Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Stránka po dokončení 
a spustení bude k dispozícii nielen učiteľom a žiakom v slovenských zahraničných školách, ale
aj školám na Slovensku, či všetkým záujemcom, ktorí sa na ňu prihlásia. 

Hronsecká lipová ratolesť: V tomto roku tiež jubilujúce podujatie. Stredoslovenské osve-
tové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci s obcou Hronsek organizuje 25. výročie krajskej
výberovej súťažnej prehliadky detí v speve ľudových piesní. Vyhlasujú sa dve vekové kategó-
rie: pre žiakov prvého aj druhého stupňa základnej školy. Do finále súťaže postupujú najlepší
detskí speváci prostredníctvom konkurzu. Víťazi obidvoch kategórií účinkujú v nasledujúcom
ročníku ako hostia, už sa nemôžu zúčastniť súťaže vo svojej kategórii. Zúčastniť sa môže 
v prípade, ak z hľadiska veku postúpi do vyššej kategórie. Na súťaži sa udeľuje aj cena diváka.
Finalistov na Hronseckej lipovej ratolesti sprevádza ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice.
Jej niektorí členovia ľudové piesne aj upravia pre ľudovú hudbu a s deťmi ich vystúpenie pri-
pravia.20

Do konkurzu sa prihlasujú záujemcovia s dvomi ľudovými piesňami, ktoré si sami vyberú – za
pomoci pedagóga, ktorý zabezpečuje aj primeranosť piesne k veku či hlasovému rozsahu žiaka.
Na konkurz sa žiaci ani nemusia prihlásiť, stačí sa dostaviť v určenom čase, priniesť text svojej
piesne, prípadne aj jej notový zápis. Súťažiaci svoje piesne zaspievajú bez hudobného sprievo-
du, dôraz pri hodnotení výkonov sa dáva na intonáciu, rytmus, presvedčivosť javiskového preja-
vu vo finále aj na súhru s ľudovou hudbou. Odporúča sa výber piesne zo svojej folklórnej oblas-
ti,21 čo však nie je podmienkou pre účasť v súťaži.

Záver

Záujem o témy sprostredkujúce poznávanie Slovenska, jeho regiónov, kultúrneho aj prírod-
ného dedičstva Slovenska je u študentov učiteľstva pre primárny stupeň vzdelávania veľký, čo
dokumentuje ich výber záverečných prác – aj bakalárskych, aj diplomových, ale aj výber voli-
teľných či povinne voliteľných predmetov, ktoré sa nimi zaoberajú: Regionálna výchova, Spolo-
čenskovedné záujmové aktivity, Vlastivedno-prírodovedná exkurzia, na ktoré sa hlásia vo
veľkom počte, aj keď sú v nepopulárnom čase v rozvrhu alebo si musia náklady na predmet
uhradiť (exkurzia, workshopy v externom prostredí). Považujeme to za pozitívne z dvoch hľa-
dísk:
a) skvalitnenie ich vlastného poznania a postoja; 
b) vzbudenie motivácie, nadšenia na vytváranie vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu u žiakov 

a adekvátna realizácia tejto úlohy v pedagogickej praxi.
Postoje budúcich učiteľov sú dobrým signálom pre hodnoty kultúrneho dedičstva, ktoré budú

sprostredkovávať svojim žiakom. Prezentácie žiakov nielen primárneho stupňa vzdelávania 
v rôznych aktivitách, súťažiach a ich výsledky zase dokumentujú, že učitelia chcú a aj venujú
témam kultúrneho dedičstva svoju pozornosť, čím napomáhajú vytvárať u žiakov národnú hrdosť
a patriotizmus. Napriek tomu existujú aj rezervy, učitelia by mali mať na svoju prácu lepšie celo-
spoločenské podmienky, pretože neriešenie problémov, pretrvávajúci marazmus v školstve, pod-
dimenzované financovanie či prebujnený byrokratizmus odvádzajú pozornosť a energiu učite-
ľov iným smerom, čo ovplyvňuje ich prácu so žiakmi a plnenie cieľov školskej edukácie. Elán
a entuziazmus zanietených učiteľov sa však ľahko prenáša na ich žiakov, preto sú potrebné pozi-
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tívne impulzy v danej oblasti už pri ich vysokoškolskej príprave. Tam sa majú naučiť byť dob-
rým nositeľom informácií a poznatkov, vedieť byť tvorivým a iniciatívnym facilitátorom žiac-
kych aktivít, vedieť sa orientovať v mimoškolských inštitúciách a ponuke, ktorú pre školy
poskytujú, a reálne túto ponuku aj využívať. Je to dôležitý faktor iniciujúci formovanie kultúr-
nej gramotnosti žiakov a vybudovanie ich kultivovaného postoja k hodnotám kultúrneho dedič-
stva v budúcnosti.

Summary

Cultural Heritage in the Primary Education

One of the primary goals of education is shaping the cultural literacy of students. Cultural heritage as
one of the components of universal values and its diversity allow it to be in the development of attitudes
and building cultural competence of students not only educational content, but also a good means of
education. In the primary education, themes of cultural heritage and its values are properly transformed and
integrated across the entire spectrum of educational areas, like regional education. However, it requires
adequate educational strategies based on the creative and active attitude of pupils, which is documented by
several examples from actual practice.
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EDUARD ŠTORCH JAKO UČITEL NA „ČESKÉM SEVERU“ 

JIŘÍ POKORNÝ

The author describes the activity of Eduard Štorch as a teacher on Czech minority schools at the
very beginning of the 20th century in brown coal district of Most (Brüx) in Northern Bohemia.
It deals with Štorch’s observation of local social and cultural situation and their impacts on
children’s attitude to school, society etc.
Štorch tried to examine the ways of their thinking and to influence them. He succeeded step by
step in gaining their confidence; he could use it for further educational influence. The example
of these children made him to think about the changes in educational praxis, about the necessity
to teach more illustratively, funny, with a greater respect to the local conditions. He proposed to
concede to this area greater school autonomy. These changes could have been used for 
a Fundamentals experiment, important for the whole Austrian school system. Štorch’s articles
excited public attention, but his proposals were not realized. After the World War I they were
nevertheless used as a starting point of Štorch’s pioneering educational attempts. 

Key words: Eduard Štorch; Czech minority schools; brown coal district of Most (Brüx) in
Northern Bohemia; beginning of the 20th century; children; changes in educational praxis.

Eduard Štorch je dosud znám především jako velmi populární autor knih pro mládež, v nichž
zpracovával témata z dějin pravěku a velmi raného středověku. Ale jen skuteční odborníci vědí,
že převážnou část svého života strávil ve škole. Štorch je považován za průkopníka nových
metod výchovy i vyučování dějepisu – asi by se ale stejně dalo říci, že průkopníka, oceněného
až dlouho po smrti, pokud ovšem nebereme v úvahu ty, které sám učil a kteří na něj dlouho vzpo-
mínali.1

V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat počátky Štorchovy pedagogické dráhy, dobou, kdy
se jeho pedagogické koncepty teprve rodily. Nelze pochybovat, že naprosto děsivé prostředí, do
něhož se jako mladý učitel dostal, znamenalo pro pedagoga jeho kvalit výzvu, která ho potom
vedla dál, k formulování nezvyklých, ale účinných řešení, která mají asi obecnou platnost. Na
začátku je třeba připomenout, s jakým vkladem vloh a schopností vstupoval Štorch do školské
služby. Předně to byl zajisté člověk nadaný, toužící se dále vzdělávat. Nemenší význam měla
jeho pevnost charakterová, snaha nepoddat se poměrům, ale naopak je přemáhat. S tím souvise-
jí jeho politické zájmy; Štorch již na učitelském ústavu v Hradci Králové šířil socialistické časo-
pisy, sympatizoval rovněž s pokrokáři, zástupci mladé politické, nonkonformní politické gene-
race. S představiteli radikálně pokrokové strany (zejména s Aloisem Hajnem) a dalšími podobně
smýšlejícími redaktory a intelektuály se začal stýkat i osobně. Největší význam měla známost se
Stanislavem Kostkou Neumannem, který tehdy zdaleka nebyl takovým nesnesitelným komunis-
tickým dogmatikem, jako později, nýbrž naopak člověkem a básníkem, který otvíral dveře do
světa svobody, a Janem Herbenem, redaktorem masarykovského časopisu, později deníku Čas,
s jehož pomocí poznal i prostředí kolem TGM. Již na počátku své učitelské dráhy začal Štorch
publikovat, svá angažovaná stanoviska projevoval ale zejména v rozsáhlé přednáškové činnos-
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ti. Jeho aktivity nehodnotili ovšem jeho nadřízení příznivě. Jak později zjistil, byl rok pod taj-
nou policejní dohlídkou. Okresní hejtman, který o jeho veřejné činnosti dostával zprávy, zařídil,
aby ho okresní školní rada propustila. Stalo se prakticky bez udání důvodu, Štorch skutečně nic
protizákonného nespáchal, ale vrchnost prostě chtěla mít učitele poslušné. V létě 1899, po dvou
letech učitelského působení, byl Štorch propuštěn ze školské služby, i když i školní inspektor
musel doznat, že učil dobře a obyvatelstvo Dobré Vody, obce, kde působil, se za něho velmi
přimlouvali.2

Aby nemusel odejít na vojnu, vstoupil Štorch do služeb Ústřední matice školské, jednoho 
z největších a nejvlivnějších českých spolků, který zakládal a vydržoval české školy v místech,
kde buď nebyly splněny všechny zákonné podmínky pro zřízení škol nebo kde sice bylo dost
českých žáků a mohly by se zřizovat, ale německé samosprávné orgány jejich vzniku bránily. 
V tomto směru soupeřila Ústřední matice školská s podobným německým spolkem, který se
nazýval Deutscher Schulverein.3 Není třeba říkat, že učit na matiční škole nebyl žádný med.
Každý matiční učitel se sice mohl považovat za obzvlášť obětavého vlastence, ale na druhé
straně samo o sobě nelehké břímě jeho učitelského úřadu zatěžovala nejrůznější protivenství – byl
vystaven šikanám místních úřadů, přičemž ty státní se ho většinou vůbec nezastaly, musel navíc
působit v nepřátelském prostředí. Konečně i český národ, pro nějž zachraňoval duše českých
dětí, na tyto učitele často zapomínal… Konečně není možno zapomínat ani na jednu velmi
vážnou okolnost – matiční učitelé byli zaměstnanci soukromého spolku, což se přirozeně nepříz-
nivě projevilo na jejich finančním ohodnocení a dalších požitcích. Nemůže proto překvapit, že
práce matičního učitele mohla – samozřejmě v rozporu s oficiální vlasteneckou rétorikou – slou-
žit i jako východisko z nouze pro ty, kteří by se jinde uchytit nedokázali nebo už ani nesměli.
Matiční učitelé také rádi vyměňovali svá nanejvýš čestná, ale jinak velice problematická místa
za mnohem výhodnější postavení v normální školské službě. Pokud ovšem nějaký matiční uči-
tel na svém místě zůstal, pak šlo většinou o naprosto mimořádnou osobnost, která si získala 
o rozvoj českého národa nepochybně velké zásluhy.

Ústřední matice školská působila v oblastech, v nichž české obyvatelstvo tvořilo menšinu,
tedy v pohraničním pásu či jak se říkalo v území zněmčeném, na půdě ohrožené apod. Do toho-
to prostředí přišel i Štorch. Stal se menšinovým učitelem v Hostomicích u Bíliny (1. září 1899
– 30. dubna 1900), Kopistech (1. května 1900 – 30. listopadu 1900) a Mostě (1. prosince 1900
– 30. listopadu 1903), tedy v severočeském hnědouhelném revíru. 

Jak již řečeno, Štorch se jako učitel vyznačoval velkou svědomitostí i nadšením pro své
povolání, jemuž nepochybně dobře rozuměl. Tím více ho muselo šokovat, že děti ho v nové ško-
le přivítaly s neskrývaným odporem a pohrdáním.4 Nepobyl ve škole ani několik hodin a už mu
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2 Literární archiv Památníku národního písemnictví, Praha, fond Eduard Štorch, Životopis a životopisné poznámky, 
č. inv. 5316–5330, zvl. Štorchovy zápisy: K biografii EŠ; Pro syndikát č. spis. – 1945 dotazník; Eduard Štorch; EŠ
Životopis 1932. K ucelení životopisných poznámek využito i knihy KAKÁČ, B.: Kdo byl Eduard Štorch, Praha 1986.

3 WOTAWA, A., Ritter von: Der Deutsche Schulverein 1880–1905. Eine Gedenkschrift, Wien 1905; STREITMANN,
M.: Der Deutsche Schulverein vor dem Hintergrund der österr. Innenpolitik 1880–1918, Diss. Wien 1984. Padesát let
Ústřední matice školské. Pamětní list vydaný na oslavu půlstoletí činnosti Ústřední matice školské v Praze,
1880–1930, Praha 1930; ŠPIRITOVÁ, A.: Ústřední matice školská v letech 1880–1919. In: Paginae historiae 1, 1993,
178–195; ZAORAL, R.: Die tschechischen und deutschen Schulvereine in Böhmen am Ende des 19. Jahrhunderts,
Germanoslavica II (VII),1995 N. 1, 107–15. 
V širším kontextu Judson, P. M.: Guardians of the Nation. Activists on the language frontiers of imperial Austria, Har-
vard University Press, Cambridge, Massachusetts – London 2006 a ZAHRA, T.: Kidnapped souls: national indife-
rence and the battle for children in the Bohemian Lands, 1900–1948, Ithaca: Cornell University Press 2008;
HASLINGER, P. (Hrsg.): Schutzvereine in Ostmitteleuropa – Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynamiken
nationaler Mobilisierung 1860–1939. Verlag Herder-Institut, Marburg 2009. 



jeden žák, když ho mírně napomenul, řekl: Ty vole! Jiní mu také nadávali, prý tak, že to nemo-
hl ani svěřit papíru. Šlo přitom ještě o celkem malé děti, deseti až dvanáctileté. Jiní na něj vola-
li rodiče – otec ti ukáže! Mnozí hoši leželi v lavicích a úplně ho ignorovali. Mohl dělat cokoli,
oni leželi a ničeho si nevšímali. „Nechali mne vymluvit – ani nehlesli, poroučel jsem – ani sebou
nepohnuli – nanejvýš některý do hrsti se šklebil.“5 Na jiného učitele vytáhl žák přímo nůž. Cho-
vání ve škole bylo přitom jen částí jejich celkového způsobu života – děti zde běžně kouřily,
kupovaly si kořalku, chodily na taneční zábavy a na schůze, kde viděly a slyšely leccos, co se
pro jejich věk zdaleka nehodilo a na co měly ještě dost času. „Každý matiční učitel se bojí zdej-
ší krajiny, nejen pro zkažený vzduch, ale zejména pro zkažené děti. Ty jsou postrachem vycho-
vatele,“ napsal později.6 Jeho počáteční snahy proniknout duši svých žáků, zaujmout je a strh-
nout nevedly bohužel k žádnému uspokojivému výsledku. Ať zkoušel jakékoli známé metody,
neprorazil. Byl v koncích. „Mládež je zde tak surová a zpustlá, že marná snaha ji vzdělávati,
zvláště když poměry, v nichž děti žijí, veškerou možnost zušlechťujícího působení potírají.“7

Přes tyto neblahé první zkušenosti se Štorch nevzdal. Bylo mu jasné, že nemůže pochopit
děti, když si neujasní, v jakém žijí prostředí, jací jsou jejich rodiče, jaké vlivy na ně působí. Tak
napsal několik velkých článků o severočeských hornících a jejich dětech. Tyto články, které mají
vlastně charakter sociologických studií, uveřejňoval v masarykovských periodikách Naší době 
a Čase. Štorch psal o severočeských hornících s velkým zájmem, účastenstvím, ale zároveň je
líčil bez pozlátka. Tyto stránky oceňoval i TGM, na něhož Štorchovy studie velice zapůsobily. 

Štorch si v prvé řadě uvědomoval, jak je práce horníků těžká, nezdravá a hlavně nebezpečná.
Nejčastější příčinou úmrtí horníka nebyla nějaká konkrétní nemoc, jako třeba poměrně dost
rozšířená tuberkulóza, ale neštěstí v dole. Výdělky považoval za nedostatečné, zejména s ohle-
dem na místní, jinde, ani snad v Praze nebývalou drahotu. Drahé bylo především bydlení, takže
celé početné rodiny bydlely v jedné místnosti a ještě si musely brát nocležníky. V takových
domovech, špinavých, neudržovaných, panovaly nakažlivé choroby. Také každý, kde jen mohl,
tam nepobýval. Muži odcházeli do hospody, ženy a děti na ulici. Nikde se nežije tak venku, jako
na českém severu, konstatoval Štorch.8

Hornické rodiny žily v tak velkém nedostatku ale do určité míry i vlastní vinou. Při rozum-
nějším hospodaření by se dalo přece jenom něco ušetřit. Mnoho peněz se propilo, prokarbanilo,
i v bídě si lidé kupovali poměrně drahé, přímo luxusní věci. Asi to bylo způsobeno tím, že nikdo
z horníků vlastně nikdy nevěděl, zda se ve zdraví dožije příští výplaty. Velkou vinu dával Štorch
také ženám, které se neuměly starat o domácnost, místo aby si hleděly domova a snažily se ho
trochu zvelebit, trávily volný čas na ulici a klepaly. Nevařily, děti zůstávaly bez snídaně i obě-
da. Děti přicházely do školy také nevyspalé, protože doma byl takový rámus, že se stále budily.
Ženy se vdávaly velmi mladé a měly – ve srovnání s jejich vrstevnicemi ve městech i zeměděl-
ských krajích – výrazně více dětí. Samy byly vlastně ještě nedospělé, špatně vychovaném resp.
vůbec nevychované, nevzdělané – jak by se mohly ještě starat o děti?

Selhávání rodin si Štorch vysvětloval i tím, že do severočeského revíru přicházeli lidí ze
všech končin Čech, většinou samozřejmě normální nebo spíš průměrní, ale mezi nimi se obje-
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4 Následující líčení se opírá o tři zásadní Štorchovy studie: Štorch, E.: Sociální postavení dětí v severočeském revíru,
Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 9, 1902, s. 408–417, 497–505, TÝŽ: Děti v severočeském revíru.
Jejich otázka sociální a pedagogická. Studie Ed. Štorcha, tamtéž, s. 641–653, 738–745, 808–820, 910–922, TÝŽ:
Severočeští horníci, tamtéž r. 12, 1905, s. 32–39, 110–119. Tyto články pak dále cituji zkráceně.

5 Děti v severočeském revíru, s. 742.
6 Sociální postavení dětí v severočeském revíru, s. 409.
7 Děti v severočeském revíru, s. 743.
8 Děti v severočeském revíru, s. 645–647.



vovali i „vyštvanci“ ze všech okresů. „Koho nechtěli v Čechách trpět, kdo kde měl příčinu zmi-
zet, koho lákal bezuzdný život, přišel sem a žije tu, ovšem k ostudě českého jména.“9

Dobrých vzdělaných českých lidí, kteří by byli schopni účinně pomoci, se strašně nedo-
stávalo. Inteligentní Češi se podle Štorcha chovali buď blazeovaně a vůči horníkům nevšímavě;
do žádných vážných hovorů se raději nepouštěli, nanejvýš debatovali o kvalitě piva v jednotli-
vých hostincích. Bál se totiž Němců. Ale i když chtěli něco dokázat, často neuspěli, nedovedli
totiž navázat kontakt. Nadšený, mladý muž, „jehož dosavadní život byl uzavřen čtyřmi školními
stěnami a jenž informoval se o kraji tomto z našich vlasteneckých časopisů, které vidí tu jen 
a jen zuřivou pranici beránků Čechů a vlků Němců, ale nevidí tu pro vlastenecké fábory vlast-
ního boje, boje velkokapitálu s dělnictvem. Tento boj zde zuří a tento boj jest internacionální.
Mladík ten má hlavu plnou vlastenectví, srdce jeho hoří touhou „vyrvati lid náš ze spárů sveře-
pých nepřátel“, mluví lidu vřele o lásce k vlasti – a lid naň kouká, poslouchá – jedním uchem
sem, druhým ven – a mladík je zklamán, nadšení prchne a on praví: Je to bídný, sprostý lid! –
A přijdou k lidu muži divných pohledů, vzdorného vzezření, a ti zatím káží v hostincích, na uli-
cích, na cestách, v rodinách, podivné věci. Lidem planou oči, pěsti se svírají, ústa drmolí hrozné
kletby – a výsledek: Mostecko a Duchcovsko náleží dnes anarchistům, Teplicko sociálním
demokratům.“10

Na sociálním žebříčku neviděli horníci nikoho, kdo by si zasloužil jejich úctu, komu by moh-
li důvěřovat. „Průměrný obyvatel zdejší cítí se hospodářsky utlačován, vyssáván, sám o sobě
praví, že jest otrokem a politicky téměř bez práv a zastání.“ Z toho vyplýval ohromný pesimis-
mus. „Zdejší člověk s pohrdáním a sarkasmem mluví o spravedlnosti, nevěří v altruismus, šle-
chetnost, nevěří v dobré, poctivé úmysly nikoho na světě, nevěří v náboženství, vidí jen po zku-
šenostech trpkých všude faleš, úskočnost a nepřátelství. Dle toho často jedná a my tímto
pesimismem vysvětliti můžeme mnohé trapné a surové úkazy, jakož i zálibu v revolučním.“ (…)
„Za takového smýšlení rodičů vyrůstá dítě a to přichází do lavice školní ne jako poupátko sotva
rozvité, nevinné, naivní, ale jako chvost bodláku od cesty, do něhož každý kopne, nebo alespoň
po něm holí uhodí. Již v dětech školních pozoruji všechny budoucí socialisty, anarchisty apod.
Dospěvše nestávají se zde děti socialisty snad agitacemi řečníků, čtením socialistických brožur
a knih, ale proto, že vyrůstají v těchž poměrech hospodářských a sociálních, které vytvořily rodi-
če socialistické a anarchistické a nad to již v krvi dispozici k směrům těmto přinesly. Téměř
marně očkuje učitel dětem lásku ke společnosti.“

V sociální demokracii viděl Štorch ovšem také mnoho dobrého, velice oceňoval, že sociálně
demokratické spolky jsou utrakvistické, že v nich sedí vedle sebe klidně Čech a Němec, řeční se
oběma jazyky… A ještě jedna přednost měla sociální demokracie i anarchisté – hluboký a vážný
zájem o vzdělávání.11

Děti vyrůstající v takových poměrech se asi nemohly chovat jinak. Co ale s nimi? Někteří se
vzdali už veškeré naděje, že tvrdili, že je škoda každého krejcaru, který sem Ústřední matice
školská pošle. Tak ať se takové děti odnárodní – žádná škoda, nic neztratíme a německý národ
nic nezíská. Štorch je ale – jak už řečeno – nezatratil, postupem doby se naučil s nimi vycházet.
Docílil toho celkem jednoduchým způsobem, mluvil s nimi, zajímal se o jejich problémy, a ony
nakonec roztály. Když byl přeložen do jiné školy, psaly mu dokonce dopisy, těšily se, že za nimi
přijde na návštěvu…

9 Sociální postavení dětí, s. 497. 
10 Děti v severočeském revíru, s. 739. 
11 Sociální postavení dětí, s. 510, Severočeští horníci, passim. Dále ZVONEK (= ŠTORCH, E.): U severočeského socia-

listy. Interview, Besedy Času, r. 9, č. 21, 20. dubna 1904.
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Štorch ale zároveň promýšlel problematiku výchovy těchto dětí v širokých souvislostech.
Uvědomoval si, že všechny problémy jsou předně řešitelné jedině tehdy, když dojde k zásadní
změně existujících hospodářských, sociálních a politických poměrů. Vedle toho formuloval
vlastní naprosto konkrétní programy. Chtěl odstranit špatné příklady, které dávají dospělí svým
dětem – nemírné požívání alkoholu, rozháraný rodinný život, opovrhování školou. Aby škola
mohla blahodárně působit a učitel mohl čelit mravní slabosti mládeže, požadoval, aby byl
zakázán prodej kuřiva a alkoholu nedospělým, aby policie také dbala na to, aby děti nenavště-
vovaly taneční zábavy a schůze. Protože si uvědomoval, že některé obzvlášť zatvrzelé a napros-
to zkažené děti se už stejně nedají napravit, navrhoval zřídit pro ně dostatečný počet polepšo-
ven. 

Přál si rovněž zásadní změnu v organizaci výuky. Děti musí během celého vyučování sedět,
strašné jim chybí pohyb – a to je jeden z důvodů jejich špatného chování. Bylo by záhodno ně-
které předměty jako např. přírodopis učit venku – arci s 80 žáky, které měl učitel přinejmenším
na starosti, to nepřicházelo v úvahu. Proto Štorch navrhoval alespoň zavedení ručních prací. Tím
by se děti nepochybně zklidnily. Kritizoval také vůbec celý způsob vyučování, založený do
značné míry na cvičení paměti. „Žák vyjmenuje: „V našich vodách zdržuje se kapr, karas,
okoun, pstruh, ouhoř, štika (II. čít.), ale ku skutečnému jich pozorování nikdy veden nebyl. 
A v pravdě ani abiturient střední školy nerozezná, přes 13leté učení, okouna od karasa. Žák musí
umět odříkat: Peří slavíkovo je svrchu rezavě hnědé, na temeně a na hřbetě nejtmavější, vespod
žlutošedé, na hrdle a prsou nejsvětlejší (IV. čít.) a rozumí se, že slavíka jakživ neviděl a že ho to
také ani trochu nezajímá.“ Stále jen učení nazpaměť – a „kde jest vzdělávání schopností vyšších
jako: pozorování, reflexe, užívání obdoby, soudu, obraznosti, obsahové paměti kde pěstování
vůle?“ Učitelé by měli mít volnost, aby přizpůsobovali obsah učiva konkrétním podmínkám
mnohem více, než se dosud děje. Měli by mít také větší pravomoci k zasahování do některých
společenských problémů, např. aby s pomocí policie mohli právě kontrovat, jak se dodržují ně-
které už zmíněné zásady, např. aby děti nechodily na taneční zábavy.

Celkově Štorchovy vize vyvrcholily v návrhu na poskytnutí školské autonomie severo-
českému revíru, kde by pak – pod vedením pověřených školských odborníků – mohl proběhnout
rozsáhlý experiment, který by měl nedozírný význam jak pro české školství, tak pro školství 
v celém Rakousku. Mnoho z toho, co Štorch navrhoval, se ostatně ve světové pedagogice již dis-
kutovalo. Na osamoceném ostrově 7000–8000 dětí by se mohlo dobře vyzkoušet.12

V roce 1903 musel Štorch ze svého severočeského působiště odejít, opět kvůli své veřejné
angažovanosti. Do svých služeb ho pak přijala Praha. V hlavním městě se Štorch věnoval poně-
kud jiným otázkám, např. náboženství, začínal také ve větším měřítku s archeologií… K ožive-
ní jeho starých pedagogických konceptů došlo až po první světové válce a po jeho slovenském
intermezzu. Když se totiž vrátil do pražských škol, musel konstatovat, že děti zase zhrubly, že
se chovají tak, jak sám zažil na Mostecku. Proto začal znovu uvažovat o svých plánech a dokon-
ce je začal také realizovat způsobem, jaký dřív nebyl možný. Bez zkušenosti, jako udělal na
severu, by to asi sotva dokázal nebo nedokázal přinejmenším tak rychle. 

Shrnutí

Autor popisuje činnost Eduarda Štorcha jako učitele na menšinových školách, zřizovaných
Ústřední maticí školskou na severu Čech, v mosteckém hnědouhelném revíru. Reprodukuje
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12 Děti v severočeském revíru, s. 808–820, 920–921.



Štorchova pozorování tamější sociální a kulturní situace a jejích důsledků pro postavení dětí,
jejich postoj ke společnosti, škole apod. 

Štorch se pokoušel proniknout do způsobu myšlení těchto dětí, snažil se na ně působit.
Postupně se mu podařilo získat jejich důvěru, na níž pak mohl stavět další pedagogické působe-
ní. Příklad dětí z Mostecka ho přiměl uvažovat o změnách v pedagogické praxi, o potřebě vyu-
čovat názorněji, zábavněji, s větším zřetelem k místním podmínkám. Navrhoval, aby mostecké-
mu revíru byla poskytnuta rozsáhlá školská autonomie, která mohla být využita k zásadnímu
experimentu, významnému pro celé rakouské školství. Jeho články vzbudily pozornost, jeho
návrhy však nebyly přirozeně realizovány. Po I. světové válce nicméně posloužily jako výcho-
disko Štorchových novátorských pedagogických pokusů.

Summary

Eduard Štorch as a teacher in Northern Bohemia

The author describes the activity of Eduard Štorch as a teacher on Czech minority schools at the very
beginning of the 20th century in brown coal district of Most (Brüx) in Northern Bohemia. It deals with
Štorch’s observation of local social and cultural situation and their impacts on children’s attitude to school,
society etc. Štorch tried to examine the ways of their thinking and to influence them. He succeeded step by
step in gaining their confidence; he could use it for further educational influence. The example of these
children made him to think about the changes in educational praxis, about the necessity to teach more
illustratively, funny, with a greater respect to the local conditions. He proposed to concede to this area
greater school autonomy. These changes could have been used for a Fundamentals experiment, important
for the whole Austrian school system. Štorch´s articles excited public attention, but his proposals were not
realized. After the World War I they were nevertheless used as a starting point of Štorch’s pioneering
educational attempts.
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SIMEONOVO KANTIKUM V LUKÁŠOVĚ EVANGELIU 2,29–32 

PETR MAREČEK

The purpose of this paper is to point out the importance of the hymn Nunc Dimittis (2:29–32) in
the context of Luke’s double work (Luke-Acts). The significance of this hymn results on the one
hand from the circumstances by which is delivered and the specific features of the person which
it utters and on the other hand from its content whose explanation we will offer.  

Key words: Biblical exegesis; Luke’s Gospel; Jesus; Infancy narrative.

Simeonovo kantikum, které patří k nejznámějším lukášovským kantikům,1 je od 5. století sou-
částí večerní modlitby církve (Constitutiones Apostolicae 7,48; PG 1,1057). Tento hymnus, obvy-
kle označovaný Nunc dimittis dle jeho úvodních slov v latinském překladu, který se svou živostí
a hloubkou myšlenek rovná nejkrásnějším žalmům,2 vypovídá o univerzální významnosti Ježíše
a zastává funkci „předehry“ k celému Lukášovu dvojdílu: Lukášovu evangeliu a Skutkům apošto-
lů. Tato Simeonova slova náleží do epizody zpravidla označované „Představení Ježíše v chrámě“
(Lk 2,21–40),3 která tvoří základ význačného liturgického svátku křesťanské tradice Uvedení Páně
do chrámu4 připadajícího na čtyřicátý den po Slavnosti Narození Páně, tj. na 2. února.5

Příběh „Představení Ježíše v chrámě“ (Lk 2,21–40), který se stal v dějinách církve opětovně
námětem k projednání6 a ztvárnění,7 se řadí do tzv. evangelia o Ježíšově dětství (Lk 1,5–2,52).

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2

1 BROWN, R. E.: The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and
Luke. London 1993, s. 456: „[…] the loveliest of the Lucan canticles […].“

2 PLUMMER, A.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke. Edinburgh 1922, s. 67:
„In its suppressed rapture and vivid intensity this canticle equals the most beautiful of the Psalms.“ A hned připojuje:
„It is the sweetest and most solemn of all the canticles.“

3 Vyprávění v Lk 2,21–40 ve svých jednotlivostech připomíná rysy v 1 Sam 1–2, a tak vede k možnosti, že Lukáš píše
svůj příběh jako imitaci příběhu o Samuelovi. Takto FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New
York 1981, s. 420. BULTMANN, R.: Die Geschichte der synoptische Tradition. Göttingen 1964, s. 326, upozorňuje
na spojitost mezi vyprávěním v Lk 2,21–40 a zprávou o věštění starého askety Asita v legendě o Buddhovi. Všímá si,
že o Asitovi (stejně jako o Simeonovi) se vypráví, „daß er, durch göttliche Kunde unterrichtet, in den Palast des
Vaters des neugeborenen Kindes kommt, das Kindlein in di Arme nimmt und dann die große Rolle des Neugeborenen
weissagt, die er selbst, am Ende seiner Tage stehend, nicht mehr erleben wird“.

4 Východní církev tento svátek označuje Hypapante (Setkání). Viz dále BRAKMANN, H.: He hypapantè toû Kyríou.
Christi Lichtmess im frühchristlichen Jerusalem. In: Feulner, H.-J. et al. (edd.): Crossroad of Cultures: Studies in
Liturgy and Patristics in Honor of Gabriele Winkler. Rom 2000, s. 151–172.

5 Viz dále ADAM, A.: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe. Praha 1998, s. 146–149. Na konci 4. století
je dosvědčena existence svátku slaveného v Jeruzalémě čtyřicet dní po Epifanii. Srov. HEJTMANOVÁ, M.: Itinera-
rium Egeriae = Putování Egeriino. České Budějovice 1999, s. 116–117. V Římě byl svátek sv. Simeona slaven za
papeže Sergia I. (687–701). Srov. LUCCHESI PALLI, E. – HOFFSCHOLTE, L.: Darbringung Jesu im Tempel. In:
Kirschbaum, E. (ed.): Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. I. Rom – Freiburg – Basel – Wien 1990, sl.
473–474.

6 K nejstarším výkladům úryvku Lk 2,21–40 nepochybně patří komentář Origena (kolem 185 – kolem 254), který
tomuto textu věnoval čtyři kázání (Homiliae in Lucam 14–17; PG 13,1833–1847). Pokud jde o dějiny působení této
perikopy v dějinách církve, viz dále BOVON, F.: Das Evangelium nach Lukas. Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukir-
chen 1989, s. 139.

7 Viz dále LUCCHESI PALLI, E. – HOFFSCHOLTE, L.: Darbringung Jesu im Tempel. In: Kirschbaum, E. (ed.): Lexi-
kon der christlichen Ikonographie. Bd. I. Rom – Freiburg – Basel – Wien 1990, sl. 473–477.



Vyprávění o dětství v Mt 1–2 a Lk 1–2 se všeobecně pokládají za poslední část evangelní tradi-
ce, která byla utvořena, a lze je považovat za „ouverturu“ k vlastnímu evangeliu. Historická hod-
nota vyprávění o dětství je velmi problematická.8 V souvislosti s textem Lk 1,5–2,52 je nutno
uvést, že zahrnuje mnohé stále znovu probírané a nedořešené otázky, které se vztahují jednak
k povaze a rozsahu pramenů, jež evangelista Lukáš zpracoval v Lk 1,5–2,52, a jednak k půvo-
du hymnů (Lk 1,46–55: Magnificat; Lk 1,67–79: Benedictus; Lk 2,29–32: Nunc dimittis).9

Naše studie si klade za cíl poukázat na význam kantika Nunc dimittis (Lk 2,29–32) v kon-
textu celého Lukášova dvojdíla. Důležitost tohoto hymnu v Lk 2,29–32 vyplývá jak z okolnos-
tí, při kterých tento hymnický text zaznívá, a ze specifických rysů osoby, která tato prorocká slo-
va pronáší, tak z jeho obsahu, jehož výklad nabídneme.

I. Kontext Nunc dimittis

Příběh setkání Simenona s Ježíšem je součástí tzv. evangelia o Ježíšově dětství (Lk 1,5–2,52).
Obecně je zastáván názor, že původně tato evangelní tradice o Ježíšově dětství končila v Lk 2,40
a že k ní evangelista Lukáš dovedným způsobem připojil úryvek tradice o dvanáctiletém Ježíši
(Lk 2,41–52), ve kterém redakčně upravil začátek a konec ve shodě se začátkem a koncem pře-
dešlé perikopy Lk 2,22–40.10 Text Lk 2,5–40 vykazuje pečlivé uspořádání ve formě diptychu.
Výpovědi o Janu Křtiteli vytváří paralelu s výpověďmi o Ježíšovi.11 Můžeme pozorovat nádher-
nou inkluzi mezi začátkem a koncem Lk 1,5–2,40, kterou tvoří jednak motiv spravedlivého muže
a ženy (Lk 1,5–25: Zachariáš a Alžběta; Lk 2,22–40: Simeon a Anna) a jednak chrámová scéna,
která je spjata s událostí zjevení (Zachariášovo zjevení; Simeonovo zjevení).

Setkání Simeona s Ježíšem v Lk 2,21–40 připomíná setkání Alžběty s Marií v Lk 1,39–56.
V obou dvou epizodách je Marie se svým synem přijata a ohodnocena člověkem, ve kterém
působí Duch svatý. Jak Alžběta (Lk 1,42), tak rovněž Simeon (Lk 2,28.34) pronášejí slova eulo-
gie, která se vztahují k Marii a jejímu dítěti. Bůh mocně působí při těchto setkáních, i když
nastávají velmi odlišným způsobem. Zatímco setkání Alžběty s Marií a jejím dítětem (Lk
1,39–56) je setkáním v rámci rodinných svazků (srov. Lk 1,36) v domácím prostředí (srov. Lk
1,40), setkání Simeona s nimi má punc téměř úředního setkání a odehrává se v centru nábožen-
ského života židovství.12
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8 Srov. dále FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 306–309.
9 Pokud je o problematiku původu a sepsání Lk 1–2, viz LAURENTIN, R.: Structure et théologie de Luc I–II. Paris

1957; BROWN, R. E.: The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew
and Luke. London 1993. Pokud jde o otázku původu kantik, viz FARRIS, S.: The Hymns of Luke’s Infancy Narrati-
ve: Their Origin, Meaning and Significance. Sheffield 1985.

10 Např. CREED, J. M.: The Gospel according to St. Luke: The Greek Text with Introduction, Notes, and Indices, Lon-
don 1950, s. 44; KLOSTERMANN, E.: Das Lukasevangelium. Tübingen 1975, s. 45; FITZMYER, J. A.: The Gospel
According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 435–436; SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium. Teil I. Freiburg –
Basel – Wien 1990, s. 139; SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 1–10. Gütersloh – Würzburg
1992, s. 76; WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1988, s. 82. MARSHALL, I. H.: The Gospel of Luke.
Exeter 1978, s. 126, je snad jediným, kdo uvádí v pochybnost tento názor. 

11

12 Lukáš s oblibou vypráví o takovýchto Bohem vedených setkáních (srov. Sk 9,10–18: setkání Pavla s Ananiášem;
Sk 10,17–29: setkání Petra s Kornéliem).

 Jan K titel Ježíš 
Ohlášení narození  Lk 1,5–25 Lk 1,26–38 
Setkání Marie s Alžb tou Lk 1,39–56: Magnificat 
Narození Lk 1,57–66 Lk 2,1–21 
Hymnus Lk 1,67–80 Lk 2,22–40 



V Lk 2,21–40 si lze dále všimnout, že motiv zákona a jeho plnění vytváří nejen rámec
vyprávění (Lk 2,22–24.39), ale též jeho střed (Lk 2,27).13 Tímto způsobem je zdůrazněno, že
tato událost, která poskytuje výpověď o budoucí velikosti Ježíše, nastává skrze poslušnost
Mojžíšovu zákonu, který je zákonem Páně.14 Jako byli Ježíšovi rodiče poslušni nařízení císaře
Augusta v Lk 2,1–5, tak rovněž nyní jsou představeni jako poslušní předpisů Mojžíšova záko-
na.15 Ježíš je tedy v prvé řadě představen jako pravý žid z důsledně praktikující židovské rodi-
ny. Evangelista Lukáš avšak odkazy na ustanovení zákona chce rovněž zdůraznit, že Ježíš se
narodil v čase, kdy skrze „Zákon a Proroky“ byl manifestován Bůh a jeho vůle (viz Lk 16,16).

Vedle výpovědí o Mojžíšově zákonu, popř. zákonu Páně, které se objevují v souvislosti
s Ježíšovými rodiči, se v tomto příběhu setkáváme s třemi zmínkami o Duchu svatém, které se
vztahují k Simeonovi (Lk 2,25.26.27). Tento Duch svatý, o jehož činnosti se již opětovně zmi-
ňovaly příběhy zvěstování (Lk 1,15.17.41) a který uschopnil Zachariáše pronést proroctví Bene-
dictus (Lk 1,67), trvale spočívá na Simeonovi (Lk 2,25), dává mu věštbu s osobním příslibem,
že neuzří smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše (Lk 2,26), a vede ho do chrámu (Lk 2,27),
kde ho uschopňuje rozpoznat Mesiáše v dítěti, které přináší jemu zcela neznámý manželský pár
(Lk 2,27). Duch svatý je zde tím, kdo inspiruje Simeona k vyjádření proroctví. Zákon a Proro-
ci, kteří dohromady představují lukášovské označení pro dědictví Izraele (Lk 16,16; Sk 13,15;
24,14; 26,22; 28,23), vytvářejí kontext pro životní příběh Ježíše. On, stejně jako křesťanská víra,
má svůj základ v Písmu svatém, a tudíž kořeny v Izraeli. Není zde přerušení. 

Ve shodě s Lukášovou tendencí zdůrazňovat Ježíšovu nadřazenost vůči Janu Křtiteli při para-
lelním líčení jak zvěstování jejich narození, tak samotné události jejich narození16 můžeme
pozorovat, že zatímco po Janově narození pronesl jeden prorok (jeho otec Zachariáš) věštbu
o jeho budoucí velikosti (Lk 1,67–79), po Ježíšově narození proslovili věštbu o jeho budoucí
velikosti dva proroci (Simeon a Anna). Setkáváme se zde s komplementárním dualismem, kdy
jsou vedle sebe zmíněni muž a žena, což je příznačné pro Lukášovo evangelium.17

Uvedení Simeona na scénu je nečekané, jak je patrné z vyjádření kai idou antrōpos ēn en
Ierousalēm „a hle, v Jeruzalémě byl člověk“ (Lk 2,35), jelikož by se spíše očekávala formulace
kai ēn antrōpos en Ierousalēm „a v Jeruzalémě byl člověk“. Jméno Symeōn „Simeon“ je řecká
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13 Formulaci kata ton nomon „podle Zákona“ (Lk 2,22.39) používá Lukáš rovněž v Sk 22,12; 23,3; 24,14. V ostatních
evangeliích se pak objevuje již jen v Jan 18,31; 19,7. Vyjádření nomos kyriou „zákon Páně“ (Lk 2,23.24.39) se již
nikde jinde v Novém zákoně nevyskytuje.

14 BORNHÄUSER, K.: Die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu. Versuch einer zeitgenössischen Auslegung von
Matthäus 1 und 2 und Lukas 1–3. Gütersloh 1930, s. 112, klade příběh Ježíšova narození v Lukášově evangeliu do
spojitosti s Gal 4, 4: „Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna (= Lk 1,26–38), narozeného ze ženy (= Lk 2,1–20),
podrobeného zákonu (= Lk 2,21.22–24), aby vykoupil lidi […].“

15 Je pozoruhodné, že verše Lk 2,23; 2,24 obsahují jediné výslovné (jako takové uvedené) citace Starého zákona v Lk 1–2.
16 Lukáš opětovně zdůrazňuje v Lk 1–2 Ježíšovu prioritu vůči Janu Křtiteli. Rodiče Jana „byli spravedliví před Bohem“

(Lk 1,6), naproti tomu Ježíšova matka je „milostí zahrnutá“ (Lk 1,28). Zatímco o Janovi anděl sděluje, že bude vel-
ký před Pánem (Lk 1,15), o Ježíšovi prohlašuje, že bude veliký (Lk 1,32). Jan bude nazván prorokem Nejvyššího (Lk
1,76), naproti tomu Ježíš bude nazván Synem Nejvyššího (Lk 1,32). Ježíš není pouze naplněn Duchem svatým jako
Jan (Lk 1,15), ale jeho pozemská existence začala skrze působení Ducha svatého (Lk 1,35). Zatímco dotaz Janova
otce je považován za postoj nevěry (Lk 1,19–22), otázka Ježíšovy matky není chápána jako pochybnost, jak dává
najevo andělem nabídnuté přezkoumatelné znamení pro spolehlivost zvěstování (Lk 1,34–38).

17 Srov. Zachariáš a Marie (Lk 1,11–20 // Lk 1,26–38; Lk 1,46–55 // Lk 1,67–79); Simeon a Anna (Lk 2,25–35 // Lk
2,36–38); Náman a vdova ze Sarepty (Lk 4,27 // Lk 4,25–26); Jairova dcera a syn vdovy v Naimu (Lk 8,40–56 // Lk
7,11–17); Ninivští mužové a královna jihu (Lk 11,32 // Lk 11,31); muž uzdravený v sobotu a žena uzdravená v sobo-
tu (Lk 14,1–6 // Lk 13,10–17); syn Abrahámův a dcera Abrahámova (Lk 19,9 // Lk 13,16); muž zasel hořčičné zrnko
a žena zadělala kvas do mouky (Lk 13,18–19 // Lk 13,20–21); pastýř s ovcemi a žena s mincemi (Lk 15,3–7 // Lk
15,8–10); Petr u hrobu a ženy u hrobu (Lk 24,12 // Lk 24,1–12). Viz dále SEIM, T. K.: The Double Message: Pat-
terns of Gender in Luke-Acts. Nashville 1994, s. 11–24.



forma semitského jména Šimĕʻôn, které je zdrobnělinou Šĕmaʻ-’ēl „Bůh slyšel“, nebo Šĕmaʻ-yāh
„Hospodin slyšel“.18 Jméno Symeōn je občas nahrazeno podobně znějícím ryze řeckým jménem
Simōn.19 Toto jméno je použito v Bibli v prvé řadě pro druhého syna Jákoba, jehož matka byla
Lea (Gn 29,33–49,5; Jdt 9,2; 4 Mak 2,19) a který byl praotcem kmene téhož jména (Jdt 6,15; Zj
7,7). Dále je toto jméno použito v Ezd 10,31. Nakonec pak v 1 Mak 2,1.65 se setkáváme
s veleknězem Šimonem, který sehrál významnou roli ve své době. V Novém zákoně se toto jmé-
no vyskytuje mnohem častěji.20 Nejčastěji jde o původní jméno Petra, který společně se svým
bratrem Ondřejem náležel k prvním Ježíšovým učedníkům (Mk 1,16). Mnohdy je použito v sou-
vislosti s přízviskem: Šimon Kananejský, popř. zvaný Zélota (Mt 10,4; Lk 6,15), Šimon, bratr
Páně (Mk 6,3), Šimon Malomocný (Mk 14,3), Šimon z Kyrény (Mk 15,21); Šimon – farizej (Lk
7,40), Šimon Iškariotský, otec Jidáše Iškariotského (Jan 13,2.26), Šimon – mág (Sk 8,9),
Šimon – koželuh (Sk 9,43). 

Člověk tohoto jména v Lk 2,25 je nám jinak neznámý.21 Skutečnost, že je nositelem tohoto
hojně vyskytujícího se židovského jména, jehož význam („Bůh/Hospodin slyšel“) výstižně
odpovídá situaci, ještě nemůže vést k úsudku, že jde o nehistorickou postavu.22 I když v příbě-
hu patriarchů se Jákobovi synové Šimeón a Lévi objevují v úzkém vztahu (srov. Gn 29,33–34),
v lukášovském příběhu nic nenaznačuje, že by Simeon byl levitským knězem. Křesťany mohla
vést k této myšlence zmínka v Lk 2,34 o jeho požehnání rodičům. Představení Simeona jako
člověka, který žije v Jeruzalémě (Lk 2,25) a který veden Duchem přichází do chrámu (Lk 2,27),
stojí v protikladu k popisu Zachariáše, kterého kněžská povinnost přivedla do chrámu (Lk
1,8–9). Stěží jde o Simeona, syna Hillela a otce rabího Gamaliela Staršího.23 Protoevangelium
Jakubovo, jehož nejstarší části textu pocházejí z 2. století, představuje Simeona jako velekněze,
nástupce Zachariáše (8,1–3), otce Jana Křtitele (24,3–4).24 Dokonce je ztotožňován se Simeo-
nem v řeči Jakuba na jeruzalémském sněmu (Sk 15,14).25 Nikodémovo evangelium, které bylo
sepsáno nejpozději na začátku 4. století, sděluje, že Simeon byl velký učitel (16,2) a že jeho dva
syny Ježíš vzkřísil (17,1).26 Odkaz v Nunc dimittis na Simeonovu ochotu zemřít vedl k pravdě-
podobné domněnce, že evangelista Lukáš o něm uvažuje jako o starém muži. Pseudo-Matoušo-
vo evangelium, které vzniklo asi v 8.–9. století, zmiňuje, že Simeon měl věk 112 let (15,2).27

Simeon je v Lk 2,25 představen jako člověk „spravedlivý a zbožný“. Toto slovní spojení je
doloženo v rané židovské a křesťanské literatuře pouze zde. „Spravedlivý“ dikaios je stejné
adjektivum, jaké bylo použito v souvislosti s rodiči Jana Křtitele v Lk 1,6 a s Josefem v Mt 1,19.
S použitím tohoto výrazu ve spojení s anthrōpos se setkáváme ve Starém zákoně. Takto jsou
představeni Noe (Gn 6,9) a Job (Job 1,1). Jelikož takovýto popis osob se neobjevuje často, lze
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18 FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 426.
19 Srov. BLASS, F. – DEBRUNNER, A. – REHKOPF, F.: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen

1990, § 53,3. 
20 Forma Simōn se v Novém zákoně nachází celkem 75krát (Jan 25krát; Lk 17krát; Sk 13krát; Mk 11krát; Mt devětkrát),

zatímco forma Symeōn se v Novém zákoně objevuje pouze sedmkrát (Lk 2,25.34; 3,30; Sk 13,1; 15,14; 2 Petr 1,1; Zj 7,7).
21 LAGRAND, J.: Luke’s Portrait of Simeon (Luke 2:25–35): Aged Saint or Hesitant Terrorist. In: Hills, J. V. (ed.):

Common Life in the Early Church. Harrisburg 1998, s. 175–185 (zde s. 177), v Simeonovi spatřuje revolucionáře:
„Simeon as a young freedom fighter […].“

22 SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium. Teil I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 123, pozn. 189.
23 Takto CUTLER, A.: Does the Simeon of Luke 2 Refer to Simeon the Son of Hillel? The Journal of Bible and Religion

34, 1966, s. 29–35.
24 DUS, J. A. – POKORNÝ, P. (edd.): Novozákonní apokryfy. Sv. I. Neznámá evange lia. Praha 2001, s. 261, 269.
25 Srov. JAN ZLATOÚSTÝ: Acta Apostolorum Homilia 33,1 (PG 60,239).
26 DUS, J. A. – POKORNÝ, P. (edd.): Novozákonní apokryfy. Sv. I. Neznámá evange lia. Praha 2001, s. 341, 343.
27 Tamtéž, s. 300.



se domnívat, že Lukáš přebírá tento motiv ze Starého zákona. Simeon takto ztělesňuje věrného
příslušníka vyvoleného národa, který žije s důvěřivou nadějí, že Bůh ve své věrnosti splní svá
zaslíbení Izraeli. Pokud jde o výraz eulabēs „zbožný“, lze pozorovat, že z novozákonních auto-
rů pouze Lukáš charakterizuje lidi pomocí tohoto slova. Tento výraz je znovu použit v Sk 2,5;
8,2; 22,12, kde vyjadřuje úctu a respekt vůči Bohu a poukazuje na pečlivost a svědomitost v sou-
vislosti s náboženskými povinnostmi.28 V LXX se se slovem eulabēs setkáváme pouze dvakrát
(Lv 15,31; Mich 7,2). Nezdá se, že by však tyto texty ovlivnily použití tohoto výrazu autorem
Lk/Sk. Za postavu podobnou Simeonovi lze považovat setníka Kornélia, který je představen
jako „zbožný a bohabojný“ (Sk 10,2: eulabēs kai foboumenos ton theon), popř. jako „spravedli-
vý a bohabojný“ (Sk 10,22: dikaios kai foboumenos ton theon).

Kromě dvou charakteristik, kterými jsou spravedlnost a zbožnost, je Simeon představen jako
člověk, který očekával „potěšení Izraele“ (Lk 2,25: paraklēsin tou Israēl). Třebaže se vyjádření
„potěšení Izraele“ ve Starém zákoně nikde nevyskytuje, tento motiv náležel ke stěžejním prv-
kům mnoha vrstev starozákonní a židovské eschatologie a vypovídal o nadějích na záchranu
vyvoleného národa (Iz 40,1; 49,13; 51,3; 57,18; 61,2). Očekávání „potěšení Izraele“ tedy zna-
menalo očekávání brzkého příchodu mesiánské spásy.29 V pozdější rabínské tradici byl Mesiáši
někdy dáván titul „Mĕnaḥēm“ („Utěšitel“).30 Sloveso prosdechomai ve významu „očekávat,
těšit se; přijmout“ je v Novém zákoně použito ještě v souvislosti s prorokyní Annou (Lk 2,38:
„mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma“) a s Josefem z Arimatie (Mk
15,43: „očekával království Boží“). Pozoruhodné je, že zatímco Lukáš spojuje útěchu s Mesiá -
šem, evangelista Jan ji klade do souvislosti s Duchem svatým (Jan 14–16).31

Simeon nebyl jen zbožný a trpělivě čekající, avšak též zvláštním způsobem Bohem obdaro-
vaný: pneuma ēn hagion ep’ auton („Duch svatý byl s ním [doslova na něm])“ (Lk 2,25). Tento
odkaz na Ducha svatého poukazuje na skutečnost, že Simeon byl takto Bohem ustanoven ke
služ bě. Ve Starém zákoně opětovně čteme, že dar Hospodinova ducha uschopňoval jednotlivce
ve vyvoleném národě jak k úkolu prorokování v Izraeli (např. 1 Sam 10,6: Saul; 2 Král 2,9: 
Eliáš a Elíša; 2 Kron 20,14: Jachziel; 2 Kron 24,20: Zekarjáš), tak k roli osvoboditele v Izraeli
(např. Sdc 6,34: Gedeón; Sdc 11,29: Jiftách; Sdc 14,6: Samson). Můžeme se domnívat, že rovněž
Simeon je Božím duchem uschopněn k prorocké službě. Simeon je tedy na jedné straně vyob-
razen s charakteristickými rysy židovské zbožnosti a na druhé straně skrze obdaření Duchem
svatým je představen jako oprávněný mluvčí Boží. Duch svatý dává pokyn Simeonovi, co má
říkat, ale též řídí jeho jednání. Skutečnost, že Simeon byl Duchem svatým obdarovaný prorok,
poukazuje na významnost jeho slov. Oddělení pneuma a hagion pomocí slovesného tvaru ēn
pravděpodobně zastává funkci zdůraznění zvláštního úkolu Ducha. Duch, který spočíval na
Simeonovi, byl svatý.32 Slovesný tvar imperfekta dává najevo, že Duch svatý trvale spočíval na
Simeonovi.33 Tak jako byli naplněni Duchem svatým Jan Křtitel (Lk 1,15), Alžběta (Lk 1,41)
a Zachariáš (Lk 1,67), tak je rovněž Simeon jím obdarován. 
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28 PLUMMER, A.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke. Edinburgh 1922, s. 66.
Srov. dále BULTMANN, R.: eulabēs ktl. In: Kittel, G. (ed.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Bd.
II. Stuttgart 1935, s. 749–751.

29 SCHMITZ, O.: parakaleō, paraklēsis. Kittel, G. (ed.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Bd. V. Stutt-
gart 1954, s. 797. Pokud jde o doklady z apokalyptické a rabínské literatury, viz BILL., II, s. 124–126.

30 BILL., I, s. 66.
31 V Sk je často použit výraz paraklēsis k popsání útěchy nebo povzbuzení jako příznačných rysů křesťanského života

(Sk 4,36; 9,31; 15,31).
32 GODET, F.: Commentaire sur l’Évangile de Saint Luc. Tom. I. Paris 1872, s. 137.
33 SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium. Teil I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 124; WOLTER, M.: Das Lukas -

evangelium. Tübingen 2008, s. 137.



Simeon sice není v textu výslovně zmíněn jako prorok, avšak je tak zřetelně přestaven, jak
je patrné z několika skutečností: 1) důraz na Ducha sv., který ho vede; 2) jeho předpověď
budoucnosti (Lk 2,34–35); 3) paralelismus mezi Benedictus (nazván proroctvím v Lk 1,67)
a Nunc dimittis.

Vedení Duchem nechává přijít Simeona do chrámu ve stejný okamžik, kdy rodiče přinášejí
své dítě. Tím nastává příležitost k velkému mesiánskému zjevení v chrámě. Sloveso chrēmatizō
ve významu „udělit pokyn, poučit“ používá Lukáš k popsání sdělení od Ducha svatého. Tento
výraz se v Písmu svatém objevuje v souvislosti se zjeveními, která jsou spjata se sny (Mt 2,
12.22). Toto sdělení často přichází skrze samotného Boha (Žid 11,7) nebo skrze kněze a proro-
ky (např. Jer 33,2 LXX; Sk 10,22: skrze anděla).34 Evangelista Lukáš takto představuje setkání
Simeona s Ježíšem jako setkání připravené samotným Bohem. Simeon se má setkat s „Pánovým
Mesiášem“ než „spatří smrt“ (Lk 2,26; srov. Žl 89,49; Jan 8,51; Žid 11,5). Vyjádření christos
kyriou „Pánova Mesiáše“ se objevuje často v LXX (např. 1 Sam 24,7.11; 1 Sam 26,9.11.16)
a setkáváme se s ním rovněž v intertestamentární literatuře (např. ŽŠal 17,32; 18,5.7). Lze si
všimnout, že je dokonce paralelní k formulaci „Mesiáš a Pán“ v Lk 2,11.

Setkání Simeona s Ježíšem a jeho rodiči nastává v chrámě. Evangelista Lukáš zde správně rozli-
šuje. Nepoužívá výraz naos ve významu „svatyně“, kam vstupovali jenom kněží (Lk 1,9.21–22),
nýbrž hieron ve významu „chrámové nádvoří“ (Lk 2,27). Jelikož se Simeon setkává s Marií, nachází
se buď na nádvoří pohanů, nebo na nádvoří žen.35 Zmínka o rodičích, kteří plní to, co je předepsáno
zákonem, neslouží ani tak k zdůraznění jejich zbožnosti, ale poskytuje možnost zjevení Mesiáše,
které nastává v chrámě.36 Simeon nepotřebuje žádné znamení a žádné upozornění k rozpoznání dítě-
te. Vlastnění Ducha svatého mu zcela dostačuje (Lk 2,25). Při setkání Simeona s Ježíšem nehraje roli
pozdrav (odlišně v Lk 1,40–41), nýbrž osobní kontakt s dítětem. Simeon ho „nebere“ do náručí, ný -
brž „přijímá“ (Lk 2,28: edexato) do náručí, což nastává asi po souhlasu rodičů.37 Ten, kdo je připra-
ven opustit tento svět, se setkává s tím, kdo stojí na prahu života.38 Příslib, který Simeon obdržel od
Hospodina, došel naplnění nejen ve „vidění“ (Lk 2,26.30), ale též skrze dotyk. Na základě verše Lk
2,28 se stal Simeon v křesťanské hagiografii známým pod označením Theodochos „Příjemce
Boha“).39 Simeon se zde stává reprezentantem vyvoleného národa a rovněž všech, kteří v budoucnu
přijmou Ježíše jako Hospodinova Mesiáše. Avšak již na začátku svého veřejného působení v Lk 4,24
Ježíš prohlašuje: „žádný prorok není vítaný (dektos) ve své vlasti“, a používá výraz odvozený od slo-
vesa dechomai „přijmout, dostat“ (Lk 2,28). Tematika přijetí Ježíše, jeho poselství a jeho učedníků
hraje stěžejní roli v Lukášově evangeliu (Lk 8,13; 9,5.48.53; 10,8.10; 18,17).40 Po gestu „přijetí do
náručí“ následuje slovní reakce Simeona ve formě chvalozpěvu: eulogēsen ton theon „vzdal chválu
Bohu“ (Lk 2,28). Simon velebí Boha, připomíná tak Zachariášovo jednání v Lk 1,64.41
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34 Viz dále WOLTER, M.: Das Lukasevangelium. Tübingen 2008, s. 137.
35 Pozdější křesťané si ho představovali jako kněze a často ho znázorňovali s rodiči ve svatyni.
36 SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium. Teil I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 125.
37 BILL., II, s. 138, hovoří o židovských dětech, které jsou přiváděny, aby obdržely požehnání od rabínů. Jde však pou-

ze o vzdálenou analogii. 
38 WOLTER, M.: Das Lukasevangelium. Tübingen 2008, s. 138. „Dass  er Jesus auf den Arm nimmt, kann als ange-

messene Begrüßung des Messiaskönigs gelten, wenn dieser noch ein Säugling ist.“
39 BROWN, R. E.: The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and

Luke. London 1993, s. 439. Srov. též PLUMMER, A.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel accor-
ding to St. Luke. Edinburgh 1922, s. 67.

40 BOVON, F.: Das Evangelium nach Lukas. Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukirchen 1989, s. 142.
41 Sloveso eulogeō, které se v Lukášově evangeliu vyskytuje celkem 12krát (Lk 1,42.64; 2,28.34; 6,28; 9,16; 13,35;

19,38; 24,30.50.51.53), je v něm použito jak ve významu „žehnat“, kdy zahrnuje trajektorii od Boha k člověku (Lk
24,51), tak ve významu „dobrořečit, vzdát chválu“, kdy zahrnuje trajektorii od člověka k Bohu (Lk 2,28).



II. Kantikum Nunc dimittis

Kantikum Simeona Nunc dimittis, které je radostnou odpovědí chvály na naplnění Božího
zaslíbení, se skládá ze tří dvojverší (Lk 2,29a–b.30–31.32a–b).42

V první části kantika Simeon vyjadřuje prosbu o propuštění v pokoji (Lk 2,29). V druhé čás-
ti odůvodňuje prosbu svou zkušenosti spásy, jež je připravena pro všechny (Lk 2,30–31). Třetí
část pak poskytuje objasnění této zakoušené spásy pomocí motivů „světla“ a „slávy“, které jsou
kladeny do souvislosti s pohany a židy (Lk 2,32). 

Simeon se ve svých úvodních slovech (Lk 2,29) obrací na Boha s oslovením despota a pro
sebe používá označení doulos. Výraz despota ve významu „pán, velitel, vládce“ se sice neobje-
vuje často jako titul pro Boha v Novém zákoně, ale setkáváme se s ním v LXX, kde je užito jak
k překladu ’ādōn „panovník, pán“ (např. Gn 15,2), tak příležitostně k překladu JHWH „Hospo-
din“ (Př 29,25; srov. Iz 1,24; Jon 4,3). Jde o pozdní židovské označení Boha (Dn 3,37; Dn
9,8.16.17.19; 2 Mak 15,22).43 V Novém zákoně je tento výraz znovu použit pro Boha v mod-
litbě jeruzalémské církevní obce v Sk 4,24. Dále pak se vyskytuje v Zj 6,10 a v raných křesťan-
ských spisech (1 Klem 59,4; 60,4; 61,1).44 Výraz despotēs se v Novém zákoně rovněž dvakrát
objevuje ve spojitosti s Ježíšem (2 Petr 2,1; Jud 4). Slovo doulos, které používá Simeon k sebe-
označení, zahrnuje význam „otrok“ nebo „služebník“. V souvislosti s výrazem despotēs a v kon-
textu, který vypovídá o absolutní Boží vládě nad smrtí, se hodí spíše výraz „otrok“, ale ve spo-
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42 Takto např. BROWN, R. E.: The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of
Matthew and Luke. London 1993, s. 457. PLUMMER, A.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel
according to St. Luke. Edinburgh 1922, s. 68, naproti tomu rozděluje hymnus do dvou trojverší (Lk
2,29ab–30.31–32ab).

43 RENGSTORF, K. H.: despotēs ktl. In: Kittel, G. (ed.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Bd. II. Stutt-
gart 1935, s. 44, pozn. 13, uvádí, že u Josepha Flavia jde o nejčastější oslovení Boha v modlitbě. Srov. též FISCHER,
J. B.: The Therm despotēs in Josephus. The Jewish Quarterly Review 49, 1958–1959, s. 132–138.

44 BOVON, F.: Das Evangelium nach Lukas. Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukirchen 1989, s. 143, pozn. 34, spatřuje
v tomto pozdě se objevujícím titulu snahu evangelisty Lukáše přizpůsobit se náboženské terminologii Řeků. 

Nyn apolyeis ton doulon sou, despota, (Lk 

2,29a)  

kata to r ma sou en eir n  (Lk 2,29b) 

 

hoti eidon hoi ophthalmoi mou to s t rion 

sou (Lk 2,30)  

ho h toimasas kata pros pon pant n t n 

la n, (Lk 2,31) 

 

f s eis apokalypsis ethn n (Lk 2,32a)  

kai doxan laou sou Isra l (Lk 2,32b) 

Nyní m žeš, Pane, propustit svého služebníka 

(Lk 2,29a) 

podle svého slova v pokoji (Lk 2,29b), 

 

nebo  moje o i uvid ly tvou spásu (Lk 2,30), 

 

kterou jsi p ipravil pro všechny národy (Lk 

2,31): 

 

sv tlo k osvícení pohan m (Lk 2,32a) 

a slávu tvého izraelského lidu (Lk 2,32b). 



jitosti se sebeoznačením Marie doulē v Magnificatu 1,48 se jeví vhodnější překlad „služebník“.
Užitím tohoto oslovení Simeon uznává Boží svrchovanou dispoziční moc nad ním, a to jak
v tom smyslu, že ho ponechává ve službě, tak že ho služby zprošťuje. Příslovce nyn ve význa-
mu „nyní“ je umístěno jak v řeckém znění, tak v českém překladu na začátek věty, a zastává tak
funkci zdůraznění.45 Sloveso apolyō ve významu „propustit“ může být chápáno jako eufemis-
mus k výrazu „zemřít“, tj. jako terminus technicus pro vyjádření odejití ze života. Ve Starém
zákoně je apolyō v tomto významu použito v souvislosti s Abrahámem (Gn 15,2), Áronem (Nm
20,29), Tobiášem (Tob 3,6) a mučedníkem (2 Mak 9,9).46 Text však explicitně nesděluje, že by
Simeon stál bezprostředně tváří tvář smrti, nýbrž pouze uvádí, že jeho čekání na „potěšení Izra-
ele“ dospělo ke svému konci a že v jeho životě nenastane nic, co by mohlo předstihnout toto
přítomné setkání. Simeon může odejít v pokoji ne kvůli tomu, že by ukončil svůj úkol, ale pro-
tože Bůh nyní vyplnil své slovo. Nebeské zástupy již provolaly „na zemi pokoj těm, v kterých
Bůh má zalíbení“ (Lk 2,14), a Simeon patří mezi ty, kterým Bůh projevil svou náklonnost.47

Výpověď o pokoji v Lk 2,29 se nesmí vysvětlovat na základě tvrdého vztahu mezi otrokem
a jeho pánem,48 nýbrž zahrnuje spíše stereotypní původní význam propuštění v pokoji (srov. Sk
15,33), zejména pak pokojné skonání (srov. Gn 15,2).49 Jde o pokoj ve významu plnosti, doko-
nčeného díla a naplněných očekávání a nadějí.

Hymnus pokračuje slovy „moje oči uviděly tvou spásu“ (Lk 2,30). Formulace eidon hoi
ophthal moi mou „moje oči uviděly“ je semitským vyjádřením plnosti vidění (srov. Job 19,27;
42,5). Zde je však zapotřebí upozornit, že Simeonovy ruce se také dotýkaly (srov. 1 Jan 1,1)!
Zmínka o vidění bez uvedení dotýkání je zřejmě způsobena tím, že vidění bylo explicitně přis-
líbeno (Lk 2,26). Simeon smí vidět na vlastní oči mesiánské dítě. Tomuto dítěti však nedává žád-
ný christologický titul, nýbrž o něm hovoří jako o „tvojí [Hospodinově] spáse“ (Lk 2,30: to
sōtērion sou). Zatímco Lukáš pro vyjádření spásy obvykle používá výrazu sōtēria ve významu
„záchrana, spása, spasení“ (Lk 1,69.71.77; 19,9; srov. Sk 4,12; 7,25; 13,26.47; 16,17; 27,34), zde
se setkáváme s výrazem sōtērion ve významu „spása, spasení“, který je příznačný pro řeckou ver-
zi Deutero Izaiáše (Iz 40–55) a Trito Izaiáše (56–66). Zvláště však text Lk 2,30 odkazuje na Iz
40,5. Toto zpodstatnělé přídavné jméno středního rodu to sōtērion, které popisuje jak spásu, tak
nositele spásy, se kromě Lukášova dvojdíla vyskytuje v Novém zákoně již jen v Ef 6,17. Pro auto-
ra Lk/Sk však má stěžejní důležitost a tvoří rámec celého dvojdíla. Citace Iz 40,5 z úst Jana Křti-
tele na začátku evangelního vyprávění v Lk 3,6, kde prohlašuje, že „každý člověk uzří Boží spásu“
(sōtērion tou theou), vytváří inkluzi s textem Sk 28,28, kde je Pavel po svém příchodu do Říma
představen, jak ohlašuje, že „pohanům je poslána tato Boží spása“ (sōtērion tou theou). Následu-
jící verše kantika (Lk 2,31–32) poskytují bližší objasnění této Hospodinovy spásy.

Ve verši Lk 2,31 Simeon prohlašuje, že připravovatelem této spásy je Bůh a že jejím adre-
sátem jsou všichni lidé. Pozornost zaslouží formulace „před tváří všech lidí“ (Lk 2,31b: kata
prosōpon pantōn tōn laōn).50 Normálně Lukáš používá stále jen singulár laos, a to výlučně pro
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45 PLUMMER, A.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke. Edinburgh 1922, s. 68;
MARSHALL, I. H.: The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text. Exeter 1978, s. 119.

46 Srov. též BILL., II, s. 138–139.
47 Původně raná křesťanská komunita spojovala Bohem darovaný pokoj se vzkříšením (Lk 24,36; rovněž Jan 20,21).

Nyní však byl tento christologický okamžik posunut zpět k početí a narození; téma pokoje se silně objevuje právě zde. 
48 GRUNDMANN, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1971, s. 90.
49 SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium. Teil I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 125, pozn. 201.
50 Pokud jde o hebraizovaný opis kata prosōpon, viz BLASS, F. – DEBRUNNER, A. – REHKOPF, F.: Grammatik des neu-

testamentlichen Griechisch. Göttingen 1990, § 217,1c. PLUMMER, A.: A Critical and Exegetical Commentary on the
Gospel according to St. Luke. Edinburgh 1922, s. 69, uvádí, že vyjádření kata prosōpon několikrát používá Polybius.



Boží lid, jak pro Izrael (Lk 1,10), tak pro křesťanské společenství (Sk 15,14; 18,10). Plurál se
nachází kromě Sk 4,25, kde je citace Žl 2,1, již jen v Sk 4,27, kde je použit jako označení pro
kmeny Izraele. Vyvstává tedy otázka: Vztahuje se slovo laōn v Lk 2,31b pouze k Izraeli, jako je
tomu u plurálu laois v Sk 4,27,51 nebo tento výrok zahrnuje jak Izrael, tak pohany, a je tak prv-
ní lukášovskou zmínkou o univerzalismu spásy? Na základě blízkého kontextu, který zmiňuje
jak pohany, tak izraelský lid (Lk 2,32),52 je patrné, že se výraz laōn v Lk 2,31b vztahuje k obě-
ma skupinám lidí.53 Ježíš je v Simeonových slovech představen jako „spasení Boží“, které nále-
ží stejnou mírou jak Izraeli, tak ostatním národům.

Simeon zde vyjadřuje pojetí, které bude později spojeno s hlavními postavami ve Skutcích
apoštolů, a to s Petrem a Pavlem. V Sk 15,14 Šimon Petr v souvislosti s jeruzalémským sněmem
pronáší slova o tom, jak Bůh „udělal první krok, když si chtěl z pohanů získat lid pro sebe“. Sta-
robylá formule popisující Izrael jako „lid, který si Hospodin vyvolil ze všech národů“ (Dt 14,2;
Ex 19,5), je nově vyložena: „Bůh vyvolil pro sebe nový lid z národů, tj. z lidí, kterými jsou
pohané.“54 Tato činnost provolána Petrem dochází svého závěru na konci Skutků apoštolů, když
Pavel sděluje: „Pohanům je poslána tato Boží spása“ (Sk 28,28). Tato Pavlova slova tvoří spo-
lečně s hymnem Nunc dimittis inkluzi celého Lukášova dvojdíla. 

Důvod Simeonovy chvály a skutečnosti, že může opustit svůj post, spočívá v jeho vidění
Boží spásy. Je zde formulována univerzální perspektiva spásy, která přesahuje Izrael a zahrnuje
„všechny národy“ (Lk 2,31), popř. „pohany“ (Lk 2,32a). Toto však neznamená, že by se upusti-
lo od zaměření na Izrael. Tato dvojí polarita spásy, zaměření na Izrael a univerzální otevřenost,
doprovází celé Lukášovo dvojdílo až do samotného jeho závěru v Sk 28,30–31. Pozoruhodný
rys výpovědi v Lk 2,30 je v tom, že vidění Boží spásy je spojeno přímo s viděním Ježíše. Takto
je pevně vytvořeno pouto mezi spásou a tím, kdo ji zosobňuje. Očekávání „potěšení Izraele“
bylo naplněno v osobě Ježíše. S Ježíšovým narozením přichází spása. Pro Lukáše příchod
Mesiá še znamená příchod „spasitele“ (srov. Lk 1,69: keras sōtērias; Lk 2,11: sōtēr).

Verš Lk 2,32 tvoří nepochybně vrchol celého hymnu. Někteří exegeté se domnívají, že výra-
zy „zjevení“ a „sláva“ jsou v paralelním vztahu a nachází se ve větné stavbě ve funkci přístav-
ku ke „světlu“, které pak odkazuje zpět ke spáse v Lk 2,30.55 Dle tohoto pohledu je spása cha-
rakterizována jako světlo pro všechny lidi, avšak pro pohany je zejména zjevením, zatímco pro
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tives in the Gospels of Matthew and Luke. London 1993, s. 439–440; RADL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Kom-
mentar. Teil I. 1,1–9,50. Freiburg – Basel – Wien 2003, s. 129; WOLTER, M.: Das Lukasevangelium. Tübingen 2008,
s. 140.

54 Viz dále DUPONT, J.: LAOS EX ETHNŌN (Acts xv.14). New Testament Studies 3, 1956–1957, s. 47–50.
55 FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 428; BROWN, R. E.: The Birth of the

Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke. London 1993, s. 440; RADL,
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Izrael slávou. Na podporu tohoto pohledu lze uvést, že Lukáš ve Skutcích apoštolů sděluje, že
Mesiáš bude zvěstovat „světlo jak lidu izraelskému, tak také pohanům“ (Sk 26,23). Z hlediska
větného uspořádání se však většinou výrazy „světlo“ a „sláva“ v Lk 2,32 považují za paralelní
ve funkci přístavku ke spáse v Lk 2,30.56 Hymnus zde sděluje (lze tak usuzovat na základě syn-
taxe), že spása je pro pohany světlem, zatímco pro Izrael slávou. Tomuto pohledu odpovídá
chybějící předložka před doxan. Lze si všimnout, že již ve Starém zákoně jsou spojeny paralelně
dohromady světlo a sláva (Iz 60,1). Tuto intepretaci pak podporují výpovědi u Deuteroizaiáše
o nositeli spásy, který je světlem, jež je zjeveno pohanům (Iz 42,6; 49,6). Lukáš pak používá
vyjádření „světlo pohanů“ v Sk 13,47, které čerpá z Iz 49,6. Ježíš, nositel spásy, je světlem,
jehož zjevení ukončuje temnotu neznalosti Boha. On je zároveň doxa pro Boží lid, Izrael. Skr-
ze jeho příchod zakouší tento lid oslavení, ke kterému ho Bůh určil. V tomto hymnu se tedy spo-
juje mesiánský univerzalismus a zdůraznění primátu Izraele z hlediska historie spásy.57

III. Závěr

Význam hymnu v Lk 2,29–32, který je zpravidla označován Nunc dimittis, vychází zřetelně
najevo jak z okolností, při kterých zaznívá, tak z jeho obsahu. Tento hymnus pronáší Simeon (Lk
2,25), jinak nám neznámá osoba, který je však evangelistou Lukášem na jedné straně vylíčen
jako ztělesnění zbožného a spravedlivého příslušníka vyvoleného národa, jenž žije s důvěřivou
nadějí, že Bůh ve své věrnosti splní svá zaslíbení Izraeli, a na druhé straně je skrze obdaření
Duchem svatým (Lk 2,25.26.27) představen v roli proroka, tj. jako oprávněný mluvčí Boží.
Důležitost kantika Nunc dimittis je kromě toho podtržena tím, že tato slova zaznívají v jeru-
zalémském chrámu (Lk 2,27), tj. v centru náboženského života židovství. Z obsahového hledis-
ka toto kantikum jako celek opakuje základní témata všech kantik v evangeliu o dětství. Bůh je
jednajícím ve prospěch Izraele, svého lidu. On ho zachraňuje ve shodě se svým plánem spásy
a svými přísliby. Spása se nachází v Ježíšovi, který je spásou všech lidí (Lk 2,31). On je „svět-
lem“, jehož zjevení ukončuje temnotu neznalosti Boha u pohanů (Lk 2,32a), a zároveň „slávou“
pro izraelský lid (Lk 2,32b). V hymnu Nunc dimittis je poprvé v Lukášově evangeliu vyjádřen
význam Ježíše pro pohany, a je tak zdůrazněn univerzální rozsah Ježíšova díla. Představení
Ježíše jako „spásy Boží“ (Lk 2,30), která náleží ve stejné míře jak Izraeli, tak ostatním národům,
Lukáš později spojuje s hlavními postavami Skutků apoštolů, kterými jsou Petr (srov. Sk 15,15)
a Pavel (Sk 28,28). 
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Summary

Simeon’s Canticle in Luke 2:29–32

The Simeon’s Canticle in Luke 2:29–32, which is commonly called Nunc Dimittis, is unique in the
Gospels. The importance of this hymn comes out both from the circumstances by which is uttered and from
its content. The hymn is delivered by Simeon (Luke 2:25), otherwise unknown person, who is however on
the one hand described by evangelist Luke as the epitome of the pious and upright member of the chosen
people who lives with a trustful hope that God in his fidelity will fulfil his promises and on the other hand
through the endowment with the Holy Spirit (Luke 2:25.26.27) is presented in a role of the prophet, i.e. as
an authorized spokesman of God. The importance of the canticle is moreover underscored by the fact that
these words are uttered in the Jerusalem Temple, i.e. in the religious centre of the Judaism. From viewpoint
of content this canticle repeats the basic themes of the all canticles in the infancy narrative. God is acting
person in favour of Israel, his people. He saves him in accordance with his plan of salvation and his
promises. The salvation is found in Jesus who is salvation of all people (Luke 2:31). He is “light” whose
revelation terminates the darkness of the ignorance of God by Gentiles (Luke 2:32a) and at the same time
he is “glory” for people Israel (Luke 2:32b). In the hymn Nunc Dimittis is for the first time in the Gospel
of Luke expressed the importance of Jesus for Gentiles and so is stressed universal extend of the work of
Jesus.
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DROBNOSTI

ČEŠI NA SLOVENSKU V LETECH 1919–1939.

POZNÁMKY K JEJICH PŘÍCHODU A ODCHODU

JAROSLAV VACULÍK

Based on research of primary sources this study describes the arrival of Czech officials and
educators to Slovakia after World War I and also their leaving after the Hlinka’s Slovak People’s
Party had taken power in October 1938.

Key words: The Czechs; Slovakia; 1919–1939.

Před první světovou válkou (1910) žilo na Slovensku celkem 8000 Čechů. Do etnických
poměrů výrazně zasáhl vznik ČSR, neboť v roce 1921 zde byli zjištěni již 71 733 Češi a v roce
1930 to bylo 120 926 Čechů.1 Jen do Bratislavy, ve které žilo v roce 1910 42 % Němců, 20 %
Maďarů a 15 % Slováků, přišlo do roku 1921 až 15 000 Čechů, kteří hlásali, v souladu s názo-
ry Milana Rastislava Štefánika,2 československou identitu. Sabotáže a stávky maďarských že-
lezničářů a dalších státních zaměstnanců a útok maďarských komunistů na integritu Slovenska
vyžadovaly bezodkladné vyměnění maďarských policistů, učitelů a úředníků lidmi loajálními
ČSR.3 Odtud také pramenily výpady proti Čechům, kteří nahrazovali neloajální maďarský per-
sonál. Propaganda financovaná z Budapešti tvrdila, že Češi chtějí Slovákům vzít jejich jazyk 
a víru. Vystěhovalectví slovenských zemědělských a průmyslových dělníků prý bylo způsobeno
příchodem českých státních zaměstnanců.

Z 3500 škol na slovenském etnickém území, tj. bez jižního Slovenska včetně Bratislavy 
a Košic, bylo v roce 1919 jen 344 škol s vyučovacím jazykem slovenským (550 učitelů). Jen pě-
tina slovenských dětí navštěvovala slovenské školy. Zbývající přibližně 3000 obecných škol by-
ly obsazeny 4000 maďarskými učiteli, ze kterých polovina neznala ani slova slovensky. Na Slo-
vensku bylo 52 středních škol s 629 maďarskými profesory. Poslovenštění 31 gymnázií
vyžadovalo 384 profesory.4

Čeští středoškolští profesoři zaujali polovinu míst středoškolských pedagogů na Slovensku.
Potýkali se s vysokými cenami základních potravin, bytovými problémy, vybavením školních
budov, velkým počtem žáků a nevraživostí promaďarsky orientovaného obyvatelstva. To jim
mělo být kompenzováno dietami, což zase vzbuzovalo závist slovenských kolegů. Slovenští stu-
denti měli ovládnout slovem i písmem nejen slovenštinu, ale i češtinu.5
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Konfliktní situace vyvolával volnomyšlenkářský, svobodomyslný postup některých českých
učitelů a profesorů vůči náboženské tradici, která byla na Slovensku velmi silná. Ve třídách od-
straňovali kříže a dostávali se do konfliktu s katechety. Na druhé straně pracovali ve spolcích,
organizovali přednášky a kurzy, pro studenty připravovali výlety a exkurze, nacvičovali školní
divadelní představení a akademie, vedli různé kroužky.6

Příčinou ideových rozmíšek byla snaha „roduvěrných lidí“ obsadit volná místa. Národnie no-
viny psaly 9. února 1919: „Před Slovákem přednost nemá nikdo.“ Vláda měla ustoupit od vyža-
dování příslušné kvalifikace, neboť k vytvoření potřebného učitelského sboru prý stačí několika-
měsíční kurz (!).7

Na tento názor reagoval Štefan Krčméry, který do novin napsal: „Právě proto, že tak miluje-
me naši slovenštinu, náš lid, naši zemi a její budoucnost – právě proto vítáme příchod bratrů
Čechů k nám s celou vřelostí srdce.“8 Upozornil na to, že to byli čeští železničáři, kdo zabezpe-
čil dopravu poté, co maďarští zaměstnanci poškodili desítky lokomotiv, a že to byli čeští legio-
náři a sokolové, kdo proléval krev u Lučence na slovensko-maďarské demarkační linii.

Národnie noviny psaly o všeobecném obdivu, jež vzbuzovala „obětavost a horlivost českých
železničních úředníků a zaměstnanců, kteří přišli na pomoc Slovensku, kde maďarští železničáři
stále stávkují“.9 Jen v Bratislavě čeští strojníci opravili padesát poškozených lokomotiv. Po-
dobně pracovali čeští zaměstnanci na poště a v telefonní a telegrafní službě. Za to jim noviny
vyjadřovaly „nejupřímnější dík“.

Čeští a moravští zemědělci spolu s českými a slovenskými reemigranty a legionáři využili po-
válečné pozemkové reformy a zakládali v první polovině dvacátých let nové zemědělské kolonie
na někdejších latifundiích maďarských velkostatkářů na Žitném ostrově a v celém jižním pohrani-
čí Slovenska. Na původně velkostatkářských dvorech značně vzdálených od domovských obcí se
usazovali mj. reemigranti z Ruska, Polska, Království SHS, Rakouska a Spojených států, optanti 
z horní Oravy a severní Spiše. Reemigranti a legionáři založili Kolonizační družstvo pro Sloven-
sko se sídlem v Bratislavě a získali úvěr z Fondu československých legií při Státním pozemkovém
úřadě (SPÚ) a z rozpočtu Kanceláře československých legií při ministerstvu národní obrany
(MNO). Kolonizaci řídil SPÚ, cena 1 ha byla 2755 Kč. K 31. prosinci 1927 bylo v koloniích 75 %
Slováků (800 rodin) a 23 % Čechů a Moravanů. V roce 1929 měly kolonie 3297 obyvatel, 244 ro-
diny se považovaly za Moravany a 46 za Čechy.10 Kromě státních kolonií Hviezdoslavov, Milo-
slavov, Bellova Ves, Senec, Macov, Blahova Dedina, Millénium, Šulany, Holůbkov, Velký Lág,
Svätý Michal na Ostrove, Blažov a Hajmáš existovalo i pět soukromých kolonií.

Už v srpnu 1919 upozorňovaly Národnie noviny, že „v poslední době na Slovensku probíhá
silná agitace proti Čechům, jednotlivé chyby se neprávem generalizují“.11 Z toho noviny dedu-
kovaly, že rezervoár českých dobrých a statečných úředníků je už vyčerpaný.

Slováci si zejména stěžovali na přehmaty školského referátu v Bratislavě, který prováděl ne-
citlivé personální změny. Župan Samuel Zoch složil svůj úřad na protest proti nahrazení evan-
gelických učitelů v Banské Bystrici katolickými.12

Národnie noviny upozorňovaly, že nové Slovensko je budováno s pomocí českých bratří 
a odmítaly „nechuť proti těm, kteří přišli pomáhat tehdy, když jsme si bez nich absolutně nemohli
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dát rady, bez kterých naše těžko vydobytá národní svoboda nebyla by fakticky obstála ani měsíc,
proti bratřím Čechům“.13 Fedor Ruppeldt v novinách uváděl, že „všechny nedostatky naši zjev-
ní i tajní nepřátelé užívají k tomu, aby štvali proti Čechům. Proto je prý drahota, protože Češi
odváží potraviny! Tedy ne kvůli pětileté válce a válce s Maďary“.14

Národnie noviny polemizovaly s tvrzením, že Češi Slovensko rabují: „Co mají z toho ti Češi,
co sem přišli pracovat? Špatně bydlí, spí a jedí. Nevím, jestli se Češi naučí za rok slovensky a jestli
české školní učebnice za rok přeloží. Do té doby se možná podaří Slovákům Čechy vyhnat.“15 No-
viny upozorňovaly, že vedle neuvědomělé většiny na Slovensku působili maďaroni, Židé a Maďa-
ři, kteří nenáviděli Čechy a přáli si „slovácký“ stát: „[…] sám slovenský lid je nepřítelem svou ne-
dospělostí pro svobodu. Je to Slovensko, které trhá pouto, které se odcizuje a znepřátelšťuje.“16

Čeští učitelé v Novohradské župě si stěžovali na chladné přijetí, kterého se jim dostalo na
schůzi tamních učitelů. Přestože v župě bylo ještě 40 neobsazených míst, měly být, dle přijaté
rezoluce, hranice Slovenska pro české učitele uzavřeny. Zároveň rezoluce požadovala, aby Če-
ši do roka složili zkoušku ze slovenštiny, což nebylo požadováno po jiných učitelích: „Nám Če-
chům, kteří jsme přišli Vám pomoci, dokud nebudete mít dostatek svých lidí, neotravujte práci,“
psali učitelé z Lučence.17

Mohutnou zbraní v předvolebním boji v roce 1920 bylo heslo „Češi nám berou víru“. Napa-
dán byl návrh sociálních demokratů, kteří s odvoláním na názory Tomáše G. Masaryka, poža-
dovali odluku církve od státu. Podle novin by se toho neodvážil ani Žid: „Náš lid se chopí vidlí,
jestli někdo sáhne na kostel.“ Náboženský cit slovenského lidu prý uráželi sokolové, kteří v ne-
děli pořádali své slety.18 Na to reagoval Josef Kraus, který upozornil, že také katolický Orel po-
řádá svá veřejná cvičení v neděli, stejně jako své veřejné slavnosti konají Matice slovenská,
spolky a politické strany.19 Nejagresivněji v této věci vystupoval ľudácký Slovák, dle kterého
„nelidským způsobem se zde tupí a haní církev římsko-katolická, agituje se za vystupování“.20

Předmětem zájmu byli zejména čeští učitelé. Podle Slovenské politiky „český učitel přišel
sem s ideálem pracovat, pomoci a zůstat, dokud bude třeba. Našel školy, ve kterých děti byly
zvyklé v dubnu chodit na polní práce“.21 Slovenští kolegové jim záviděli jejich diety: „Učitel tu
stojí jako provinilec, jehož práci neuznávají, vyčítají mu, nadávají do přistěhovalců, přísně kri-
tizují jeho bezbožnost a neslovenskost […]. Co je české, se odmítá.“22 Nejvíce zatracovali Če-
chy Maďaři a Němci, neboť překáželi iredentě.

Obviňováni byli čeští úředníci, kteří údajně viděli na Slovensku místo, kde je možné dělat
kariéru, a neviděli, že šlapou po svých bratrech, kterým přišli pomáhat: „Slovensko patří v prv-
ní řadě roduvěrným Slovákům a jejich trpělivost není nekonečná.“23 Českým úředníkům byly
předhazovány zištné pohnutky. Většina z nich na Slovensko nešla dobrovolně, ne z materiálních
důvodů. Žili v horších bytových a vyživovacích poměrech než doma v českých zemích.24 Podle
nařízení Ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska z 14. června 1921 byly na župních úřa-
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13 Narodnie noviny, 17. 9. 1919.
14 Narodnie noviny, 10. 9. 1919.
15 Národnie noviny, 18. 9. 1919.
16 Tamtéž.
17 Národnie noviny, 31. 10. 1919.
18 Národnie noviny, 18. 6. 1920.
19 Národnie noviny, 29. 6. 1920.
20 Slovák, 13. 3. 1921.
21 Slovenská politika, 22. 9. 1921.
22 Tamtéž.
23 Narodnie noviny, 1. 4. 1921.
24 Slovenská politika, 15. 12. 1921.



dech organizovány pro české úředníky kurzy slovenského jazyka.25 Situační zpráva četnického
velitelství Turčianský Svätý Martin za leden 1923 uváděla, že „část slovenského obyvatelstva je
proti Čechům zaujata vlivem časopisů“.26 Podle Ministerstva s plnou mocí dost velké procento
úředníků nevyhovovalo „úkolům doby a moderním demokratickým požadavkům“. Někteří kon-
ceptní úředníci, kteří se nedovedli „v národním ohledu náležitě přizpůsobit“, byli ministerstvem
vnitra navrženi k přeložení do českých zemí. Místo nich měli přijet mladší úředníci z Čech 
a Moravy, kteří měli nahradit nedostatek slovenského právnického dorostu.27 Vláda dala 30. čer-
vna 1922 pokyn všem českým úředníkům na Slovensku, aby se naučili slovensky. Úřady na Slo-
vensku měly vést agendu zpravidla slovenským státním oficiálním jazykem.28 Také ministr dr.
Milan Hodža, který odmítl útok poslance Jozefa Siváka na exponované české učitele a profeso-
ry na Slovensku, i když kladně hodnotil, že „pracují s dobrou vírou a prospěšně“, uváděl, že
někteří se dosud nenaučili slovensky: „To je chyba!“ Upozornil na devízu Jana Amose Komen-
ského, že vyučovacím jazykem má být jazyk mateřský.29

Situační zpráva četnického velitelství Turčianský Svätý Martin z roku 1923 uváděla, že „je
třeba nejenergičtěji zakročit oproti štvaní ze strany ľudovej, která štve v celé své činnosti“.30 Dle
situační zprávy, „v obcích německé národnosti agitují nadále různí exponenti k nevraživosti pro-
ti československé národnosti a často i proti nynějšímu režimu“. Měla být omezena agitační čin-
nost státních učitelů německé národnosti.

„Češi půjdou ze Slovenska,“ těmito slovy dle národnědemokratických Slovenských novin utě-
šoval Slovák své netrpělivé čtenáře, neboť Češi jsou „rozkladný element“.31 Stejnou linii za-
stávala i Samostatnost, vydávaná v Polsku dr. Františkem Jehličkou.32

V desátém roce republiky byli Češi ceněni, dle národních demokratů, určitou složkou slovenské
společnosti hůře než služky, zejména „ze strany křesťanské, která se chová nekřesťansky“.33 Novi-
ny vysvětlovaly, že na počátku ČSR nebylo vhodných Slováků, kteří by zaplnili úřady, aby celý
úřední aparát bez přerušení mohl fungovat: „Přišli Češi, které dnes chtějí vyhnat za Moravu.“

Ve druhé polovině třicátých let se Nový svet zamýšlel nad tím, proč se Slováci začali odta-
hovat od Čechů. Slováci kritizovali společenské způsoby malého českého člověka, který neměl
panskou uhlazenost Maďarů. Čech se jim jevil jako skromný ve vystupování, pokrokový, obvi-
ňovali ho z nacionalismu, egoismu a vykořisťování.34 V pohraničním Komárně Češi ignorovali
všechny slovenské kulturní akce a panovalo zde vzájemné nepochopení.35

S velkými problémy se potýkaly slovenské a české kolonie zřízené na jižním Slovensku na
místě bývalých velkostatkářských dvorů uprostřed rozsáhlých latifundií. Nekvalitní cesty zne-
možňovaly v důsledku podzimního bláta cestu do města na nákup nebo k lékaři. Žádný učitel 
v koloniích dlouho nevydržel. Nebylo možné přivézt kněze na bohoslužby, i když v některých
případech měli svůj kostel. Špatná byla i sociální struktura kolonií, neboť obce se skládaly ze
samých samostatných rolníků a chybělo zemědělské dělnictvo. V době žní tak museli sedláci ko-
sit i v noci. Chyběli zde také obchodníci a řemeslníci. Mladým se jevil jako pohodlnější život ve
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25 SNM-MČS, vysvědčení J. Mráčka z 30. 11. 1922.
26 SNM-MČS, dopis oddělení četnického velitelství Turčianský Svätý Martin okresnímu úřadu z 16. 1. 1923.
27 SNM-MČS, dopis Ministerstva s plnou mocí županům z 2. 6. 1923.
28 Ľudová politika, 28. 10. 1926.
29 Slovenský denník, 9. 4. 1927.
30 SNM-MČS, situační zpráva četnického velitelství Turčianský Svätý Martin z roku 1923.
31 Slovenské noviny, 5. 2. 1927.
32 Slovenské noviny, 8. 4. 1927.
33 Slovenské noviny, 9. 6. 1928.
34 Nový svet, 11. 12. 1937.
35 Nový svet, 29. 5. 1937.



městě. K sňatkům docházelo v rámci kolonie, často mezi příbuznými. Kolonizační referát mi-
nisterstva zemědělství (MZ) v Bratislavě navrhoval dotovat fond pro obecně prospěšná zařízení
v koloniích ve výši 10 000 000 Kč k vybudování příjezdových cest. Ministerský předseda dr.
Milan Hodža tyto prostředky slíbil agrárnímu poslanci Jánu Lichnerovi.36

Slovenští a čeští kolonisté tak získali subvence na stavbu kulturních domů v Hurbanově Vsi,
Miloslavově, Hviezdoslavově, Köbölkůtu a Blahově Dedině. Protože kolonisté vlastní prostředky
neměli, mohli obdržet úvěr z prostředků referátu pozemkové reformy ministerstva zemědělství ve
výši 50 % stavebních nákladů, ale nejvýše 75 000 Kč. Např. při celkovém nákladu 200 000 Kč mu-
seli 50 000 Kč splatit vlastní prací, 75 000 Kč dostali od ministerstva zemědělství a 75 000 Kč tvo-
řil úvěr od Zemského úřadu v Bratislavě. V Hviezdoslavově, kde Češi tvořili 6 % obyvatel, měli
kolonisté provizorní kulturní středisko v místním hostinci. Miloslavov už kulturní dům měl, ale po-
třeboval jej vybavit vnitřním zařízením. V Blahově Dedině byl kulturní dům nedostavěný.37

Postavení Čechů na Slovensku se zásadně změnilo po Mnichově a po podepsání žilinské do-
hody, kdy se moci uchopila totalitní Strana slovenskej národnej jednoty – Hlinkova slovenská ľu-
dová strana. „Roduvěrní Slováci“ začali proti Čechům vystupovat nepřátelsky, úředníci české
národnosti byli překládáni na podřadná místa nebo museli Slovensko opustit. Češi se pokoušeli za
účelem obhajoby svých zájmů organizovat, např. v Prešově chtěli zřídit Český národní výbor.38

Ve zprávě Národní rady československé o politické situaci Čechů na autonomním Slovensku
z 20. listopadu 1938 se hovoří o protičeském postoji v duchu pomsty za domnělé dvacetileté křiv-
dy. Češi se na Slovensku stali „cizím živlem“. Čeští úředníci a učitelé byli dáváni pražské vládě
„k dispozici“ nebo posíláni na dovolenou. Zpráva upozorňuje na uherský vzor, kdy po rakousko-
uherském vyrovnání museli z Uher odejít úředníci a profesoři z Předlitavska, a to pro neznalost
státní maďarské řeči. Jen do listopadu 1938 muselo ze Slovenska odejít 9000 „živlů nepřátelských
slovenskému národu“. Tuto tendenci podporovala vysoká nezaměstnanost Slováků, zvláště přís-
lušníků inteligence.39 Pražské vládě bylo v listopadu 1938 dáno k dispozici 300 učitelů, přede-
vším inspektorů a ředitelů škol. „Očista“ probíhala i na Komenského univerzitě v Bratislavě.40

Tragická situace nastala po vídeňské arbitráži pro slovenské a české kolonisty na jižním Slo-
vensku, které připadlo Maďarsku. Farář z Blahovy Dediny ve slovenském rozhlase 1. prosince
1938 vyzýval kolonisty, aby zůstali na svém majetku a žádal zabezpečení právní bezpečnosti ko-
lonistů. Ti však byli ohroženi jak na životě, tak i majetku. Maďarští četníci zdůrazňovali: „Ne-
ručíme za životy a majetek.“ Kolonistům bylo zakázáno mluvit slovensky a na každém kroku by-
li perzekuováni ve snaze přinutit je k odchodu. Čechům prováděli neustálé domovní prohlídky,
při kterých hledali údajné zbraně. Tajně povzbuzovali maďarské obyvatelstvo, aby kolonistům
provádělo různé nepřístojnosti. Ti, kteří ze svého majetku odešli, zůstali bez prostředků a byli
zaměstnáni za stravu a přístřeší na slovenských velkostatcích.41

Místní maďarské obyvatelstvo se po 2. listopadu 1938 „vrhlo“ na slovenské a české kolo-
nisty. Bili je a rabovali, aby je donutili „dobrovolně“ opustit kolonie. Administrativu převzala
maďarská armáda, kolonisté byli zavíráni a vězněni. Při vypovězení si nemohli vzít ani nejpo-
třebnější věci. Na „opuštěné“ majetky byli jmenováni maďarští správci. Kolonisté přicházeli na
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36 Slovenský národný archív (dále SNA), f. Kolonizační referát MZ, dopis kolonizačního referátu v Bratislavě odboru
IX. MZ v Praze z 22. 2. 1938.

37 SNA, f. Kolonizační referát MZ, dopis kolonizačního referátu Zemskému úřadu v Bratislavě ze 4. 5. 1938.
38 Národní archiv (dále NA), f. Národní rada česká (dále NRČ), k. 190, dopis dr. F. Jiskry z Prešova Národní radě

československé z 31. 10. 1938.
39 NA, f. NRČ, zpráva z 20. 11. 1938.
40 Slovenský denník, 27. 11. 1938.
41 Slovenská politika, 4. 12. 1938.



okleštěné Slovensko jako žebráci. Československá delegace vedená dr. Martinem Mičurou sice
uzavřela 18. února 1939 s maďarskou vládou dohodu, podle které si mohli odvézt živý a mrtvý
inventář, ale po 14. březnu dohoda nebyla provedena. Po 15. listopadu 1939 pozemky kolonistů
přešly na maďarský stát. Zbývající Češi museli opustit území připojené k Maďarsku.42

V předvečer voleb do slovenského autonomního sněmu byla mezi slovenskými Čechy nála-
da nevolit nebo být neutrální. Za urážlivé bylo považováno, že Češi mají stejně jako Židé volit
odděleně. Nakonec převládl názor, že „mlčet není správné, mlčení ještě dráždí k dalším neroz-
vážným činům“.43 Nakonec bylo rozhodnuto postupovat jako při plebiscitu o připojení Rakous-
ka k Německu: „Volte se slovenskou vládou ANO.“

Volby měly protičeský a antisemitský rozměr. Proti české komunitě nejvíce štvali radikálové
z řad z Hlinkovy slovenské ľudové strany Tuka, Mach a Ďurčanský. Podle Vojtecha Tuky: „Če-
si von, Česi fuj, Židia von!“44 Volby jednotné kandidátní listiny Slováků, Němců a Maďarů boj-
kotovalo 16,24 % Čechů, 8,7 % Židů a 5,8 % Slováků.

Slovenská autonomní vláda rozpustila řadu spolků, a to včetně Sokola. TJ Sokol v Turčian-
ském Svätém Martině se odvolal proti rozhodnutí okresního úřadu, podle kterého měla svůj ma-
jetek odevzdat Hlinkově gardě: „Toto nařízení nemá zákonný podklad. O rozpuštění spolku jsme
nebyli žádným úředním výměrem informováni.“45

Češi na Slovensku se stali bezprávným cizím živlem, který se nesměl organizovat a nepo-
žíval ani ochrany menšin jako Němci a Maďaři. Jedním z úkolů nově zvoleného slovenského
sněmu bylo „do důsledku“ vyřešit tzv. českou otázku. Čeští profesoři neměli důvěru v loajální
zacházení ze strany slovenské vlády, a proto Spolek profesorů průmyslových a odborných škol
v RČS na konci roku 1938 žádal, aby čeští zaměstnanci Ministerstva školství a národní osvěty
(MŠANO), kteří byli dočasně exponováni na Slovensku, nadále byli považováni za zaměstnan-
ce pražské vlády. Prešovští profesoři přitom podnikli intervenci na MŠANO, aby byli přemístě-
ni ze Slovenska do českých zemí.46

Počet Čechů na Slovensku klesl ze 121 000 v roce 1930 k 31. prosinci 1938, tj. po vídeňské
arbitráži, na 77 488. Podle představ ľudáků část Čechů měla být vypovězena, část asimilo-
vána.47 K 1. říjnu 1938 pracovalo ve státních úřadech a podnicích na Slovensku 20 541 Čechů,
podle dohody s ústřední vládou mělo k 31. prosinci 1938 odejít 9000 úředníků, profesorů, uči-
telů, železničářů, pošťáků, četníků a příslušníků finanční stráže.48

Z celkového počtu 8000 učitelů vyučovali v obecných a měšťanských školách 2054 Češi. Na
středních odborných školách působilo 148 českých a 78 slovenských profesorů. Na Univerzitě
Komenského přednášelo 56 českých a 24 slovenských profesorů. K 31. prosinci 1938 bylo pro-
puštěno 691 školských pracovníků, k 31. lednu 1939 jich odešlo 190.49 Od 6. října 1938 do
30. června 1942 bylo ze školské služby propuštěno celkem 1812 Čechů. Slovenština byla 10. říj-
na 1938 vyhlášena za jediný přípustný úřední jazyk v Slovenské zemi. Slovenské občanství
mohli získat jen ti Češi, kteří měli domovské právo na území horních Uher před 30. říjnem 1918.
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42 SNA, f. Povereníctvo pozemkovej reformy, inv. č. 477, zpráva pro Úřad předsednictva Slovenské národní rady
z 30. 1. 1946.

43 NA, f. NRČ, k. 190, dopis R. Šlapety z Povážské Bystrice předsednictvu Národní rady československé z 11. 12. 1938.
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V lednu 1939 napsal dopis Ústřední matici školské (ÚMŠ) v Praze ing. Vojtěch Večeřa ze
Zvolena. Stěžoval si na bezprávní postavení Čechů na Slovensku, kteří byli odstraněni z vedou-
cích míst, vyloučeni z politického a veřejného života, korporací a spolků. Ve Zvolenu byli vy-
povězeni z městských obytných domů. České děti musely snášet ústrky ve školách. Požadoval,
aby se Češi mohli organizovat v České straně národní jednoty, pod jejíž egidou by existovaly
České besedy. Upozorňoval na nutnost zřízení českých obecných a měšťanských škol a českých
středních škol v Bratislavě, Žilině, Zvolenu a Prešově.50

V memorandu z února 1939 Češi na Slovensku požadovali zachování samostatného českého
kulturního života, vzdělávání dětí v českém jazyce, vrácení zabraného majetku, poměrné za-
stoupení Čechů v úřadech, povolení českých tělovýchovných jednot a vlastního časopisu.51

Cílem slovenské autonomní vlády byl postupný odsun všech českých státních zaměstnanců
ze Slovenska. Protičeská kampaň způsobila, že učitelé a profesoři museli snášet útoky veřejnos-
ti, svých kolegů a žáků. Spolek profesorů Slováků požadoval i asimilaci českých dětí. Čeští uči-
telé a profesoři „nepocítili projevy vděčnosti, ale nepřátelství a nevraživosti“.52

Po 14. březnu 1939 odcházely ze Slovenska soukromé osoby, dělníci, rolníci, příslušníci in-
teligence, zaměstnanci státní a veřejné správy a vojáci. Už 18. března 1939 slovenská vláda na-
řídila propuštění zaměstnanců české národnosti ze státní služby, s výjimkou těch, kteří měli za
manželku Slovenku.53 Již 14. března 1939 Pavol Černogurský nařídil „s okamžitou platností
prohlídky utíkajících Židů a Čechů, aby byly zajištěny cenné věci, které neoprávněně vyvážejí,
zejména peníze a skvosty“.54 Cenné předměty měly být odevzdány politickému oddělení hlav-
ního velitelství Hlinkovy gardy v Bratislavě.

Stěhováním Čechů ze Slovenska byla pověřena Česká státní stěhovací komise poštovních 
a železničních zaměstnanců a penzistů v Bratislavě. V říjnu 1939 jí bylo svěřeno stěhování ak-
tivních zaměstnanců a penzistů všech rezortů. Upozorňovala, že jediným uznávaným dokumen-
tem pro přechod státní hranice je cestovní pas.55

Předsednictvo slovenské vlády vydalo 4. května 1939 nařízení o soupisu komunistů, mar-
xistů a Čechů, který měl obsahovat údaje o politické příslušnosti do 6. října 1938 a domovském
právu na Slovensku. Češi, kteří nezískali slovenské občanství, byli cizími státními příslušníky,
na Slovensku se mohli zdržovat jen s platným cestovním pasem a povolením k pobytu, které vy-
dávalo ministerstvo vnitra. Zaměstnavatel musel mít souhlas k zaměstnávání cizinců.56

Ke 14. březnu 1939 žilo na Slovensku asi 95 000 Čechů. K 15. prosinci 1940 se ze sloven-
ských státních příslušníků k české národnosti hlásily 3253 osoby, mezi cizinci byli 17 443 Če-
ši.57
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50 NA, f. NRČ, k. 190, dopis ing. V. Večeři ÚMŠ z 5. 1. 1939.
51 NA, f. NRČ, k. 190, memorandum z 13. 2. 1939.
52 MATULA, P.: Českí profesori na slovenských stredných školách. Historická revue 19, 2008, s. 
53 Tamtéž, s. 33.
54 Tamtéž, s. 37.
55 SNM-MČS, oběžník České státní stěhovací komise z 6. 10. 1939.
56 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.: Cesty k sebe. Praha 2009, s. 41–42.
57 Tamtéž, s. 47.



Summary

Czechs in Slovakia in the Years 1919–1939. Notes on Their Arrival and Leaving

Based on research of primary sources this study describes the arrival of Czech officials and educators
to Slovakia after World War I and also their leaving after the Hlinka’s Slovak People’s Party had taken
power in October 1938.
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ZPRÁVY

Zemřel Stanislav Julínek 

Emeritní docent katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity PhDr. Stani-
slav Julínek, CSc., náhle zemřel 21. 11. 2013 ve věku 82 let. Po skončení druhé světové války
přišel na reálné gymnázium při státním mužském učitelském ústavu na Starém Brně. V roce
1949 zapsal na Pedagogické fakultě MU obory dějepis, výtvarná výchova a občanská výchova,
později v letech 1955–1960 studoval historii na Filozofické fakultě MU a v letech 1966–1967
nástavbové studium knihovnictví při tehdejší Fakultě osvěty a novinářství Univerzity Karlovy 
v Praze. Po učitelské a knihovnické praxi byl v roce 1968 přijat jako odborný asistent na kated-
ru dějepisu Pedagogické fakulty MU, kde byl pověřen výukou teorie vyučování dějepisu.

Nejen jeho pedagogická, ale i vědecká práce jsou spjaty s obecnou didaktikou a speciální di-
daktikou dějepisu. Již v roce 1971 předložil k obhajobě rigorózní práci na téma Zásada trvalos-
ti a její význam ve vyučovacím procesu, kterou úspěšně obhájil na katedře pedagogiky Pedago-
gické fakulty MU 21. ledna 1972 (examinátor Josef Maňák) a získal titul doktor filozofie (PhDr.).
V tomto období se podílel na přípravě výběru krásné literatury pro výuku dějepisu v 7. a 8. roč-
níku základní školy (Brno 1971 a 1974), zabýval se významem bibliografie pro regionální práci
učitele dějepisu (Sborník prací PdF č. 6), zpracoval bibliografii k metodice vyučování dějepisu
(Dějepis ve škole 1968), studoval problematiku spolupráce muzea a školy z hlediska přípravy
posluchačů dějepisu (sborník Spolupráce školy a muzea 1970), provedl výběr vyučovacích po-
můcek k vlastivědnému učivu 5. ročníku obecné školy (Komenský 1970) a přispěl k poznání re-
gionálních dějin svého rodného Vyškovska (Vlastivědný věstník moravský 1971; Velešovice
1972). Pronesl také diskusní příspěvky na vědeckých konferencích, a to i v zahraničí: např. na
sympóziu Statisches Bild v Greifswaldu v roce 1972 hovořil o uplatňování didaktické techniky
při speciální didaktické přípravě posluchačů studia dějepisu. Podílel se rovněž na pracích spoje-
ných s úpravami učebních plánů a osnov interního, dálkového a postgraduálního studia dějepi-
su, stejně jako na budování sbírek názorných pomůcek a úsilí o obsahovou a technickou mo-
dernizaci výuky. Zkoumal také podíl dějepisného učiva na utváření estetického cítění mládeže.

V 80. letech se Stanislav Julínek podílel na řešení vědeckovýzkumného úkolu Metodické vy-
užití didaktických prostředků ve vyučování dějepisu. V souvislosti se zaváděním nového pojetí
výuky dějepisu na základních a středních školách a nových učebních plánů se zúčastnil proško-
lování učitelů těchto stupňů škol. V roce 1984 obhájil na Pedagogické fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze kandidátskou dizertaci Výchova výtvarným uměním ve výuce dějepisu a získal
vědeckou hodnost kandidáta pedagogických věd. Publikoval stati týkající se historie dějepisné
výuky na českých základních školách z hlediska vývoje učebních plánů, učebních osnov a škol-
ních učebnic (Sborník prací pedagogické fakulty, řada společenských věd č. 8), estetické výcho-
vy v dějepisném vyučovacím procesu (tamtéž č. 10), didaktické analýzy jako východiska pro
funkční volbu vyučovacích prostředků ve výuce dějepisu (sborník z konference 1986), základ-
ních metodických postupů s využitím učiva z dějin umění při výuce dějepisu (Sborník prací pe-
dagogické fakulty, řada společenských věd č. 11) a exkurzní činnosti jako součásti odborné a di-
daktické přípravy posluchačů historie (tamtéž č. 12). S novými poznatky ze speciální didaktiky
vystoupil i na III. drážďanských dnech na Vysoké škole pedagogické v Drážďanech v roce 1985.
Na základě úspěšné pedagogické i vědecké činnosti byl v roce 1988 jmenován docentem pro 
obor didaktika dějepisu.
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Poté se docent Julínek kromě výuky didaktiky dějepisu a dějin duchovní kultury zaměřoval
na otázky modernizace výuky a na problematiku estetickovýchovného působení ve výuce děje-
pisu. Své názory na tuto problematiku předložil v učebním textu Úvod do teorie a praxe výuky
dějepisu (Brno 1995). Podílel se rovněž na přípravě celostátní vysokoškolské učebnice didakti-
ky dějepisu. Z jeho organizačních aktivit připomínáme alespoň členství v redakční radě Sbor-
níku prací pedagogické fakulty – řada společenských věd.

Jaroslav Vaculík

115 let od narození didaktika dějepisu Jaroslava Kopáče

Přední brněnský pedagog Jaroslav Kopáč se narodil 9. ledna 1898 v Humpolci v učitelské rod-
ině. Po absolvování učitelského ústavu v Hradci Králové v roce 1917 a vojenské služby působil od
roku 1920 nejprve na obecné škole v Jiřicích u Humpolce, poté na dívčí a od roku 1927 chlapecké
měsťanské škole v Humpolci. V roce 1929 byly obě měšťanské školy spojeny do pokusné dife-
rencované měšťanské školy, která byla v roce 1940 okupanty zrušena. Kopáč nadále vyučoval na
chlapecké měšťanské škole a na počátku roku 1945 byl zatčen gestapem při akci proti tvořícím se
národním výborům. Až do 10. května 1945 byl vězněn v Táboře a Terezíně, kde onemocněl skvr-
nitým tyfem. Jeho nemoc trvala až do února 1946 a i poté měl sníženou pracovní schopnost. Od
1. května 1946 opět učil na chlapecké měšťanské škole, v roce 1947 se stal zástupcem ředitele.

Kopáč se od roku 1926 politicky angažoval v sociální demokracii a odborově byl organi-
zován v Československé obci učitelské. Aktivně se zapojil do Příhodova semináře reformních
škol a jeho myšlenky realizoval jako učitel pokusné školy. Pedagogické vzdělání si doplňoval 
v letech 1929–1931 na Škole vysokých studií pedagogických v Praze. Aktivně ovládal řadu
cizích jazyků – němčinu, francouzštinu, angličtinu i ruštinu. Po zřízení Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity si zapsal obory dějepis, zeměpis a občanská nauka, které ukončil státní
závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce Hlediska výběru učiva v nových dějepisech
pro střední školy v roce 1950. Přelomovým byl pro Jaroslava Kopáče komunistický převrat 
v únoru 1948. Jako člen Komunistické strany Československa (od roku 1946) se stal jednatelem
akčního výboru a předsedou závodní rady učitelstva okresu Humpolec. Proti se ale postavil
Okresní akční výbor Národní fronty (NF) v Humpolci s tím, že „nepožívá všeobecné důvěry, ani
důvěry učitelstva a jest zde obava, aby budovatelská práce na tomto úseku nebyla ohrožena“.1

Na základě Kopáčovy stížnosti však Krajský akční výbor NF v Havlíčkově Brodě rozhodnutí
okresního akčního výboru zrušil.2 Okresní akční výbor ale neustoupil a sdělil krajskému výboru,
že jde o veřejný zájem: „Na schůzi učitelstva humpoleckého okresu bylo usneseno, aby J. Kopáč
nevykonával za učitelstvo žádné funkce, neboť nepožívá důvěry učitelstva.“3

Jaroslav Kopáč byl přeložen do Vyškova, kde byl už 18. září jmenován okresním školním in-
spektorem a členem předsednictva okresního výboru KSČ. Od roku 1952 nejprve vedl konzul-
tace účastníků dálkového studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a v září toho
roku nastoupil jako odborný asistent na katedru pedagogiky, která sídlila na Poříčí 5.
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1 Archiv Masarykovy univerzity (dále AMU), f. Osobní spis Jaroslava Kopáče, dopis OAV NF Humpolec ministerstvu
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2 AMU, f. Osobní spis Jaroslava Kopáče, dopis KAV NF Havlíčkův Brod OAV NF Humpolec z 10. 8. 1948.
3 AMU, f. Osobní spis Jaroslava Kopáče, dopis OAV NF Humpolec KAV NF Havlíčkův Brod 27. 8. 1948.



Kromě přednášek z dějin pedagogiky se věnoval spolu s V. Husou, M. Pravdovou a J. Fili-
pem přípravě nových osnov dějepisu (1952) a byl také spoluautorem nových dějepisných učeb-
nic. Již v roce 1949 vyšlo první vydání učebnic Dějiny starověku, Dějiny středověku a Dějiny
novověku, všechny také ve slovenském a maďarském překladu. K tomu byl výborně připraven,
protože už v roce 1936 vydal osmdesátistránkovou monografii Vyučování dějepisu a pro potře-
bu experimentální měšťanské školy v Humpolci zpracoval ve třicátých letech učebnice dějepisu.
V roce 1953 předložil disertační práci Nový obsah metody dějepisného vyučování na střední
škole, která byla obhájena na schůzi katedry pedagogiky 24. března. Oponenty disertace byli
profesoři F. Kalousek a B. Uher. Rigorózní zkouška proběhla 3. dubna u examinátorů profesorů
F. Kalouska, Z. Hájka a B. Uhra. Po úspěšném rigorózu proběhla 30. dubna doktorská promoce,
kterou provedli prof. F. Kalousek jako promotor a prof. Z. Hájek jako proděkan. Promoce
musela být předem odsouhlasena předsedou fakultního výboru KSČ Ivanem Ščadějem.

Publikační činnost Jaroslava Kopáče byla pochopitelně ovlivněna dobovou atmosférou
padesátých let. V časopisu Pedagogika roku 1952 vydal např. přehled o práci v didaktice dě-
jepisu po roce 1929 s názvem Proti pozůstatkům reformismu v dějepisném vyučování. V časopisu
Komenský zase otiskl stať Výchova k socialistickému vlastenectví.4 Soustavnou pozornost věno-
val učebnicím dějepisu, mj. ve studii Úloha učebnic v naší škole.5 Z jeho pera vyšla roku 1954
učebnice Dějiny doby nové a nejnovější, a to rovněž ve slovenské, maďarské a ukrajinské verzi.

Byl pravidelným připěvatelem Sborníku prací Pedagogické fakulty v Brně, řada společen-
ských věd, který začal vycházet již v roce 1959. V prvním čísle uveřejnil obsáhlou studii 
o Pankráci Krkoškovi, jehož pamětní tabule zdobí budovu fakulty na Poříčí 7. Ve třetím čísle
(1963) se rozepsal o učitelských organizacích na Moravě, jejich boji proti germanizaci a reakci
ve školství a jejich vztahu k dělnickému hnutí na přelomu 19. a 20. století,6 ve čtvrtém (1965)
pak psal o ohlasu bojů za úpravu platů moravského učitelstva v letech 1885–1912 v učitelském
tisku.7

V roce 1959 předložil Jaroslav Kopáč habilitační práci s názvem Úlehlovo působení v hnutí
mladého moravského učitelstva a v Ústředním spolku jednot učitelských na Moravě. V posudku
zaměstnavatele, ředitele Pedagogického institutu (PI) v Brně prof. dr. Josefa Trtílka, se o auto-
rovi psalo, že „je povahy mírné, ale nesmlouvavé. Za poznanou pravdou jde houževnatě a cílevě-
domě. Svou nekompromisností si dělá občas nepřátele, ale ani to ho nezviklá v hájení pravdy.
Má velmi dobrý poměr k lidem, je soudružský a ke společné práci ochotný. Je dobrým organi-
zátorem. V práci pro celek je příkladem všem zaměstnancům.“8 V té době Kopáč působil jako
vedoucí oddělení pedagogiky katedry pedagogiky a psychologie tehdejšího Pedagogického
institutu v Brně a zároveň zastával funkci předsedy závodního výboru ROH.

Habilitační práce byla předložena na tehdejší Fakultě společenských věd Vysoké školy peda-
gogické v Bratislavě. Jako oponenti byli určeni člen korespondent ČSAV prof. dr. Josef Váňa 
z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a prof. dr. Peter Vojcik z Univerzity Komenského
v Bratislavě.

Josef Úlehla Kopáče zaujal jako průkopník přebudování školství na nový způsob výuky za-
ložený na změnách daných především novými poznatky přírodních věd, jako zakladatel Ústřed-
ního spolku jednot učitelských na Moravě, který propagoval nutnost vysokoškolského
vzdělávání učitelů. Jako stoupenec Tomáše G. Masaryka byl Josef Úlehla za první republiky na-
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7 Sborník prací Pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, 1965, č. 4, s. 105–128.
8 AMU, f. Osobní spis Jaroslava Kopáče, posudek J. Trtílka.



padán komunistickou publicistikou, zejména Tvorbou a Učitelskými novinami. Zatímco Václav
Příhoda zdůrazňoval jako klad učitelovo ovlivnění světovým prouděním, jmenovitě anglosaské
provenience, ze strany komunistů se dostalo odmítnutí Úlehlovým „pavědeckým teoriím 
a reakčním názorům“ (Josef Haken v Tvorbě). Úlehla prý hanobil komunisty a z nevědeckých
pamfletů opisoval pomluvy na teoretiky a vůdce komunistického hnutí. 

Komunistické hodnocení Úlehly převládlo po únoru 1948 i v Československu. Pedagog
Josef Cach hodnotil Úlehlu jako jednoho z představitelů buržoazní pedagogiky, jako horlivého
stoupence požadavku maloburžoazní „svobodné výchovy“. Odtud prý dospěl až k živelnosti ve
výchově a ke krajnímu pedocentrismu.9 V tomto duchu jsou psány i posudky Kopáčovy habili-
tační práce. Prof. Váňa zastával názor, že „Úlehlovými pavědeckými pracemi za předmnichovské
republiky není třeba se zabývat“. Úlehlovy názory označil za absurdní, přestože byly pedago-
gickými autoritami označovány za pokrokové: „Kopáč ukázal škodlivý vliv pozitivismu, který
byl šířen Úlehlou, i jeho souvislost s vlivem Masarykovým.“10

Habilitační práce byla obhájena 28. dubna 1960 před vědeckou radou Filozofické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě. Ministerstvo školství a kultury ji odmítlo vydat s tím, že
neuveřejní „v době přestavby školství publikaci, která nepomáhá uskutečnit současné úkoly“.11

Kniha nakonec vyšla péčí brněnské univerzity.12 V roce 1961 byl Kopáč jmenován členem
vědecké rady Pedagogického institutu v Brně (PI).

V roce 1964 se Kopáč přihlásil do konkurzu na místo profesora pro obor pedagogika. Předse-
dou komise byl zástupce ředitele PI doc. dr. Silvestr Nováček, jejími členy pak samostatný
vědecký pracovník ČSAV doc. František Holešovský, doc. Josef Kurfürst a doc. Josef Dočekal.
Jako oponenti byli schváleni prof. dr. L. Bakoš z Univerzity Komenského, prof. dr. A. M. Dostál
z Univerzity Karlovy a prof. dr. V. Uher, ředitel Pedagogického institutu v Ostravě. Na zasedání
vědecké rady 22. září 1964 byl Kopáč jednomyslně doporučen ke jmenování profesorem. Doc.
Cach z oddělení vysokých škol Ministerstva školství a kultury k tomu napsal: „[…] sám bych
hlasoval na mř. profesora, víc ne [podtrženo v originále]. Vždyť je jen krátkou dobu docentem.
Žádná větší publikační činnost (knihy atd.).“13

Jaroslav Kopáč byl v roce 1969 navržen na udělení titulu Zasloužilý vysokoškolský profe-
sor, ale ministerstvo školství na návrh nereagovalo. Na základě opatření ministerstva týkajícího
se vysokoškolských učitelů starších 65 let musel k 1. březnu 1970 odejít v 72 letech do důchodu.
V roce 1974 vydala Státní pedagogická knihovna v Brně přehled jeho prací. Jeho žena Marta,
rozená Plevová, narozená roku 1915, zemřela v roce 1979. Měli spolu čtyři děti: Jarmilu (1941),
Martu (1942), Jaroslava (1944) a Janu (1951). Jaroslav Kopáč, k jehož zálibám patřily kreslení
a malování, zahynul při automobilové nehodě 28. července 1987.

Jaroslav Vaculík
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K osmdesátinám profesora Ctibora Nečase

V červenci 2013 jsme si připomněli významné životní jubileum dlouholetého pracovníka
katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Ctibora Nečase, DrSc.
Rodák z Rakvic na Břeclavsku absolvoval češtinu a dějepis na filozofické fakultě brněnské uni-
verzity. Po krátkém působení na středních školách zakotvil v roce 1960 na katedře dějepisu
Pedagogického institutu v Ostravě, kde se věnoval studiu hospodářských, sociálních a politic-
kých dějin ostravského regionu od konce 19. století do roku 1945.

Získaný materiál využil po svém příchodu na Pedagogický institut v Brně v roce 1962, který
byl o rok později přičleněn k brněnské univerzitě jako její pedagogická fakulta. Zde působil až
do roku 1981, kdy v souvislosti se zavedením jednotné přípravy učitelů pro 5.–12. ročník přešel
na zdejší filozofickou fakultu, kde působil až do odchodu do důchodu.

Na základě disertační práce Revoluční mládežnické hnutí na Ostravsku, obhájené v roce
1966, mu byla udělena vědecká hodnost kandidát historických věd a rovněž přiznán titul PhDr.
Jeho další kvalifikační růst však zastavila po roce 1968 tzv. normalizace, protože byl označen za
neperspektivního pracovníka fakulty.

Problematiku regionálních dějin Ostravska let 1880–1945 přehlédl jako spoluautor kolek-
tivních prací Čtení o Ostravě (Ostrava 1964), Čtení o revíru (Ostrava 1969), Dějiny Ostravy
(Ostrava 1967) a jako autor monografií Stopami dělnického hnutí v Ostravě (Ostrava 1969) 
a Vítkovické železárny v době národní nesvobody 1939–1945 (Ostrava 1970). Po studiu mládež-
nického hnutí na Ostravsku (Ostrava 1967; Praha 1967) soustředil svou pozornost na zkoumání
osudů českých a slovenských Romů v době okupace, které prezentoval v monografii Nad osudy
českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945 (Brno 1981). Již v šedesátých letech se za-
měřil na výzkum česko-jihoslovanských vztahů v prvních desetiletích 20. století. Syntetické
zpracování této problematiky předložil v práci Balkán a česká politika (Brno 1972). Přestože by-
la kladně recenzována v odborném tisku, nebyla uznána za vhodný podklad pro habilitaci, a to
pro autorovy politické postoje v době Pražského jara 1968.

Teprve listopadová revoluce 1989 umožnila Ctiboru Nečasovi získat vědecké a vědecko-pe-
dagogické hodnosti odpovídající jeho odborným a učitelským kvalitám. V roce 1990 byl jme-
nován docentem a v roce 1992 profesorem a byla mu udělena hodnost doktor historických věd.

Jaroslav Vaculík

Magisterské diplomové práce z dějepisu obhájené na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity v letech 2012–2013

Předkládaný přehled navazuje na soupis diplomových prací publikovaný ve Sborníku prací
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26, 2012, č. 1. Vedoucími
prací byli doc. PhDr. František Čapka, CSc., doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Mgr. Jiří Miho-
la, Ph.D., PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., a prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

2012:

BUCANOVÁ, Magdalena: K historii židů v Trhové Kamenici a okolí (Mihola)
ČERNÁ, Kateřina: Návrh didaktické aplikace hraného filmu Valkýra (Štěpánek)
FOJTÍK, Jan: Z historie základního školství ve Valašských Kloboukách (Mihola)
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FREITOVÁ, Hana: Historie Leteckého učiliště v Prostějově (Čapka)
JAKUBEC, Pavel: Didaktické využití hraného historického filmu Alexandr Veliký (Štěpánek)
JAVOROVÁ, Hana: K poutní tradici v Tuřanech ve 20. století (Mihola)
JÍRŮ, Jakub: Třetí odboj ve výuce dějepisu (Štěpánek)
KAPLOVÁ, Alžběta: Archeologické výzkumy Vladimíra Kapla (Klíma)
KYNICKÝ, František: Osídlení Hustopečska v době hradištní (Klíma)
LUŇÁKOVÁ, Alžběta: Vývoj školství ve spádové obci Bílovici na Uherskohradišťsku a v okol-

ních obcích v letech 1918–1945 (Čapka)
MATULOVÁ, Jana: Každodenní život v Přerově v období Protektorátu Čechy a Morava (Čapka)
PERNICOVÁ, Iva: Příspěvek k životu ženy na Vyškovsku na konci 19. a v první polovině 20. sto-

letí (Čapka)
PITORÁKOVÁ, Helena: Ohlas norimberského procesu v dobovém československém tisku

(Vaculík)
SEDLÁKOVÁ, Věra: Významné majitelky velkomeziříčského panství v 18. století (Čapka)
STUPKA, Jiří: Parlamentní volby v roce 1946 – odraz na stránkách ústředních tiskových orgánů

politických stran (Čapka)
TURINSKÝ, Jan: Kapitoly z dějin Královopolské strojírny. (Vojenská výroba a události v letech

1918–1939) (Čapka)
VÍTKOVÁ, Andrea: Císařovna Sissi – červená knihovna i pro školu (Štěpánek)

2013:

BÍLKOVÁ TECLOVÁ, Lenka: Čeští spisovatelé před stalinskou justicí – případ „Prokůpek 
a spol.“ (Vaculík)

BÚTOROVÁ, Eva: Experimentální výroba velkomoravské keramiky a její využití ve výuce dě-
jepisu II (Klíma)

ČERNÁ, Monika: Využití ICT ve výuce dějepisu (Štěpánek)
HERBRYCH, Josef: Perzekuce kněží na Vysočině po únoru 1948 na příkladu básníka a kněze

Jana Dokulila (Vaculík)
JAKUBCOVÁ, Iveta: Obrazy ze života vesnice Bory ve 20. století (Čapka)
KRUTTOVÁ, Růžena: Dny protektorátu a osvobození na Náměšťsku (Čapka)
MATYSOVÁ, Lenka: Život v Třebíči v letech 1939–1954 (Čapka)
NEČASOVÁ, Barbora: Z historie židovské obce v Kloboukách u Brna (Čapka)
OGROCKÁ, Krystyna: „Být solí země…“ Z dějin probuzeneckých hnutí církve evangelické 

v česko-polském pohraničí (Mihola)
STIXOVÁ, Jana: Ohlas událostí v Sovětském svazu po podepsání československo-sovětské

smlouvy v roce 1935 ve vybraném dobovém moravském tisku (Vaculík)
SVOBODOVÁ, Martina: Z duchovního života Líšně ve druhé polovině 19. a v první polovině

20. století (Mihola)
ŠIMKOVÁ, Nikol: Obec Ratíškovice v meziválečných letech (Čapka)
TRNČÁKOVÁ, Kristýna Alexandra: Založení Divadla pracujících v Gottwaldově (Vaculík)
VALEČKOVÁ, Kristina: Odsun německého obyvatelstva a následné znovuosídlení obce Hynči-

na po druhé světové válce (Vaculík)
VEJMĚLKOVÁ, Barbora: Rok 1921 v Rusku – ohlas v soudobém československém tisku (Vaculík)
VESELÁ, Blanka: Život městyse Olbramkostel v první polovině 20. století (Čapka)
ZELINA, Radim: Kovářství – řemeslo procházející staletími, srovnání a experiment (Klíma)

Jaroslav Vaculík
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Milníky československo-polských vztahů ve 20. století

Ve dnech 23. a 24. dubna 2013 se v Pardubicích pod záštitou Historického ústavu AV ČR,
v. v. i., Univerzity Pardubice, Východočeského muzea a Sdružení historiků České republiky
uskutečnilo druhé česko(slovensko)-polské bienále. Jeho tématem byly Milníky československo-
polských vztahů ve 20. století. Ke každému z „milníků“ přitom vystoupil reprezentant jak české
(a slovenské), tak polské strany. Tento přístup umožnil nejen porovnat odlišnosti v interpretaci,
ale současně podněcoval k diskusi.

Přednesené příspěvky byly řazeny chronologicky. První den tematicky pokrýval období od
konce první do konce druhé světové války a následně nejnovějších dějin po roce 1945. Před-
mětem prvního referátu bylo rozdělení Těšínska, Oravy a Spiše v červenci 1920. Na toto téma
vystoupili za polskou stranu dr. Sławomir Nowinowski z Historického institutu Lodžské uni-
verzity, za českou pak Mgr. Aleš Binar z Univerzity obrany v Brně. Jak bylo shodně konsta-
továno, rozdělení Těšínska, provedeno fakticky na nátlak velmocí, znemožnilo navázat mezi
oběma zeměmi korektní vztahy. Koncem třicátých let se vztahy vyhrotily znovu a současně se
rozšířily o slovenskou dimenzi. Prof. Andrzej Essen z Historického institutu Pedagogické uni-
verzity v Krakově a dr. Pavol Matula z Katedry historie Pedagogické fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislavě tak přednesli referát na téma slovensko-polský spor o Javorinu a Spiš v roce
1939. Obsahem posledních příspěvků pak byla československo-polská (kon)federace 1940. 
O vybraných aspektech nakonec neúspěšného jednání exilových vlád Československa a Polska
pojednali dr. Magdalena Hułas z varšavského Historického institutu Polské akademie věd a doc.
Jan Němeček z pražského Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Následující den zahájily konferenci příspěvky na téma Zaolší v roce 1945 doc. Krzysztofa
Nowaka z katovického Historického institutu Slezské univerzity a doc. Jiřího Friedla z brněnské
pobočky Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Po válce, již na jaře 1945, se totiž znovu rozhořel
československo-polský spor. Přestože byl o dva roky později, zejména na nátlak Sovětského
svazu, utlumen, latentní rivalita zůstala ve vzájemných vztazích přítomna nadále. Poslední refe-
ráty doc. Anny Szczepańské z Historického institutu a Mezinárodních studií Štětínské univerzi-
ty a dr. Tomáše Zahradníčka z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., pojednaly o období po
roce 1989, především o etapě do zániku československé federace. 

Jak z jednotlivých referátů, které byly přednostně koncipovány jako přehledy stavu dosavad-
ního bádání, vyplynulo, prošly v průběhu 20. století česko(slovensko)-polské vztahy podstatný-
mi a zásadními změnami. Ona nevyrovnanost měla více příčin. Mezi nimi byl i fakt, že přestože
si oba národy byly geograficky i jazykově velmi blízké, vzájemně se neznaly vůbec, nebo jen ve
velmi omezené míře. To se týkalo zejména politiky a politické tradice; každý z obou států totiž
sledoval zcela odlišné cíle a stavěl si odlišné priority.

Zájemcům a širší badatelské veřejnosti budou výsledky bienále zpřístupněny formou
sborníku, jehož vydání se připravuje na konec roku 2013.

Aleš Binar
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RICHÉ, Pierre – VERGER, Jacques: Učitelé a žáci ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2011.

270 s.

Dva vynikající francouzští znalci evropských dějin raného středověku a dějin středověkých
univerzit se v roce 2006 představili touto společnou prací, která se o pět let později objevila 
v českém překladu manželů Ireny a Bořka Neškudlových na pultech našich knihkupectví. Tím
se rozšířila dosavadní poměrně chudá produkce o dějinách středověkých škol a univerzit v če-
štině. Obecněji o středověké vzdělanosti pojednávají práce jiného francouzského medievalisty
Jacquese Le Goffa: Intelektuálové ve středověku (1999), Středověká imaginace (1998), Kultura
středověké Evropy (2005) nebo Středověký člověk a jeho svět (1999). 

Představená kniha zahrnuje tisícileté období od sklonku pozdně antické vzdělanosti, přes řa-
du „renesancí“ karolinské a otonské éry a 12. století až po rozkvět evropské univerzitní scho-
lastiky ve vrcholném středověku. Přitom pozornost autorů se nesoustřeďuje pouze na nejvyšší
patro vzdělávacího systému, ale čtenáři je nabídnuto seznámení s širokou škálou středověkých
škol – klášterních i laických, městských i venkovských, včetně svérázného světa židovských
škol. Oba autoři provázejí své texty dobovými dokumenty, abychom se tak mohli přímo obe-
známit s některými prameny těchto dějin, s prameny, které ostatně mnohdy vytvořili právě mis-
tři a žáci středověku, jejichž tisíciletou tvář a historii se autoři pokusili oživit. 

V první části publikace, nazvané „Čas škol (6.–12. století)“, jejímž autorem je Pierre Riché,
sledujeme značně bohatý a různorodý svět raného středověku a zejména pak 12. století. Ten je
„košatě“ představen šesti kapitolami, z nichž tři si všímají obsahové náplně tehdejšího školské-
ho systému („Výukové metody a výukový program“, „Studenti a jejich učitelé“, „Vzdělávání la-
iků“). Druhá část knihy, z pera Jacquese Vergera, se věnuje takřka výhradně „královnám“ stře-
dověkého vzdělávání – univerzitám, a to v rámci bloku „Čas univerzit (13.–15. století)“. Na
straně 188 se zde rovněž dozvídáme, že „zlomovým datem se v této době stalo založení univer-
zity v Praze roku 1347 [?]. Za svůj vznik vděčí iniciativě papeže Klimenta VI. a zejména Karla
IV. z rodu Lucemburků, panovníka s francouzským vzděláním, císaře a krále českého, z jehož zla-
té buly zde uvádíme úryvek (7. dubna 1348) […]“. Jak je to tedy s datací zrodu našeho nejstar-
šího univerzitního učiliště? Pražská univerzita byla založena nejméně třemi akty: 1) zmíněnou
zakládací papežskou listinou (bulou) Klimenta VI., potvrzenou v Avignonu 26. ledna 1347; 2)
nadační listinou Karla IV. ze dne 7. dubna 1348; 3) tzv. Eisenašským diplomem ze 14. ledna
1349. Dnes běžně připomínaný den založení Karlovy univerzity 7. dubna 1348 se začal používat
zhruba od poloviny 19. století. 

Autoři se nezaměřují jen na velké osobnosti učitelů a vzdělanců (Anselm z Canterbury, Petr
Abélard, Hugo ze Svatého Viktora, Tomáš Akvinský aj.), ale přibližují i každodenní život stu-
dentů a jejich učitelů. Dozvídáme se, kde a jak probíhala školní výuka, jak si učitelé a žáci ob-
starávali prostředky k živobytí, jak trávili svůj volný čas. To vše a ještě i další detaily přináší
uvedená práce zkušeného „tandemu“ medievalistů. Veškerou složitost středověkého vzdělávání
můžeme najít skrytou ve slavném výroku Bernarda, mistra školy v Chartres, který ve dvacátých
letech 12. století svým žákům s oblibou říkával: „Jsme jako trpaslíci na ramenou obrů. Vidíme
lépe a dál než oni, ne však proto, že bychom měli tak pronikavý zrak a že bychom byli větší, nýbrž
proto, že jsme neseni a podpíráni jejich monumentalitou.“ Lidé v těchto civilizačních letech vní-
mali sílu kulturního dědictví starověku a usilovali o jeho obnovu a poznání, aby pak v 15.
a v 16. století, kdy už nabyli dojmu, že se jim to konečně podařilo, vyhlásili konec „přechodné-
ho období“ a vytvořili tak mýtus o barbarském a temném středověku. 

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2



Seznámení se s tisíciletými dějinami vzdělávání v rámci evropského Západu nás přesvědčí 
o tom, jak všechna ta staletí (kdysi s opovržením označovaná jako temná a „gotická“) byla ve
skutečnosti mimořádně přínosná. Přesvědčí nás, že středověk rozhodujícím způsobem přispěl ke
zformování evropské kultury a civilizace. Středověké školy významnou měrou přispěly k pří-
pravě kulturního sjednocení novodobé Evropy. Nezanedbatelnou skutečností se stala také trvale
se rozšiřující sociální základna škol a celého vzdělávacího systému. Ta se nejdříve omezovala
na úzkou elitu kleriků a mnichů, ale postupně zahrnovala i další skupiny (s výjimkou těch nej-
chudších a žen). Se společenským vzestupem vzdělanců šla přirozeně ruku v ruce politizace
škol, neboť rozvoj vzdělávacích institucí a dohled nad nimi se staly důležitými výzvami pro mě-
sta i panovníky.

Autoři svůj přehled uzavírají obdobím obvykle považovaným za konec středověku, tedy po-
sledními lety 15. století. V této době již existovaly instituce a postupy, které signalizovaly po-
dobu vzdělávacího systému novověku: nové organizační složky (jako koleje), další vědní obo-
ry, rozmach vědecké literatury, návrat přírodních věd, vzestup některých oborů odborného
vzdělávání, nové vzdělávací metody, založené na návratu k pramenům, průnik národních jazy-
ků do dominantního „hájenství“ latiny apod. Přitom docházelo k jistému „vyprázdnění“ univer-
zit, které se mnohdy stávaly stále více zkostnatělými, někdy dokonce ztrácely veškerou svou
podstatu a působily dojmem „prázdné ulity“. Na druhou stranu přelom 15. a 16. století posílily
dvě stěžejní události: vynález knihtisku a protestantská reformace, která právě ve vzdělávání
znásobila účinky humanismu, a urychlila tak jeho osamostatnění ve vztahu ke katolické církvi 
a vedla ke sblížení s panovnickou mocí. Samotný odkaz představeného obrazu středověkého
školství můžeme dodnes spatřovat po celé Evropě na pozadí národních kultur a současných
vzdělávacích postupů.

František Čapka

Uničov. Historie moravského města. Uničov: Město Uničov, 2013. 692 s. 

Po devadesáti letech od vydání syntetického díla Geschichte der kőnigl. Stadt Mährisch-
Neustadt. Zu deren 700-Jahr-Feier z pera německy píšícího olomouckého archiváře Johanna
Kuxe, věnovaného dějinám tohoto severomoravského města, byla k 800. výročí založení města
připravena nová rozsáhlá syntéza historie města Uničov, na níž se podílelo 18 autorů, převážně
pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci, pod vedením Karla Konečného (vedoucí redak-
tor), Jany Burešové a Jiřího Fialy. Tomuto vskutku grandióznímu regionálnímu dílu předcháze-
ly dvě drobnější práce: v roce 2000 vyšla útlá publikace s názvem Tak krásný je Uničov a o osm
let později vznikla reprezentativní edice Uničov v zrcadle středověkých listin.

Je dobře, že se v posledních desetiletích stalo u nás skoro pravidlem, že při příležitosti vzpo-
mínkového výročí dané lokality, zejména první písemné zprávy o ní, vycházejí její dějiny. 
Vztah k takovým dějinám vedle přirozeného zájmu obyvatel o minulost jejich rodiště, domova
či bydliště přináší i pocit jisté hrdosti, že právě jejich městu či vesnici byla věnována samostat-
ná publikace. Zájem veřejnosti je často korunován snahou představitelů obecních samospráv 
i místních institucí zanechat vydáním takové publikace o historii i přítomnosti obce písemnou
památku. Tak tomu bylo i v případě Uničova, kde takovou osobou byl místní starosta Dalibor
Horák, iniciátor připomenutého projektu edice Uničov v zrcadle středověkých listin a následně 
i samotné syntézy dějin města, v níž se představil i jako spoluautor dvou závěrečných kapitol. 

Záměrem tvůrců nové syntézy historie města Uničova bylo prozkoumat všechny dosud
známé a přístupné prameny a na základě jejich studia a kritického zhodnocení vytvořit plastic-

257

ANOTACE



258

ký obraz života tohoto města ve všech historických obdobích a možných aspektech. Text publi-
kace sestavili zkušení autoři a je výsledkem jejich dlouholetého zájmu o historii tohoto králov-
ského města, které se může pyšnit neodmyslitelným primátem. Město Uničov bylo založeno mo-
ravským markrabětem Vladislavem Jindřichem někdy kolem roku 1213. Byť k tomuto založení
„vymyslel“ v 19. století listinu moravský padělatel Antonín Boček, odhadujeme datum z údaje
v listině Vladislavova bratra krále Přemysla Otakara I., vydané o deset let později (1223). Tato
listina je dodnes k dispozici v originále a jde o nejstarší dochovanou městskou zakládací listinu.
Uničov si drží i další primát: byl zároveň prvním městem na Moravě založeným podle nového,
tzv. magdeburského práva. 

Každý z autorů však s ohledem na stav pramenné základny, tedy dochovanost a vypovídací
hodnotu materiálu (od archeologických nálezů a archivních dokumentů až k článkům v dobo-
vých novinách a časopisech) uplatnil poněkud jiný přístup. Autoři předložili vyčerpávající pře-
hled o vývoji této lokality, což vzbuzuje zasloužený respekt a uznání právě pro náročnou heu-
ristickou práci. Výklad je přehledně rozdělen do 14 kapitol. 

Jednotlivé kapitoly i podkapitoly jsou zpracovány různých způsobem, pokud jde o jejich po-
jetí i rozsah. Některé etapy mohly být popsány detailněji, u jiných bychom naopak uvítali struč-
nější prezentaci. To dokládá pátá kapitola („V rozkvětu a na sklonku baroka, 1650–1780“), kde
až „mikroskopicky“ představené a rozpitvané dějinné úseky činí text poněkud nezáživným, slo-
žitě čitelným a nekorespondujícím s metodologickým pojetím předchozích kapitol. Vznikl ne-
jednotný celek, dosti rozvláčný, zabývající se nepodstatnými detaily a působící značně „kroni-
kářsky“. V mnoha případech dovolil získaný pramenný materiál komparaci a revizi dosavadní
sekundární literatury. Kapitola zachycující poslední dvacetiletí města („V demokratické spole-
čnosti, 1989–2012“) je koncipována spíše jako výčet událostí ve městě především z pohledu
práce a činnosti městského zastupitelstva, a má tedy spíše podobu detailní kroniky uvedených
let a svádí k označení „zpráva o činnosti“. 

Ukázalo se, že značně rozsáhlý autorský kolektiv má své pozitivní, ale i negativní stránky.
Kladně jistě působí skutečnost, že každá dílčí časová i obsahová část je zpracována s vysokou
odborností, to však na druhé straně přináší i značná rizika. V takto sestaveném kolektivu se čas-
to složitěji slaďují jednotné pohledy na obsah publikace a též její formu. Rozdílná pak bývá jak
struktura, tak i způsob výkladu, neboť někteří autoři preferují systematické, jiní chronologické
řazení témat. Drobné odchylky se objevují i v rovině jazykové a stylistické. Náročné pro redak-
tory je také sladění citačních zápisů. Uvedené rozpory musel řešit redakční kolektiv, který asi
uplatnil spíše mírnější přístup k úpravám. 

Bez nadsázky lze celkově označit představené monografické zpracování městské sídelní lo-
kality Uničov za velmi kvalitní příspěvek do pokladnice podobných prací, které zkoumají lo-
kální mikrostrukturu. Kniha je faktograficky nabitá a zachovává přísnou vědeckost. Přitom míst-
ní dění je zde v převážné většině citlivě a organicky začleněno do širších historických
souvislostí, do celospolečenského dění. Ke kvalitní úrovni jistě přispěla esteticky citlivá a vy-
vážená grafická úprava. Velmi zdařile působí poměrně rozsáhlá anotace jak v češtině, tak v ang-
ličtině, němčině, italštině, polštině a ruštině. Zodpovědně lze říci, že závěrečné přání kolektivu
redaktorů, aby se „kniha stala důstojným příspěvkem k poznání historie města i oslavám osmi-
stého výročí jeho vzniku“ se dozajista vyplnilo. 

František Čapka
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KRAFL, Pavel et al.: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly. Brno: Sta-

tutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, 2012. 208 s. + 40 s. obrazových příloh.

Recenzovaná práce vznikla v minulém roce pod editorským vedením Pavla Krafla. Autorsky
se na ní podílelo osm badatelů z různých vědních oblastí. Kniha navazuje na kolektivní publi-
kaci Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme (2009, druhé vydání 2011) a i ona je zařazena do
ediční řady Historie a kultura Líšně. Obsah knihy je přehledně rozdělen do čtyř tematických
okruhů, pod nimiž nalezneme čtrnáct statí (kapitol), které vedle již zmíněného editora sepsal au-
torský kolektiv ve složení Jiří Mihola, Eva Večerková, Jarmila Pechová, Hana Kraflová, Tomáš
Kocman, Oldřiška Prokopová, Jan Břečka a Svatava Kubešová.

První tematická skupina každého čtenáře potěší vyčerpávajícím přehledem vydaných publi-
kací věnovaných Líšni. Druhý oddíl, nazvaný „Dny všední a sváteční“ je zároveň nejrozsáhle-
jším oddílem celé publikace. Krom stati věnované kostelíčku Panny Marie Pomocné (Jiří Mi-
hola), která edičně zpřístupňuje barokní pramen z rukopisu Moravského zemského archivu, se 
v tomto bloku čtenář setká se zajímavými statěmi věnovanými lidovým obyčejům (Eva Večer-
ková), stravovacím návykům (Jarmila Pechová), tradici Vánočního stromu republiky (Hana
Kraflová), v níž autorka čtenáři přibližuje úsilí Rudolfa Těsnohlídka, či s vyčerpávající prezen-
tací obchodního nadání „Líšňaček s krosnami“ a hospodářského života obyvatel Líšně (Jarmila
Pechová). Tento bezesporu povedený oddíl uzavírá náhled na vývoj kolejové dopravy směřující
do Líšně (Tomáš Kocman) a na počátky závodního časopisu Líšeňský budovatel (Hana Kraflo-
vá), se svědectvím o působení slavného básníka Jana Skácela. Nutno ještě poznamenat, že výše
zmíněná etnograficky zaměřená kapitola Evy Večerkové v edici uvádí část textů Cyrilla Ma-
šíčka, které dosud nebyly publikovány.

Neméně obsahově bohatý je i třetí tematický okruh, věnovaný obyvatelům Líšně. Na samém
počátku této kapitoly nás Pavel Krafl seznámí s výsledky prosopografické sondy do brněnských
městských knih, po níž následuje čtenářsky přitažlivě zvolené přiblížení osobnosti významného
líšeňského rodáka a průkopníka speleologických výzkumů Sloupsko-šošůvských jeskyní (Ol-
dřiška Prokopová). Osobní korespondence mapující bezmála čtrnáct let života Martina Kříže
spolu s jeho soupisy výdajů dokreslují charakter tohoto významného vědce i z poněkud jiných
úhlů. Velice zajímavými jsou nepochybně statě věnované protinacistickým bojovníkům po-
cházejícím z Líšně (Jan Břečka). Vysoce nastavenou kvalitu celé knihy nesnižuje ani závěrečný
oddíl, a to ani přes tu skutečnost, že je tvořen jen jednou statí, věnovanou přírodopisu Líšně
(Svatava Kubešová). Autorka v ní mimo jiné seznamuje čtenáře se závěry svého osmiletého výz-
kumu mechů v údolí Říčky a na Hádech.

Nadmíru šťastně byl zvolen doprovodný obrazový materiál, na jehož grafické přehlednosti
má zásluhu Lubomír Červinka. Výborný dojem z knihy umocňuje i motiv krosny, objevující se
na úvodních stranách jednotlivých tematických okruhů. Samozřejmě je kniha opatřena důleži-
tými atributy vědecké publikace (poznámkový aparát, seznam pramenů a literatury na samém
konci knihy či rejstřík osobních a místních jmen, anglické resumé). Autorský kolektiv je na
samém konci publikace blíže představen. Srozumitelně prezentované závěry jednotlivých výz-
kumů dělají z knihy nebývale zdařilé dílo. Nezbývá než doufat, že se recenzovaná práce dočká
vbrzku pokračování a bude inspirací pro ostatní městské části Brna.

Zdeněk Vostrý
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KŘEHLÍKOVÁ, Jana et al.: Ruda 1353–2013. Ruda: Obec Ruda, 2013. 291 s.

Vydáním první publikace mapující historický vývoj obce se Ruda rozhodla oslavit 660. výro-
čí prvního pramenného dokladu své existence. Kniha je výsledkem práce kolektivu vedeného
studentkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Janou Křehlíkovou. I když je publikace
prezentována jako almanach, jde spíše o práci na pomezí monografie a sborníku. Jak sama au-
torka uvádí, kniha je výpovědí čerpající z dochovaných pramenných pozůstatků, v největší míře
pak kronik. Autorský kolektiv, který se na knize podílel, není explicitně uveden, zůstává tak 
v převážné většině anonymní.

V úvodu autorka pro čtenáře shrnuje základní informace o obci Ruda, o její lokalizaci. Zde též
vysvětluje pojmenování obecních částí. Samotný výklad dějin obce začíná druhou kapitolou, na-
zvanou „Starodávné časy“. Jako nadbytečné se jeví pasáže seznamující s celonárodními historic-
kými reáliemi v případě, že se k sledované oblasti nevztahují. Historie je popsána velice podrobně,
a to nejen s pomocí psaných pramenů, ale také na základě vzpomínek místních obyvatel. Velký dů-
raz kladla autorka na dovedení výkladu až do současné doby. Podařilo se jí tak zachytit proměny
společnosti na venkově, které se dotýkají nejen sledované obce, nýbrž i jejího okolí. Možná by ne-
uškodilo upřesnění citací, zvláště pak v případech, kdy se mohou objevit pochybnosti, zda jde o ci-
taci přímo pramene či z příslušné edice. Výše zmíněné vzpomínky místních pamětníků činí knihu
pro čtenáře velice atraktivní; vyzdvihnout lze např. vyprávění na stranách 56 či 82.

Lze také ocenit velké množství použitého obrazového materiálu, nicméně avizované barevné
ukázky obecního znaku a vlajky (s. 105–106) se v obrazové příloze nenalézají. Čtenáře by mohl
překvapit popis zobrazení obecního razítka na straně 34, ze kterého vyplývá, že na razítku je zo-
brazený sv. Jiljí, ve skutečnosti však jde o sv. Jiří (rytíř na koni zápasící s drakem). Došlo také
k záměně tinktury druhého a třetího pole čtvrceného španělského štítu při blasonu obecního zna-
ku. V knize se také, i když zcela výjimečně, objevují nekorektní gramatické konstrukce, např.
„Vesnice je vzhledem k svojí velikosti žije aktivně“ (s. 7).

Druhá polovina knihy však již netrpí žádným z výše zmíněných negativ části první. Je slo-
žena z tematických kapitol, např. od Marie Dvořáčkové (kapitola věnovaná místní knihovně) 
a Milady Navrátilové (kapitola „Myslivci“). Místní obyvatelé jistě ocení i vhodně zakompono-
vaný přehled vývoje obyvatelstva obce a místní správy. Seznam obyvatelstva z dřívějších dob se
však nejeví jako kompletní.

Další tematické kapitoly jsou zaměřené na významné stavby (tento přehled začíná kostelem,
který je zasvěcen patronu obce sv. Jiljí). Tyto pasáže jsou vhodně doprovázeny přehledem svát-
ků církevního roku či přehledem kněží působících v obci. Obdobného postupu je použito i při
popisu dalších staveb (základní škola, kulturní památky) a spolků či organizací v obci půso-
bících (sbor dobrovolných hasičů). Pasáže věnované Křeptovskému dvoru a zejména pak kapi-
tola představující významné osobnosti jsou napsány velice čtivě. Sborník toliko nevyzdvihuje
významné osobnosti, ale také obyvatelé, kteří se nějakým způsobem lišili od ostatních. V závě-
rečné kapitole se čtenář seznámí s popisem celého roku života „na Rudě“, mimo jiné se zde do-
čte, jaké kulturní akce obec či jednotlivé spolky organizují.

Celou knihu doprovází velké množství statistických údajů, které důležité historické mezníky
zajímavým způsobem dokreslují. Samozřejmě nechybí obsáhle zpracovaný seznam pramenů a li-
teratury, za nímž je umístěna obrazová příloha. Dvouroční badatelské úsilí Jany Křehlíkové je ve-
lice záslužným počinem, neboť kniha jako první mapuje minulost výše zmíněné obce. Čtenáři se
díky této práci dostává do rukou velice hodnotný zdroj informací. Se zájmem si jej přečtou nejen
rodáci z Rudy, nýbrž i široká laická veřejnost a její přínos pak jistě ocení i odborná veřejnost.

Zdeněk Vostrý
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PROKŠ, Petr: Habsburkové & Velká válka (1914–1918). První světová válka a rozpad Ra-
kousko-Uherska 1914–1918. Praha: Naše vojsko, 2011. 285 s. 

Bohatá knihovnička literatury k problematice první světové války dostala další přírůstek 
z pera vědeckého pracovníka oddělení dějin 20. století Historického ústavu AV ČR Petra Prokše,
který po sérii studií a článků a zejména samostatné monografii Konec říše Habsburků. Střední
Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871–1918) představil v pěti
kapitolách závěrečnou fázi fungování této významné evropské velmoci. V úvodním slově sám
autor jen velmi stručně charakterizuje své badatelské počínání coby snahu „přiblížit vnitřní vývoj
a mezinárodní postavení Rakousko-Uherska v souvislosti s průběhem první světové války 
a osvětlit tak příčiny jeho rozpadu i vzniku nástupnických států, mezi nimiž bylo také Českoslo-
vensko“. Jak to zní zdánlivě jednoduše. Již první stránky této práce nás však přesvědčí o opaku.
Autor se pustil do rozplétání složitých vazeb jak uvnitř monarchie, daných její mnohonárod-
nostní podobou, tak v zahraničněpolitických strukturách souvisejících s mocenskou vahou říše. 

Zhruba čtyři válečná léta jsou představena ve dvou základních rovinách tak, jak kulminova-
la ve čtyřech volně zvolených časových úsecích. Společným kritickým kritériem jsou pro ně dva
pohledy: sledování vnitřního vývoje rakousko-uherské monarchie a posouzení jejího mezi-
národního postavení. Úvodní kapitola přibližuje válečné velmocenské cíle a plány habsburské
říše, které byly úzce provázány s výbušným Balkánem, kde však narážely na sílící nároky car-
ského Ruska. Kvůli tomu (i přes společně sdílené monarchisticko-konzervativní zásady) sílilo
mezi Vídní a Petrohradem nepřátelství. Monarchie „na Dunaji“ se dostávala do mezinárodní izo-
lace, a proto se ještě více upínala k Berlínu jako k jediné své vnější opoře. Zajímavě zde půso-
bí představený seznam 19 válečných cílů Rakousko-Uherska z konce listopadu 1916, který byl
předán do Berlína. V sedmém bodě je uveden požadavek na poválečné mezinárodní uznání ob-
noveného Království polského ze strany Německa a Rakousko-Uherska; naopak marně zde hle-
dáme jakoukoli zmínku návrhu na řešení tzv. české otázky. Polská budoucnost je představena 
v podobě možného trojího řešení: připojení k Rakousko-Uhersku, případně připojení okupova-
ných polských území k Německu, nebo rozdělení mezi Rakousko-Uhersko a Německo. 

Pro následující čtyři hlavní kapitoly je společný jasně stanovený metodický postup, který 
v detailní podobě provází čtenáře jednotlivými týdny a měsíci válečných akcí propojených 
s vnitropolitickou situací v říši, jejíž osud se logicky dostával do stále větší závislosti na průbě-
hu války. Po smrti stařičkého mocnáře Františka Josefa I. v listopadu 1916 se jeho nástupce Ka-
rel I. sice snažil „zachránit, co se dá“, avšak nemohl ovlivnit příští osud podunajského soustátí,
a to i přes řadu kroků a změn, které směřovaly k zachování říše. Ty už však nemohly změnit běh
následujících událostí, které byly dokladem toho, že říše Habsburků kráčela vstříc nejsložitěj-
šímu období svých dějin. V důsledku vystupňování státoprávních, politických, národnostních,
sociálních a hospodářských rozporů a porážky ve válce se habsburská říše na přelomu října a li-
stopadu 1918 rozpadla na jednotlivé „nástupnické státy“: Československo (28. a 30. října 1918),
Jugoslávii (29. října 1918), Polsko (29. října 1918), Rakousko (12. listopadu 1918) a Maďarsko
(16. listopadu 1918).

V Prokšově práci najdeme celou řadu nových inspirativních skutečností a příkladů fungování
vojensko-politických konstrukcí, které dokumentují myšlení a přístupy doznívajícího „starého
světa“ a současně signalizují a následně nastolují podstatné změny v uspořádání střední Evropy. 

František Čapka
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ШУЛЬГИН, Василий Витальевич: Тени, которые проходят. Сост. Р. Г. Красюков.

Санкт Петербург: Нестор-История, 2012. 610 с.

Zásluhou Rostislava G. Krasjukova byly k vydání připraveny obsáhlé paměti člena všech
čtyř předrevolučních Státních dum, ruského nacionalisty Vasilije Vitaljeviče Šulgina (narozen
1878), volyňského statkáře a redaktora deníku Kijevljanin, který se v době antisemitského Bej-
lisova procesu v Kyjevě postavil, podobně jako spisovatel Vladimir Galaktionovič Korolenko,
na jeho stranu.

Do první části memoárů byly zařazeny vzpomínky na příbuzné (rodiče, manželku Jekatěri-
nu Grigorjevnu, sestry Pavlu Vitaljevnu a Allu Vitaljevnu), přátele, politiky i členy carské rodi-
ny, velkoknížata Konstantina Konstantinoviče, Kirilla Vladimiroviče, Nikolaje Michajloviče či
Nikolaje Nikolajeviče.

Druhá část zahrnuje období let 1917–1919, především jeho činnost za Prozatímní vlády,
účast na Státní poradě v Moskvě, obsazení Kyjeva bolševiky, německou okupaci Ukrajiny, vládu
hetmana Skoropadského a působení u generálů Alexejeva a Děnikina.

Třetí část obsahuje vzpomínky na pobyt v emigraci v Konstantinopoli, Bulharsku, Česko-
slovensku, Německu, Francii, Jugoslávii, dočasně v sovětském Rusku a na návrat do Jugoslávie. 

Po jejím osvobození byl v roce 1944 eskortován do Sovětského svazu, obviněn z kontrare-
voluční činnosti a uvězněn, přičemž amnestie se dočkal až za vlády Nikity Sergejeviče Chru-
ščova v roce 1956. Jako důchodce žil poté ve Vladimiru a dokonce ve dvou sovětských propa-
gandistických filmech hrál sám sebe. 

Kniha obsahuje také devět příloh z doby působení ve třetí a čtvrté Státní dumě, jeho články
ve vlivných novinách Kijevljanin z roku 1913, otevřený dopis Petljurovi a vzpomínky tří blíz-
kých osob na jeho úmrtí.

Ve svých vzpomínkách na Čechy se zmiňuje především o svých stycích s Karlem Kramářem
a také se svým volyňským přítelem dr. Václavem Vondrákem, který v Kyjevě vlastnil na Velké
Vladimirské ulici hotel Praha, se střešní restaurací s výhledem na město. Oba byli členy volyň-
ského gubernského zemstva a za Velké války Šulgin pomáhal Vondrákovi při zakládání České
družiny.

Ve svých memoárech tvrdí, že se Češi na Sibiři zmocnili ruského zlatého pokladu a z těchto
prostředků pak prof. Masaryk financoval v Praze ruskou a ukrajinskou univerzitu. Kromě toho
prý vyplácel velké sumy Čechům, kteří ztratili své postavení v Rusku. Mýtus o ruském zlatě vy-
vrátil na pražské konferenci Ruská pomocná akce v Československu v roce 2012 Oleg Vitalje-
vič Budnickij z Moskvy, který uvedl, že teoreticky se mohla do Československa dostat jen mi-
zivá část pokladu, jehož hodnota byla nesouměřitelná s finančními prostředky pomocné akce.

Šulgin se příznivě vyjadřuje o českých kolonistech na Volyni, kteří představovali pro tuto gu-
bernii velký hospodářský přínos. Podle jeho slov Čech se šesti hektary půdy žil jako pán. Také
ukrajinští mužici, kteří převzali české způsoby hospodaření, zbohatli. Autor uvádí, že Volyň by-
la příkladem toho, co by přinesla Stolypinova reforma. Připomíná, že ve volbách do druhé Stát-
ní dumy byl zvolen také volyňský Čech Jan Drbohlav.

Jaroslav Vaculík
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ПУКИШ, Владимир: Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 1868–2010. Ростов на

Дону: Медиа-Полис, 2010. 367 с.

Monografie je prvním komplexním souhrnem dosavadních znalostí o historii českého osíd-
lení na území Černomořské gubernie a Kubáňské oblasti od příjezdu prvních českých osadníků
v roce 1868 do současnosti. Kniha popisuje sféry a specifika hospodářské činnosti dvou částí
zdejší české diaspory, a to městské, která zanikla ve víru občanské války 1917–1920, a venkov-
ské, jež se dochovala do dnešních dnů, náboženskou příslušnost, svátky a tradice, jména, pří-
jmení a toponyma Čechů severního Kavkazu a poukazuje na přínos jednotlivých významných
představitelů této menšiny k ekonomickému a kulturnímu rozvoji regionu. Poprvé vnáší do
vědeckého oběhu informace o zdejších Slovácích.

Anotovaná publikace je tvořena sedmi částmi. První je věnována životu Čechů na severním
Kavkazu od jejich příchodu na konci 60. let 19. století do konce občanské války v roce 1920.
Druhá část studuje jejich historii v době bolševické vlády. Ve třetí se autor zaměřuje na nábo-
ženskou příslušnost tamních Čechů, kteří se většinou hlásí k římskokatolické církvi. Tradiční
obřadnosti krajanů se věnuje čtvrtá část, pátá zkoumá českou onomastiku a šestá seznamuje 
s významnými krajany. Kniha je uzavřena kapitolou o zdejších Slovácích. Na území Černomoř-
ské gubernie (hlavní město Novorossijsk a Kubáňské oblasti (hlavní město Jekatěrinodar, dnes
Krasnodar) se začali Češi stěhovat z ekonomických důvodů po připojení zdejších území k Rus-
ku v roce 1864, kdy dosavadní obyvatelstvo uprchlo do Turecka. Založili české i smíšené čes-
ko-ruské osady a usazovali se i ve městech. První ruské sčítání lidu (1897) zaznamenalo v Čer-
nomořské gubernii 1290 Čechů a v Kubáňské oblasti 1213 krajanů. Vedle zemědělců,
řemeslníků a obchodníků sem přicházeli i hudebníci a učitelé tělesné výchovy a cizích jazyků
(latiny a němčiny).

Po bolševické revoluci se většina Čechů žijících ve městech vrátila do staré vlasti. Zůstali
především rolníci na venkově, kteří dostali materiální pomoc z ČSR. V polovině 20. let sem při-
šli čeští komunisté sdružení v Kladenské komuně. Ta se ale brzo rozpadla a její členové se vráti-
li do ČSR. V době násilné kolektivizace byli poměrně bohatí Češi označováni za kulaky a vy-
sídlováni na Sibiř. Za německé okupace Kavkazu 1942–1943 byli zdejší Češi nasazováni na
nucené práce v Německu. Muži sloužili v Rudé armádě a 1. československém armádním sboru
v SSSR. Po válce se česká identita pozvolna vytrácela. V nynějším Krasnodarském kraji bylo v
roce 1959 napočítáno 2001 Čechů, v roce 1979 celkem 1500, v roce 1989 to bylo 1247 
a v roce 2002 pouze 732. V nových politických poměrech bylo umožněno založit Český kul-
turně-osvětový klub Mateřídouška v české obci Kirillovka.

Kniha měla být původně dvoujazyčná, ale vzhledem k množství shromážděného materiálu
vyšla pouze v ruštině, a to s podporou českého ministerstva zahraničních věcí v nákladu 500
exemplářů. Během úspěšné prezentace v pražské Slovanské knihovně projevili přítomní přání,
aby vyšla také v češtině.

Jaroslav Vaculík

SMYKAŁA, Piotr: Piotrówka – Petersgrätz – Petrův Hradec. Opole: Wydawnictwo MS,

2012. 271 s.

Při příležitosti 180. výročí založení vesnice potomků českých protestantských vystěhovalců
z poloviny 18. století vyšla v pěkné grafické úpravě jubilejní publikace věnovaná Polákům, Če-
chům, Němcům a Slezanům, kteří se podíleli na jejím budování.
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Cesta českých evangelíků do Slezska začala v roce 1742 poté, kdy většinu země ztratila Ma-
rie Terezie. Odcházeli po slibu pruského krále, že dostanou půdu a náboženskou svobodu, do
Münsterberku (dnes Ziębice), aby se poté usídlili v okolí Střelína, kde založili Husinec, Dolní,
Střední a Horní Poděbrady, Penč a Meltu. Nedostatek půdy vedl k jejich další migraci do okolí
Kępna, kde zřídili Velký a Malý Tábor. Někteří směřovali na východ do Opolského Slezska, kde
v roce 1752 vznikl Bedřichův Hradec. Na počátku 19. století v pruském záboru Polska vznikl
Zelov, který po napoleonských válkách připadl ruské Kongresovce. Odtud čeští protestanti smě-
řovali na východ přes Volyň do tehdejší Chersonské gubernie.

Petrův Hradec vznikl až v roce 1892, když se pastorovi Petru Šikorovi z Bedřichova Hradce
podařilo získat půdu pro rozrůstající se obyvatelstvo jeho farnosti. V letech 1832–1945 byli če-
ští protestanti věrnými poddanými pruského krále, za Německo bojovali za první i druhé svě-
tové války. Autor uvádí jmenovitý seznam 60 rodin (258 dospělých a 58 dětí), které se v Petrově
Hradci usídlily. K dispozici je rovněž seznam padlých občanů obce za první světové války. Če-
ští kolonisté se po Velké válce ocitli uprostřed bratrovražedného boje hornoslezských obyvatel
v souvislosti s plebiscitem, který měl rozhodnout o státní příslušnosti tohoto území. V Petrově
Hradci hlasovalo 639 občanů pro Německo a 169 pro Polsko, přičemž v mnoha případech byly
rozpolceny i jednotlivé rodiny. Většina Čechů byla loajální vůči německému státu, který jim
umožnil zakládat protestantské osady. V době III. slezského povstání museli Čechy před Poláky
chránit francouzští vojáci dislokovaní v Gross Strehlitz (Strzelce Wielke). V publikaci najdeme
i seznam rodin dle sčítání lidu v roce 1927. Sto let po založení obce zde žilo 1535 občanů, z to-
ho 1225 evangelíků a 310 katolíků. Na rozdíl od mladé generace starší osoby vůbec neznaly ně-
mecky. Mladí již neudržovali, na rozdíl od starých, české tradice. Většinu občanů živilo země-
dělství, ale museli hledat také doplňkové zaměstnání v okolním průmyslu.

Po nastolení nacistického režimu musely osoby s českými jmény a příjmeními přistoupit 
k jejich poněmčení. Tak ředitel školy Karel Karlíček se přejmenoval na Karl Karlstadt a staros-
ta Emil Novák na Emil Neuhorst. Autor publikuje seznam občanů dle sčítání lidu v roce 1942,
a to včetně jejich profese. Po výbuchu druhé světové války byli do armády povoláni všichni mu-
ži, mnoho z nich se již nevrátilo. Je uveden seznam 130 osob, které padly nebo zemřely v zaja-
teckých táborech. 

Dne 17. ledna 1945 obecní úřad v Petrově Hradci povolil ženám s dětmi odchod na západ.
Již 20. ledna vstoupily do téměř liduprázdné obce jednotky Rudé armády. Brutálně zavraždily
Friedricha Musila, u kterého našly vlajku s hákovým křížem a pekaře Hermanna Zielonka. Au-
tor publikuje seznam internovaných osob, které byly sovětskými vojáky deportovány na východ.

Nová kapitola v dějinách obce začala 26. března 1945. Do Petrova Hradce přibyli první pol-
ští úředníci. Následovali je noví polští obyvatelé z východního pohraničí, které připadlo SSSR.
Do konce dubna 1945 se ve vsi usídlily 53 polské rodiny. Byly odstraněny německé nápisy na
obchodech, náhrobcích i křížích, páleny německé knihy. Kdo chtěl z dosavadních obyvatel zůs-
tat, musel přijmout polské občanství, německá jména museli změnit na polská. Byl připraven se-
znam Němců a národnostně nespolehlivých určených k odsunu. Dne 18. června 1945 bylo vy-
sídleno prvních 15 rodin a jejich majetek předán Polákům. V dalších dnech byly vysídleny 72
rodiny. Učitel Georg Honsche zemřel v důsledku bití příslušníků milice. Autor uvádí seznam
osob, které byly z obce odsunuty. Zásluhou československého konzula mohli Češi reemigrovat
do ČSR a byli usídleni v okolí Karlových Varů. V době politického uvolnění v 60. letech pak
emigrovali do Německa nebo USA.

V roce 1951 byl obci stanoven nový název Piotrówka, v roce 2008 s přihlédnutím k německé
menšině byl stanoven oficiální název obce Piotrówka – Petersgrätz. Jestliže před válkou zde ži-
lo 1525 osob v 395 domech, pak v současnosti má obec 1023 občany. 
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Zvláštní kapitoly jsou věnovány školství, knihovně, hasičům, sportu, divadelnímu spolku,
církevním poměrům, emigraci do Texasu v 19. století a vzpomínkám pamětníků.

Jaroslav Vaculík

ТАТАРОВ, Борис Олексійович: Новітні гусити. Чесько-словацькі військові форму-
вання у російському війську (серпень 1914 – квітень 1918 рр.). Київ: Наш час, 2010. 

102 с.

Aktuálně v předvečer 100. výročí založení České družiny v Rusku byla na Ukrajině publi-
kována monografie Boryse Tatarova věnovaná historii vzniku, rozvoji a účasti v bojích první
světové války československých dobrovolnických jednotek bojujících v rámci ruské armády.
Autor se opřel o archivní materiály uložené v českých, ruských i ukrajinských centrálních ar-
chivech, publikované vzpomínky pamětníků a dosavadní odbornou literaturu. Knihu, která je
vybavena velkým počtem ilustrací vydalo kyjevské nakladatelství Naš čas v rámci série Ukra-
jinská vojenská historie, a to v nákladu dva tisíce exemplářů.

Autor (nar. 1967) je absolventem Kyjevské státní univerzity Tarase Ševčenka, kde se už je-
ho diplomová práce zabývala československými vojenskými jednotkami v Rusku za první svě-
tové války. V tomto studiu pokračoval i během doktorského studia na Univerzitě Karlově v Pra-
ze, a to už jako pracovník Národní akademie věd Ukrajiny.

Anotovaná publikace je rozdělena na základě chronologického principu do pěti kapitol. 
V první kapitole Tatarov přibližuje ukrajinskému čtenáři politické poměry před první světovou
válkou. Opakuje tradované nesprávné tvrzení o 100 tisících Čechů v Rusku, což odporuje prv-
nímu ruskému sčítání lidu z roku 1897, které zjistilo v ruském císařství 50 tisíc Čechů, z toho
27 tisíc na Volyni. Je nepravděpodobné, že by počet Čechů se za 17 let do roku 1914 zdvoj-
násobil. Většinu Čechů v Rusku také netvořili rakouští občané, kterých bylo jen několik tisíc ve
velkých městech, zejména v Sankt Petěrburgu, Moskvě, Kyjevě a Varšavě. Početná byla česká
inteligence, zvláště učitelé němčiny, latiny, řečtiny a tělesné výchovy, inženýři a technici, kteří
pracovali v českých podnicích (jen v Kyjevě jich bylo sedm). Ruští Češi byli zapojeni do čin-
nosti českých spolků, jako byl Spolek J. A. Komenského v Kyjevě, Rusko-český spolek Jana
Husa v Moskvě, Český dobrovolnický spolek v Sankt Petěrburgu či Česká beseda ve Varšavě.
Autor připomíná také české noviny vycházející v Rusku, což byl nejprve Ruský Čech vydávaný
Václavem Vondrákem v Kyjevě a poté tamtéž vycházející péčí Věnceslava Švihovského Če-
choslovan. Vypuknutí války ohrožovalo Čechy s rakouským občanstvím, kteří byli považováni
za příslušníky nepřátelského státu a vystaveni různým omezením vztahujícím se k jejich majet-
ku i osobní svobodě. Češi s ruským občanstvím byli mobilizováni do ruské armády, rakouští
občané se odmítli vrátit do Rakousko-Uherska a hlásili se jako dobrovolníci do vznikající České
družiny. Přímo do ruské armády narukovalo v roce 1914 celkem 600 českých důstojníků a 15 ti-
síc vojáků nižších hodností.

Formování České družiny (ČD) se věnuje autor ve druhé kapitole. Připomíná, že už 7. srpna
1914 vydal ruský ministr vojenství rozkaz o vytvoření českých vojenských formací z řad dob-
rovolníků. Družina byla sestavována v Kyjevě, dobrovolníci se hlásili ve Vondrákově hotelu
Praha na Vladimirské ulici. Ze všech částí ruské říše sem přijížděli dobrovolníci, už 10. září
1914 v ČD bylo zaregistrováno 21 důstojníků (z toho šest Čechů) a 921 řadových vojáků, kteří
museli nejprve projít ruským vojenským výcvikem a přizpůsobit se normám platným v ruské ar-
mádě, např. zákazu návštěv restaurací, divadel a parků, chození po chodnících apod. ČD byl sta-
noven úkol provádět na dobytém rakousko-uherském území, jmenovitě v českých zemích a na
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Slovensku, politickou agitaci proti habsburské monarchii, a to včetně přípravy povstání. V den
sv. Václava na Sofijevském náměstí v Kyjevě složili dobrovolníci přísahu, aby poté byli ode-
sláni na frontu. Zde byli přiděleni k ruským jednotkám jako rozvědčíci. V listopadu – prosinci
1914 ČD utrpěla ztráty a bylo zapotřebí ji doplnit o nové příslušníky jednak z řad ruských Če-
chů, jednak z českých zajatců z rakousko-uherské armády. Během prvního náboru se přihlásilo
z řad 412 zajatců 259 tzv. novodružiníků. Získání nových dobrovolníků bylo v kompetenci Sva-
zu československých spolků na Rusi. V roce 1915 car dovolil, aby ruští vojáci české národnos-
ti byli převeleni do ČD. Češi a Slováci se na frontě vyznamenali, během prvních 16 měsíců 773
osoby obdržely kříže a medaile sv. Jiří.

Přeměnu ČD v jednotky vyššího stupně zachycuje třetí kapitola. V prosinci 1915 byl zfor-
mován 1. československý střelecký pluk, v dubnu 1916 vznikla Československá střelecká bri-
gáda tvořená dvěma pluky – sv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje. V roce 1916 se Češi aktivně
zúčastnili Brusilovovy ofenzívy, během které měli 17 padlých a 106 nezvěstných. Po Únorové
revoluci 1917, kdy Prozatímní vláda prováděla v armádě „demokratické“ změny, disciplína rus-
kých vojáků pod vlivem bolševické agitace značně poklesla a tak československé pluky byly
jedněmi z nejbojeschopnějších. To se ukázalo v rámci Kerenského ofenzívy v bitvě u Zborova.
Tehdy se zformoval také 3. pluk Jana Žižky z Trocnova. Brigáda tehdy měla 3580 důstojníků 
a pěšáků. V boji ztratila 190 padlých a nezvěstných, 800 vojáků bylo raněno. Jak autor uvádí:
„ ,demokratická‘ armáda ,svobodných‘ občanů a ,svobodného‘ Ruska se ukázala být neschop-
nou vést válku“. Následoval tzv. tarnopolský ústup. V srpnu 1915 se gen. Jaroslav Červinka 
a předseda Československé národní rady Tomáš Garrigue Masaryk obrátili na ministerstvo vo-
jenství s žádostí o zřízení Československého vojenského sboru, který měl být zformován v Kyje-
vě, záložní brigáda pak v Žitomiru na Volyni.

Další kapitola sleduje situaci československých legií v Rusku po bolševickém převratu v říj-
nu / listopadu 1917. Zatímco v Kyjevě spolu bojovali stoupenci bolševiků a Prozatímní vlády,
moci se chopila ukrajinská Centrální rada, která tzv. III. univerzálem vyhlásila Ukrajinskou li-
dovou republiku jako součást budoucího federativního Ruska. Po uzavření separátního míru me-
zi Ukrajinou a Centrálními mocnostmi v Brestu Litevském musely legie opustit území Ukraji-
ny, které okupovali Němci a přesunout se na území osídlené bolševiky.

Poslední kapitola popisuje návrat legionářů z Ukrajiny přes Rusko Transsibiřskou magistrá-
lou do Vladivostoku. Ocitli se ve víru občanské války, přičemž do začátku roku 1920 kontrolo-
vali několik tisíc kilometrů železnice, kterou bránili před „rudými“ i „bílými“. Autor chybně
uvádí, že pod Pittsburskou dohodou jsou nejen podpisy T. G. Masaryka, ale i Edvarda Beneše 
a M. R. Štefánika. Převrat 28. října 1918 v Praze neorganizovala Národní rada česká, ale Národ-
ní výbor.

Monografie svým detailním výkladem některých aspektů vývoje legií, jako byly např. jejich
výzbroj a výstroj, je přínosná nejen pro ukrajinského, ale i českého čtenáře.

Jaroslav Vaculík

PAŁYS, Piotr: Pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikt górnośląski w raportach konsulatu
czechosłowackiego w Opolu 1920–1922. Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna

WAW, 2011. 240 s.

V souvislosti s plebiscitem o osudu Horního Slezska po první světové válce byl vedle ně-
meckého a polského generálního konzulátu zřízen v hlavním městě Opolí také československý
generální konzulát při Mezinárodní plebiscitní komisi, která dočasně převzala výkonnou moc 
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v zemi. Opolský historik Piotr Pałys prostudoval materiály z činnosti generálního konzulátu,
které jsou uloženy v archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky i dosavadní odbor-
nou literaturu a předložil vědecké veřejnosti monografii, která sleduje reakce konzulátu na pří-
pravy, průběh a výsledky plebiscitu, který vedl k rozdělení Horního Slezska mezi oba soupeřící
státy.

Předložená práce se člení na dvě části: v první autor v pěti kapitolách přibližuje stanovisko
ČSR k Hornímu Slezsku, organizaci a činnost generálního konzulátu v Opolí, úvahy o vzniku
separátního hornoslezského státu, národnostní poměry země a také postavení tamních Čechů. Ve
druhé části pak publikuje 47 politických zpráv, které konzulát odeslal československému minis-
terstvu zahraničních věcí v Praze. Součástí monografie je soupis pramenů, vzpomínek pamět-
níků a použité odborné literatury a také fotografie generálního konzula Jiljího Pařízka, jeho cho-
ti a budovy konzulátu.

V první kapitole autor sleduje československé územní požadavky v Horním Slezsku, které
vedly k získání Hlučínska, ale byly neúspěšné např. v případě Kačerska (Ketř). Poláci sice na-
bízeli německé území osídlené tzv. Moravci, ale zato požadovali ústupky na Těšínsku. Polský
premiér žádal jednoznačnou podporu ČSR nárokům Polska na Horní Slezsko. Na rozdíl od pol-
sko-ruské války v roce 1920 německo-polská rivalita v Horním Slezsku nevzbuzovala v česko-
slovenské politice větší pozornost.

Druhá kapitola je věnována organizaci, statutu a činnosti generálního konzulátu ČSR v Opo-
lí v letech 1920-1922. Do jeho čela byl postaven Jiljí Pařízek, který plynně slovem i písmem
ovládal jedenáct jazyků a mohl tedy s každým členem plebiscitní komise hovořit v jeho jazyku.
Jeho žena byla ruskou Češkou. ČSR zastávala v polsko-německém sporu neutralitu a konzulát
měl plnit pouze pozorovací roli. Konzul usiloval také o prezentování pozitivního obrazu mladé-
ho československého státu rozšiřováním publikací o ČSR a organizováním zájezdů pro cizí dip-
lomaty do Prahy a Tater.

Ve třetí kapitole se Piotr Pałys zabývá myšlenkami na vznik separátního hornoslezského
státu, který by zachoval vliv katolické církve a německé strany Centrum. Uvažovalo se i o vy-
tvoření polsko-německého kondominia, které mělo zachovat Němcům jejich ekonomickou a po-
litickou převahu, zejména s ohledem na průmyslovou oblast Katovic. Úvahy směřovaly také 
k převzetí mandátu nad Horním Slezskem Společností národů.

Těžištěm práce je kapitola o boji o Horní Slezsko z pohledu československého zastupitel-
ského úřadu v Opolí. Mezispojenecká komise byla tvořena zástupci Francie (122 osoby), Velké
Británie (88) a Itálie (70). Vojenské oddíly Dohody představovali francouzští vojáci. Zatímco
Francouzi více sympatizovali s Poláky, Angličané a Italové s Němci, kteří ovládali všechny niž-
ší složky státního aparátu.

Z našeho pohledu je přínosná zejména kapitola o hornoslezských Češích. V zemi se na-
cházelo šest osad českých protestantských exulantů, kteří byli vděčni pruskému státu za přijetí
v 18. století. Kromě toho se zde nacházeli katoličtí Moravci na Hlubčicku a Ratibořsku, kteří
dávali přednost německé katolické straně Centrum před spoluprací s Poláky. Naprostá většina
zdejších Čechů tak hlasovala pro připojení k Německu.

V závěru své práce autor uvádí, že generální konzul ČSR v Opolí v průběhu své mise loa-
jálně realizoval linii československého ministerstva zahraničních věcí, která spočívala v neu-
trálním přístupu k oběma soupeřícím stranám.

Jaroslav Vaculík
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МУРАТОВ, Александр – МУРАТОВА, Дина: Судьбы чехов в России, ХХ век. Путь от
Киева до Владивостока. Прага: Русская традиция, 2012. 343 с.

S finanční podporou Ministerstva kultury České republiky vydali v rámci programu podpo-
ry činnosti národnostních menšin kyjevští rodáci manželé Muratovovi publikaci obsahující je-
denáct kapitol ze života ruských Čechů na počátku 20. století.

První kapitola je věnována jednomu z organizátorů prvního československého odboje, „ne-
korunovanému králi ruských Čechů“, kyjevskému podnikateli Jindřichu Jindříškovi. České prů-
myslové podniky v Kyjevě na přelomu 19. a 20. století přibližuje druhá kapitola. Byly to pře-
devším strojírenský závod Jakova Grethera a Josefa Křivánka (nyní nese název Bolševik),
slévárna Antonína Ungermanna a Tomáše Nejedlého (později Rudý bagr), továrna secích strojů
Václava Vielwertha a Františka Dědiny (fúzovala s Rudým bagrem), strojírenský závod Františ-
ka Paula (později nazvaný Komunista), továrna na gramofonové desky Extrafon Jindřicha Jin-
dříška, vagonka Česká vozovka, mechanický a kotlářský závod G. V. Suka a továrna na tělocvi-
čné nářadí Viktora Kašpara. Třetí část seznamuje s činností nejstarších kyjevských českých
národních pracovníků Otakara a Marie Červených. Praporčíka České družiny Václava Kašpara
představuje čtvrtá kapitola knihy. Na příkladě osob zobrazených na jedné fotografii autoři uka-
zují, jak válka mění život lidí. Snímek byl zhotoven před nástupem na fronty první světové vál-
ky. Jsou na ní pozdější generál Jan Syrový, praporčík Václav Kašpar, generál Matěj Němec 
a major Jan Gajer. O činnosti Jaroslava Haška na jihozápadní frontě a v Kyjevě v letech
1915–1918 se dozvídáme z další kapitoly této zajímavé knihy. Na jejích stránkách se objevuje
také herec Zdeněk Štěpánek, který v letech 1916–1918 působil v českém ochotnickém divadle
v Kyjevě. Nepochybně zajímavá je i kapitola „Kyjev očima českých zajatců z rakousko-uherské
armády“. O tom, jak se volyňští Češi, agronom a chirurg, stali diplomaty Československé re-
publiky, se autor rozepisuje v kapitole o bratrech Josefu a Václavu Girsových. Pověsti spjaté 
s údajnou českou krádeží ruského zlatého pokladu vyvrací předposlední kapitola knihy. Posled-
ní část je věnována oděskému učiteli tělesné výchovy Mikuláši Čílovi, který se stal generálem
československé armády.

Kniha je vhodně doplněna jmenným rejstříkem a bohatě ilustrována fotografiemi. Žádoucí
by byla také její česká edice.

Jaroslav Vaculík

КОВАЛЁВ, Михаил Владимирович: Русские историки-эмигранты в Праге
(1920–1940 гг.). Саратов: Саратовский государственный технический университет,

2012. 408 с. 

S finanční podporou Německého historického ústavu v Moskvě předložil v rámci projektu
Intelektuální migrace v Evropě ve dvacátých a třicátých letech mladý ruský historik (narozen
1985) Michail Vladimirovič Kovaljov, proděkan Saratovské státní technické univerzity Jurije A.
Gagarina a hostující profesor Vysoké školy ekonomické v Praze, fundamentální práci o působe-
ní ruských historiků-emigrantů v Praze ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

Monografie představuje první pokus o historicko-antropologické studium jednoho z vědec-
kých center ruské emigrace. Autor sleduje každodenní život ruských vědců nacházejících se 
v cizím prostředí, které jim ne vždy bylo nakloněno, jejich vzájemné konflikty, rusko-české
vzájemné kontakty i vědecké působení. Kniha se opírá o materiál nacházející se v ruských, čes-
kých a estonských archivech, o publikované prameny a obsáhlou kolekci odborné literatury
různé provenience.
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Publikace je rozdělena do tří částí. První přibližuje problematiku adaptace ruských badatelů
v českém kulturním prostředí, překonávání jazykové bariéry i vzájemného stereotypního vidění.
Druhá část seznamuje čtenáře s působením historiků v ruských emigrantských organizacích, ja-
ko byly mj. Ruský zahraniční historický archiv, Ruská lidová univerzita, Ruská právnická fa-
kulta, Ústav akademika N. P. Kondakova či Ruská historická společnost. Třetí kapitola ukazuje
proměny historické paměti, připomínání historických výročí či hledání ideální minulosti.

Praha představovala ve dvacátých letech 20. století jedno z mnoha velkých ruských emi-
grantských center, a to vedle Paříže, Berlína, Bělehradu, Sofie, Rigy, Charbinu a New Yorku.
Podle autora se díky hmotné podpoře československé vlády stala intelektuálním hlavním mě-
stem exilového Ruska. V Praze vycházela řada ruských novin, časopisů a knih. Československá
vláda a prezident Masaryk podporovali ruské středoškoláky a vysokoškoláky jako intelektuální
elitu budoucího demokratického Ruska. Sympatie vůči ruským emigrantům nebyly ovšem vše-
obecné; představovali konkurenci na trhu práce a podpora měla být podle mnohých Čechů smě-
řována raději k českým a slovenským krajanům v zahraničí. 

Ruská Praha byla zničena po příchodu Rudé armády v roce 1945. Mnozí emigranti byli ob-
viněni ze spolupráce s nacisty a zatčeni pracovníky sovětské bezpečnostní organizace SMERŠ.
Byli odvezeni do SSSR a umístěni v táborech Gulagu. Jen několik ruských historiků mj. Anto-
nij Vasiľjevič Florovskij, zůstalo v Praze a někteří dokonce přijali sovětské státní občanství.

Lze konstatovat, že cíl, který si autor předsevzal, a to studium života a díla ruských histori-
ků žijících ve dvacátých a třicátých letech 20. století v Praze, byl úspěšně naplněn. 

Jaroslav Vaculík

CAT-MACKIEWICZ, Stanislav: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939.

Kraków: Universitas, 2012. 545 s. 

Dle londýnského vydání z roku 1992 připravilo krakovské nakladatelství Společnosti autorů
a vydavatelů vědeckých prací Universitas s podporou Ministerstva kultury a národního dědictví
další z publikací Stanisława Mackiewicze, který používal pseudonym Cat. Jejímu vydání před-
cházela v témže nakladatelství neméně zajímavá autorova monografie Polityka Józefa Becka.
Kniha je obohacena o doslov Czesława Brzozy.

Mackiewicz (1896–1966) ovšem nebyl historik, ale publicista (1922–1939 vedoucí redaktor
vilenského deníku Słowo), politik (1928–1935 poslanec za BBWR) a vzděláním právník. Po
17. září 1939 odešel do emigrace, kde byl protivníkem generála Wladysława Sikorského, re-
daktorem časopisu Lwów i Wilno (1946–1950) a dokonce předsedou emigrační vlády
(1954–1955). V roce 1956 se však vrátil do vlasti.

Anotovaná publikace byla psána za války v londýnském exilu (poprvé vyšla 1941), kdy au-
tor neměl přístup k potřebnému pramennému materiálu. Jeho vlastní knihovna zůstala ve Vilně
a londýnské knihovny byly nedostupné vzhledem k bombardování. Autor se opírá především 
o vlastní paměť z doby svého působení v meziválečné žurnalistice a politice. Jde tedy spíše 
o esej, který je rozdělen do čtyř částí. První z nich, „Noc a rozbřesk“, přibližuje cesty, které ved-
ly k obnovení nezávislosti, přičemž vyzvedává obě koncepce zastávané polskou politikou za
první světové války: protiněmeckou, reprezentovanou Romanem Dmowskim, i protiruskou, za-
stávanou Józefem Piłsudskim. Ve druhé části, nazvané „Ráno“, popisuje teritoriální konstituo-
vání druhé republiky a formování jejích státních institucí. Třetí část je označena „Den“ a zahr-
nuje období rozhodujícího vlivu Józefa Piłsudského od květnového převratu do jeho smrti.
Poslední čtvrtá část, „Večer“, je věnována popisu událostí v Polsku do zářijové kampaně v roce
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1939. Za porážku a ztrátu nezávislosti byli, dle autora knihy, odpovědni vedoucí funkcionáři
státu Józef Beck, Edward Rydz-Śmigly, Felicjan Sławoj-Składkowski a Ignacy Mościcki. Do-
chází k závěru, že po roce 1935 u vládního kormidla byli „lidé nezralí k vládnutí“.

Českého čtenáře budou zajímat Mackiewiczovy názory na Československo. Autor přiznává,
že z polských menšin měla ta v Československu nejvíce práv, ale tvrdí, že i zde trpěli šikanou 
a pokusy o odnárodnění. Kritizuje Becka, že koordinoval svou kritiku postavení Poláků na
Těšínsku s protičeskou politikou kancléře Hitlera a klade si otázku: Proč to dělal? Dále tvrdí, že
Češi neprováděli vůči Polsku přátelskou politiku: izolovali Polsko od Malé dohody, chtěli být
článkem řetězu spojujícího francouzskou politiku se Sověty, podporovali a financovali separa-
tistická hnutí v Polsku a viděli se jako hlava velkého ruského trupu. Nic z toho však, dle autora,
neopravňovalo Becka k rozbití Československa ve spolupráci s Němci. Uvádí, že Českosloven-
sko bylo předpolím, pevností Francie ve střední Evropě, jejíž zničení by muselo vycházet 
z přesvědčení, že Polsko už nikdy nebude Francii potřebovat. Jediné dvě země, které byly dobře
vyzbrojeny, byly Německo a Československo. Získání kousku území na Těšínsku nekompenzo-
valo Polsku zesílení pozice Německa, které se zmocnilo českého arzenálu. Za své velké služby
Němcům měl Beck požadovat záruky, že od Polska nebudou nic chtít. Ale již 24. října 1938 Jo-
achim von Ribbentrop žádal od polského vyslance Józefa Lipského Gdańsk a dálnici přes pol-
ský koridor. 

V závěru knihy Mackiewicz sugeruje, že Poláci vnesli do války jiné hodnoty než Češi či
Francouzi: „Neměli jsme Háchu, nevydali jsme zbraně a zbrojovky, zato pronásledováni jsme
Němci více než Češi.“ Autorovy názory, vycházející především z autopsie, jsou mnohdy preg-
nantnější než v případě některých profesionálních historiků, kteří se opírají jen o spisy MSZ.

Jaroslav Vaculík

KUCÍK, Štefan: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku
(1918–1938). Martin: Matica slovenská, 2011. 136 s.

Čeští a slovenští krajané, krajanská hnutí a krajanské organizace měly na podobu českoslo-
venských dějin často zásadní vliv. V období konsolidace Československé republiky v letech
1918 až 1938 jejich význam sice poklesl, ve slovenském veřejném a politickém životě si však
krajané i poté udržovali signifikantní roli. V neposlední řadě i z důvodu pokračujícího přistěho-
valectví ze Slovenska. Nová studie Štefana Kucíka, který se dosud zaměřoval na slovenské vy-
stěhovalectví do Severní Ameriky, je detailním přehledem vztahu slovenských krajanů ve Spo-
jených státech a v Kanadě k politickému postavení Slovenska a jejich vlivu na slovenské
autonomistické hnutí v období první republiky. 

Vlastní výklad otevírá autor Pittsburskou dohodou, její genezí, okolnostmi jejího podpisu 
a pozdější recepcí. Pittsburská dohoda je posléze v celé publikaci chápána jako středobod celé-
ho slovenského autonomismu. Význam dohody podtrhuje i obrazová příloha v závěru publika-
ce, která dokládá její manifestační a symbolickou hodnotu ve slovenském politickém životě;
kromě toho zachycuje podoby politických činitelů a některé další významné okamžiky autono-
mistického hnutí. 

Po vzniku samostatného Československa začaly vztahy mezi slovenskými krajany a Slováky
nabývat na intenzitě. Slovensko navštívila delegace amerických krajanů, delegace Slovenské li-
dové strany vzápětí navštívila Spojené státy. Američtí krajané však zůstávali v otázce autonomie
Slovenska rozděleni na dva tábory; dělící linie probíhala uvnitř jednotlivých slovenských orga-
nizací. Nejvýznamnější z nich, Slovenská liga v Americe, se zcela přiklonila k požadavku auto-
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nomie až během první poloviny dvacátých let, až poté, co byli z ligy vyloučeni tzv. „centralis-
té“. Specifická pozornost je v publikaci věnována cestě Andreje Hlinky do Spojených států v ro-
ce 1926, během které na řadě přednášek agitoval za slovenskou autonomii. Požadavek sloven-
ské autonomie, kterou liga zastávala, se nezměnil ani po vypuknutí Tukovy aféry, ani během
krize třicátých let. Za vyvrcholení snah po získání autonomie je možno považovat pohnutý rok
1938. Delegace Slovenské ligy tehdy podnikla cestu do Československa, během níž navštívila
Polsko, kde se jí dostalo obzvláštně vřelého přijetí. Polsko-slovenské vztahy nebyly v této době
ještě zčeřeny polskými územními pretenzemi. Mnichovskými událostmi tak fakticky končí
vlastní výklad. Další dimenzí, kterou autor v textu sledoval, jsou vztahy mezi krajanskými or-
ganizacemi; kromě uvedené Slovenské ligy je pozornost věnována především Sdružení sloven-
ských katolíků. Poslední kapitola je pak přehledem vztahů slovenských krajanů v Kanadě k au-
tonomistickým požadavkům v letech 1918 až 1938. Kanadské krajanské hnutí bylo až do
poloviny dvacátých let organizačně spjato s americkými organizacemi, především se Sloven-
skou ligou. Pozdější nejvýznamnější kanadská organizace, Kanadská slovenská liga, která se
ustavila v prosinci 1932, zastávala po celý zbytek sledovaného období zásadně autonomistické
hledisko. 

Po formální stránce je nutno upozornit na absenci závěru. Nicméně, jak píše autor, aktivity
Slovenské ligy přispěly k radikalizaci autonomistického hnutí na Slovensku. To však šlo zcela
odlišnou cestou. Hlavní požadavek krajanských autonomistů, včlenění Pittsburské dohody do
ústavního pořádku Československa a faktické vytvoření federace, nebyl naplněn. K vlastnímu
výkladu publikace jsou pak připojeny dvě přílohy, text Clevelandské dohody z roku 1915 a text
Pittsburské dohody z roku 1918. 

Při zpracování tématu využil autor řadu archivních pramenů slovenské a československé
provenience. Zvláštní pozornost si zaslouží dvě zahraniční instituce: Slovak Institute and Refe-
rence Library v Clevelandu a Slovak Archives na Otavské univerzitě, ve kterém se nachází po-
zůstalosti osob angažujících se v krajanském hnutí. Většina faktografického kvanta je ale zalo-
žena na excerpci dobových publikací a dobového tisku. Z novin jmenujme především Jednotu,
Nové Slovensko a Obranu, všechny spjaté se Slovenskou ligou, nebo Slováka v Kanadě a Slo-
venskou obranu, listy Kanadské slovenské ligy.

Předložené komplexní zpracování vlivu amerických a kanadských krajanů slovenského pů-
vodu na slovenskou autonomistickou politiku umožňuje její badatelské využití při studiu slo-
venských dějin v období první republiky a současně vytváří základ pro výzkum zasazený do ča-
sově, geograficky i tematicky širšího rámce. 

Aleš Binar

JUNEK, Václav: Druhá republika. Nultá hodina. Brno: Computer Press, 2011. 223 s. 

Jakákoliv zmínka o tzv. druhé republice (o těchto několika měsících, týdnech a dnech v době
od 1. října 1938 do 14. března 1939) vyvolává dodnes emoce a oživuje trauma, s nímž je složi-
té se vypořádat. Končila krátká éra novodobého českého (československého) státu s jeho demo-
kratickým systémem. Rozhodnutím „o nás bez nás“ jsme se rázem ocitli jako bezprizorní na kři-
žovatce dějin. Deníková forma, kterou Junek zvolil pro přiblížení událostí konce první a počátku
druhé republiky, tedy od 30. září do 10. října 1938, se může zpočátku zdát čtenáři poněkud ne-
obvyklá a málo lákavá. Pomáhá mu však k získání přehledu o událostech, které od potupné „au-
togramiády“ v Mnichově vedly k nultému momentu, jenž těžce poznamenal novodobou českou
historii jako málokterý jiný. 
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Autor prostřednictvím této formy nabízí čtenáři v přísně dokumentárním a zejména ne-
stranném textu, vycházejícím z ověřených a hodnověrných dokumentů a podkladů, hned něko-
lik reálných řešení, z nichž si (už z dnešního historického nadhledu) může vybrat sám. Přitom
se Junek věnuje jen momentům, které považuje za základní pro případné nalezení klíčové
„hvězdné hodiny“ českého národa v těchto měsících. Proto se snaží popisovat (na mnoha mís-
tech však poněkud roztříštěně) především dílčí osudy, zdánlivě drobné epizody, konkrétní dny,
anebo třeba jen hodiny, které znamenaly buď vyvrcholení základního tématu knihy, nebo jeho
podstatný zlom či k němu vedly. 

Pomocí zvolené textace si přibližujeme dramatické události i jejich aktéry den po dni, takřka
hodinu po hodině. Nahlédneme do zákulisí diplomatických salonů, seznámíme se s hustou 
atmosférou prožitků nejen předních českých i zahraničních politiků, ale i prostých příslušníků
československých armádních jednotek. Při hledání „nulté hodiny druhé republiky“, tedy bodu,
v němž veškeré následující české (případně i slovenské) národní neštěstí doopravdy nastalo, mu-
síme dobu po září 1938 přijmout jako mocný a neslábnoucí proud národních katastrof všeho dru-
hu a všech rozsahů, jež na sebe logicky a příčinně navazovaly. 

Ústřední text doplňuje několik funkčních příloh: galerie osobností spojených s popisovanými
událostmi (jejich výběr si zasloužil pečlivější přístup), textová a obrazová příloha (avšak bez
funkčního seznamu). To však nejsou jediné kritické připomínky. V samotném textu najdeme ně-
kolik drobných omylů. Například poprava Karla Hermanna Franka se uvádí k roku 1945 (místo
k 22. květnu 1946). Přesto si však Junkova kniha zaslouží pečlivou četbu, která nám nabídne od-
povědi na stěžejní otázky: Jak a proč se to stalo? 

František Čapka

MICHLOVÁ, Marie: Protentokrát aneb česká každodennost 1939–1945. Brno: Nakladatel-

ství ČAS, 2012. 119 s. 

Autorka historického románu Smrt múz (2012), v němž se vydala po skutečných i fiktivních
stopách literárního života v první polovině 19. století v Anglii, připravila publikaci sice útlou,
ale přinášející zajímavé informace o životě v letech protektorátu. Hned na úvod se sluší pozna-
menat, že jde o začínající autorku, posluchačku magisterského studia historie na Filozofické fa-
kultě Karlovy univerzity v Praze. 

Období Protektorátu Čechy a Morava patří bezesporu mezi nejtemnější etapy moderní české his-
torie, které se může prezentovat širokou škálou literatury. Představená práce je však z „jiného soud-
ku“. Přes všechny stinné i tragické stránky zhruba šesti let žili obyvatelé protektorátu své soukromé
životy, zakládali rodiny, přiváděli na svět děti, milovali se a užívali si v mezích možností volných
chvilek. Stranou pozornosti nezůstaly ani pracovní poměry a pracovní nasazení. Dočteme se zde
mnohé zajímavosti o kulturním a sportovním dění, o možnostech městského i venkovského života,
o situaci v médiích, ve školství, ve výchově dětí a mládeže či v dopravě. Zajímavě na čtenáře jistě
působí přiblížení situace v tehdejší módě a ve stravování, nahlédnutí do postavení církví, zdravotní
péče a ještě do dalších drobných otázek každodenního života občana, který se snažil prostě přežít
tuto těžkou dobu. Ukázalo se, že kultura se mohla stát jednou z mála možností jak vyjádřit lásku ke
„starým časům“. Samostatná kapitola je věnována tragické situaci židovského a romského etnika.
Jen okrajově se autorka věnovala problematice tzv. konečného řešení české otázky, organizaci od-
boje a dalším projevům odporu, včetně složitosti vztahu mezi projevy zrady a kolaborace. 

Některé kapitolky a podkapitolky jsou uváděny dobovými anekdotami. V těchto těžkých do-
bách to byl právě humor, často označovaný jako typický jev české povahy, který zlehčoval kaž-
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dodenní problémy a pomáhal nazírat na totální válku a okolní zvěrstva z jistého nadhledu. 
K zajímavým informacím můžeme jistě počítat zmínku o situaci ve výuce dějepisu na tehdejších
školách. V letech 1941/1942 bylo vyučování školního dějepisu a literatury zcela zastaveno, po-
té se mohlo učit jen o dějinách Říše a české dějiny byly prezentovány jako součást říšských dě-
jin. Absentující obrazy z českých dějin nahrazovali někteří učitelé čtením Jiráskových Starých
pověstí českých nebo pohádkami Boženy Němcové či pořádáním školních výletů do míst spoje-
ných s českými dějinami.

K dotvoření koloritu každodennosti dané doby přispělo na 80 funkčních reprodukcí. V úvo-
du zmíněná charakteristika „útlá publikace“ se po podrobném seznámení s její textací plně po-
tvrdila. Většina uvedených okruhů zůstala jen v poloze úvodních vstupů do dané problematiky.
Chybí jim hlubší propracovanost, detailnější prezentace a vzájemná propojenost. Proto by se
také možná slušelo uvést v tiráži podtitulek typu „úvodní zamyšlení“. Přesto je třeba pokus mla-
dičké autorky (narozena 1989) uvítat a lze si jen přát, aby avizované další dílko z její „dílny“ –
vážící se ke každodennosti v letech první světové války – překonalo jisté „dětské nemoci“ této
představené knižní novinky, kterou jistě uvítají naši bakaláři a magistři, kteří zpracovávají své
podobně zaměřené závěrečné práce.

František Čapka

JENŠÍK, Miloslav: Heydrich kontra Anthropoid. Známe celou pravdu? Praha: Epocha,

2011. 124 s. 

Ani po více než sedmdesáti letech, které nás dělí od událostí, jejichž osou byl atentát na ně-
kdejšího zástupce hitlerovského místodržícího v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, ese-
sáckého vraha Reinharda Heydricha, ani přes více než dvacítku prací, jež se zevrubně zabývaly
touto vrcholnou odbojovou akcí, trvající ve své finální části zhruba 15 vteřin, nejsou bezezbyt-
ku zodpovězeny všechny otázky a rozpletena všechna klubka záhad a nejasností kolem této
události. Od prvního zpracování z pera Jaroslava Andrejse (Za Heydrichem stín. Praha 1947) se
stala heydrichiáda velkým tématem moderních českých dějin. Kontroverze „na věky“, tvrdý
oříšek pro historiky, klasické drama české politiky. Polemikám, úvahám a rozhořčeným sporům
nebude asi nikdy konec.

Jenšík coby zkušený a uznávaný autor literatury faktu s historickým zaměřením (Stalingrad
– každý dům, každé okno, každý kámen nebo Skoncujme s nimi. Varšava bude zničena. Tragický
průběh povstání 1944) se v úvodním slově vyznává z bezvýhradné úcty k lidem, kteří se nikdy
nesmířili s Mnichovem ani s následnou okupací zbytku zmrzačené české země a z vlastního roz-
hodnutí zahájili zpočátku zdánlivě naprosto beznadějný boj za znovunabytí ztracené svobody. 

V souvislosti s atentátem však autor nezastírá chyby a drobné omyly, kterých se ti nejstate-
čnější dopustili, poukazuje na slabosti a pochybnosti, jimž se neubránili. Pro něj vedle převažu-
jící statečnosti zůstávají lidmi „z masa a kostí“. Všestranně jsou konfrontováni s dobovými sku-
tečnostmi. Klade si otázky typu: Odpovídaly výběr budoucích parašutistů a příprava pro
nasazení v obsazené vlasti příštím náročným úkolům a reálné situaci, do níž se dostali po vysa-
zení? Nebylo možné se vyvarovat některým osobním selháním? Dodržovali vždy parašutisté 
i lidé, kteří je ukrývali, nutné a potřebné zásady konspirace? Takových otázek lze klást bezpo-
čet. Nakonec však dospějeme k otázce k zásadní a konečné: Obstojí operace Anthropoid před
soudem historie tváří v tvář všem těm stovkám obětí stanného práva? Sám autor odpovídá zce-
la jednoznačně a pragmaticky: Ať bylo, jak bylo, atentát byl vykonán! Nebyla to vražda, jak se
lze tu a tam dočíst i v češtině (!), a jeho vykonavatelé nebyli agenti (i to stále ještě občas zazní),
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nýbrž vojáci, kteří se ctí splnili rozkaz! I kdyby o této akci vyšly ještě další desítky prací, stále
by to nestačilo pokrýt vděk a respekt, který by naše i příští generace měly ke Kubišovi, Ga-
bčíkovi a jejich druhům chovat. Vždyť to byli oni, kteří ve středu Říše, ve chvíli jejích triumfů,
v zemi přeplněné nepřátelským vojskem, policií a zrádci, zastavili třetího muže tohoto vra-
žedného aparátu. Byl to dozajista největší čin „partyzánštiny“ druhé světové války. 

Knížka Miloslava Jenšíka i na poměrně malém prostoru (zhruba 120 stran) stihla říci vše dů-
ležité a podstatné. Předností publikace je kladení zajímavých otázek a snaha po jejich zodpově-
zení. Patří k nim například i tyto: Jak by vypadal život v protektorátu, kdyby Heydrich zůstal na-
živu? Jak by probíhala spolupráce domácího a zahraničního odboje? Klubko otazníků se
neuzavřelo. 

František Čapka 

BRUMMER, Alexandr – KONEČNÝ, Michal: Brno nacistické. Brno: Host – vydavatelství,

2013. 197 s. 

Nový knižní průvodce po centru Moravskoslezské země nás přenese do éry nacistické oku-
pace, kdy se Brno měnilo ve „staré říšské město“. Dvojici historiků inspirovala obdobně konci-
povaná publikace s názvem Weimar in Nationalsozialismus. Ein Stadtplan k napsání práce, kte-
rá si klade za cíl postihnout každodennost města v tragických letech druhé světové války 
a konfrontovat rozličné roviny jeho života. Brněnských lokalit nakonec obsáhla přes čtyřicet 
a vedle těch ve spojení s nacistickou érou nejznámějších (Kounicovy koleje, Špilberk, Velká ži-
dovská synagoga, řídící úřadovna gestapa na Právnické fakultě) upozornili autoři i na desítky
dalších, kolem nichž dnes chodíme, aniž bychom si uvědomovali jejich historickou paměť. 

Na časové ose je přiblížena atmosféra Brna pod hákovým křížem, tedy od březnové okupace
města v roce 1939 až po osvobození koncem dubna 1945. Defilují zde před námi místa spojená 
s nacistickými internačními tábory, úřadovnami gestapa, okupačními úřady i židovskými transpor-
ty směřujícími do plynových komor vyhlazovacích táborů. Dalšími lokalitami jsou ulice a budovy
spojené s propagandou, kulturou, výstavbou města, zbrojní výrobou, památkovou péčí či subkul-
turou, s níž bylo možné se setkat například v zábavních podnicích, kde se scházeli pronásledova-
ní homosexuálové. Přiblížená zastavení nevynechala ani místa spojená s významnými osobnostmi
města nebo konkrétními oběťmi těchto let, jakými byli zemský prezident Jaroslav Mezník nebo
jedna z mnoha obětí holocaustu Willy Bondy, případně s osobnostmi spojenými s nacistickou
nadvládou, mezi něž patří Mezníkův nástupce Karl Schwabe nebo člen gestapa Otto Koslowski. 

Příběhy spojené s určitými místy ve městě jsou doplněny autentickými vzpomínkami, refle-
xí či texty z novinového tisku a především dobovými fotografiemi. Zastavení spojená s léty oku-
pace nemohla samozřejmě zdaleka zachytit vše, co se odehrávalo v ulicích města; stejně ani in-
formace o sledovaných lokalitách nejsou zcela vyčerpávající. Tak například symbol nacistického
teroru v Brně – Kounicovy koleje – si zasloužily detailnější rozpracování s poukazem na jejich
zapojení do celkové struktury okupační totalitní moci. Podobně jen na okraji zůstal obraz české-
ho školství a umění za okupace. Vždyť okupace znamenala též útok na české školství, které hned
po příchodu nacistické armády ztratilo řadu budov. Hitlerovci mimo Kounicových kolejí obsa-
dili obchodní akademii, obchodní školu, odbornou hostinskou školu, ženský učitelský ústav, re-
álku a několik gymnázií. Na všech těchto českých středních školách se sice vyučování zpočát-
ku udržovalo, ale jen nouzově a s velkými potížemi. Oslabeno bylo i národní (základní) školství.
Okupanti podporovali přirozeně německé školy, které mimo jiné dostaly k dispozici i tělocvičny
a další sportovní zařízení sokolského stadionu na Kounicově ulici. 
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Na ploše jednoho města je nám v čtivé a přehledné podobě představeno šest let nesvobody,
které je třeba si stále připomínat, a to zejména v případě mladé generace. Lze si jen přát, aby se
vyplnil slib obou autorů, tedy připravit zhruba v horizontu jednoho roku k vydání pokračování
„galerie“ obrazu města Brna, tentokráte s pracovním názvem Brno budovatelské, na nějž by na-
vázalo Brno normalizační. 

František Čapka

HRUŠKA, Emil: Konrad Henlein. Život a smrt. Praha: Nakladatelství BMSS-START, 2010.

214 s. 

Prozaik a badatel Emil Hruška, známý svými pracemi jako Přivedu vás… na onen svět!, Do-
kázat se vzepřít, Muž dvou rakví nebo Případy z poválečného pohraničí, se po přípravné studii
Sudetoněmecké kapitoly představil v deseti kapitolách svými vyprávěčskými schopnostmi, které
v souhrnu vytváří velmi čtivou, místy až napínavou knihu (skoro jako detektivku) o životě vůd-
ce a sjednotitele sudetoněmeckého „lidu“ v českém pohraničí. Svůj příspěvek do literatury fak-
tu rozvíjí střízlivě, bez snahy na každé straně překvapit čtenáře něčím novým a objevným. Na
Henleinově osobnosti lze odtušit osud předválečného Československa, uhodnout, co ho čekalo
a nakonec i neminulo.

Poněkud neobvykle a netradičně se cítíme po otevření knihy. Místo úvodu nabídl autor tři ci-
táty, které asi považoval za výstižné, avšak nedozvíme se z nich nic o tom, komu jsou následu-
jící řádky určené nebo jaké byly autorovy motivy k jejich sepsání. V prvních třech kapitolách
jsme uvedeni do let před vstupem Henleina do politiky. A je to učiněno velmi důkladně, „od pod-
lahy“, od příchodu jeho předků do českých zemí v 18. století. Na tomto příkladě je dokumento-
váno, jak se čeští Němci postupně dostávali do českých zemí, že ne všichni tvořili „národ su-
detských Němců“, který by po staletí obýval „své“ historické území. Zde se také můžeme
přesvědčit o „čistotě“ německé rasy. Konradova matka Hedvika Anna pocházela z české rodiny.
Četba o Henleinově dětství, dospívání a jeho vojenské službě na italské frontě za první světové
války nám představuje skromně působícího, nevýrazného, ba spíše bázlivého člověka, který se
rozhodně neprojevoval jako budoucí vůdce. 

To se rozhodně změnilo jeho vstupem do Německého turnerského svazu. Tam čekala na
Henleina rychlá kariéra. Stával se zde stále čím dál známějším, rostl v osobnost a postupoval ve
funkcích. Zlom v Henleinově turnerské kariéře představoval říjen 1925, kdy bývalý bankovní
úředník přišel do Aše, bašty německého nacionalismu. Neuplynulo ani šest let a Henlein se
zmocnil nejvyšší výkonné funkce v Německém turnerském svazu. V turnerství se tedy jednak
seberealizoval a jednak se zde seznámil se členy Svazu kamarádů, vybudovaném na principu
zednářské lóže, jenž měl za úkol vychovat sudetoněmeckou elitu pro budoucí „sudetoněmecké
kmenové těleso“. Tito elitáři se pod vlivem spannismu rozhodli proniknout do všech nosných or-
ganizací českých Němců, zejména pak do Německého turnerského svazu, a ovládnout je k vyu-
žití svých politických cílů. Tímto způsobem se měla naplnit vize ovládnutí celého tzv. sude-
toněmeckého kmene. Henlein se stal jejich želízkem v ohni. Bez podpory Svazu kamarádů by
jeho vzestup byl nemyslitelný. 

Další tři kapitoly jsou věnovány Henleinově politické kariéře ve třicátých letech. Pečlivě, až
mikroskopicky je přiblížen jeho podíl na vzniku Sudetoněmecké vlastenecké fronty (SHF). Hen-
lein jako politicky nepopsaný list (jeho členství v DNSAP ve dvacátých letech nebylo na veřej-
nosti příliš známé) byl určen za symbolického vůdce, zastřešujícího jak nové politické hnutí, tak
pracovní štáb „kamarádů“, připravujících zásady nové sudetoněmecké ideologie a politiky. Se
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vznikem SHF jako hnutí českých Němců je neodmyslitelně spjata henleinovská legenda, v níž
je tento učitel tělocviku prezentován jako nový vůdce a sjednotitel sudetoněmeckého „lidu“. Zde
si Hruška klade otázku, proč padla volba předáka Hitlerovy páté kolony v Československu právě
na Henleina. Boří mýtus o Henleinově spasitelské úloze při založení SHF. Prokazuje, že se do-
stal do čela nikoli díky svým kvalitám, ale pro jejich citelný nedostatek. Jedna jeho kvalita však
přece jen byla k nezaplacení – nikoho nepřečníval, a tudíž nikomu nevadil. Bodrý tělocvikář do-
kázal obalamutit i takové politické matadory, jakými byli Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš. 

Veleskokem z tělocvičny na politickou scénu se stal jak předmětem propagandy „vlastene-
cké fronty“, tak objektem zájmu německé i české veřejnosti, politiků i novinářů. S pomocí čle-
nů Svazu kamarádů se to tomuto průměrnému a spíše všednímu muži, který měl tendenci utíkat
od zodpovědnosti, povedlo. Díky jeho podílu na vzniku SHF se jeho prostřednictvím podařilo
členům Svazu kamarádů obsadit klíčové funkce, což však vedlo ke konfliktu s bývalými členy
rozpuštěné DNSAP. Henlein se osvědčil jako člověk lavírující mezi „proudy“, nakonec se však
přiklonil k nacismu. To se ukázalo z hlediska jeho budoucí kariéry jako velmi výhodné. Z těch-
to let se však dochoval poměrně málo známý Henleinův výrok, publikovaný 9. října 1933 v Pra-
ger Montagsblatt, kde bez hnutí brvy prohlásil: „Pro sudetské Němce nesmí existovat židovská
otázka. Každý Žid, hlásící se k němectví, je u nás vítán!“ Předvedl dokonalý herecký výkon.

Před parlamentními volbami v květnu 1935 se SHF změnila v Sudetoněmeckou stranu (SdP)
a zahájila nákladnou volební kampaň, financovanou převážně z Německa. Ve stejném roce také
začaly Henleinovy cesty do Velké Británie, kde přednášel o situaci německé menšiny v Česko-
slovensku. V dramatickém měsíci září 1938 pak Henlein utekl do Německa. V následující šesté
kapitole se barvitě popisuje jeho triumfální návrat a současně také frenetické vítání Adolfa Hit-
lera 3. října 1938 v Aši. 

Poslední kapitoly přibližují Henleinovu kariéru coby gauleitera sudetské župy a říšského
místodržitele ve válečných letech 1939–1945. Po vzniku Říšské župy Sudety došlo prostřednic-
tvím zákona z 25. března 1939 (nabyl účinnosti 15. dubna téhož roku) k nacizaci spolků sudet-
ských Němců a zejména také k završení přestupu členů SdP do NSDAP, čímž sudetská župa zau-
jala (a udržela si) s ohledem na procentuální zastoupení členů NSDAP ve vztahu k počtu
obyvatelstva první místo v rámci celé Říše. Tuto skutečnost je třeba připomínat, zvláště když se
v posledních letech na sudetoněmeckých srazech v Německu hlásá „nevinnost“ sudetských
Němců v nacistické historii. Skutečnosti spojené s těmito léty autor příznačně označil názvem
osmé kapitoly: „Pánem vzorové župy“. V sudetské župě byly modelovány reorganizace říšské
státní správy a její propojení se stranickou strukturou. Henlein se tak dostal do vysokých funk-
cí, pomocí nichž fakticky ovládal miliony lidí v Sudetech. 

Rivalita mezi Svazem kamarádů a ortodoxními nacisty pokračovala; záminkou k odstranění
„kamarádů“ se stala jejich homosexualita. V zájmu udržení si pozic se Henlein od jemu dosud
blízkých „kamarádů“ distancoval. V této souvislosti je třeba zdůraznit jeho fanatickou oddanost
Hitlerovi, kterou prosazoval až do konce války. V předposlední kapitole zpochybňuje Hruška
všeobecně přijímanou představu o okolnostech Henleinovy smrti a zejména představu o jeho po-
kusu o sebevraždu v americkém zajetí. Čtenáři jsou předloženy interpretační rozdíly, týkající se
právě této události. „Třešničkou na dortu“ můžeme pak označit přiblížení poválečných osudů
Henleinovy manželky a jejich pěti dětí. 

V představené Hruškově knize najdeme Henleina zpracovaného komplexně. Drobné detaily
z jeho života zapadají do pevné struktury, jejíž předností je konstrukce zásadních politických
aspektů meziválečného i válečného středoevropského prostoru. K přiblížení Henleinovy osob-
nosti přispívá kvalitní fotografický materiál z oficiální úřední dokumentace i z rodinného alba.
Pokud někdo tíhne k mystické lásce mluvy písmen, musí si povšimnout, že jména největších na-
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cistických zločinců začínají na písmeno „H“: Hitler, Himmler, Heydrich. I my se můžeme „po-
chlubit“ jedním „H“ – právě Henleinem, který dobře doplňuje tuto „trojici“. 

František Čapka 
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chází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí se-
známen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací. 

K úpravě rukopisu:
1. Rukopis napsaný na počítači odevzdejte na CD (WP nebo Word) nebo zašlete na e-mailovou

adresu redakce vaculik@ped.muni.cz. 

2. Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem. 

3a) V odkazech na archivní prameny dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a jeho umístění
(při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, in-
ventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.

3b)V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto po-
řadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno –
iniciálou) – spoluautoři: Název. Podnázev (kurzivou). Místo vydání, rok vydání, rozmezí
stran. Stať ve sborníku: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou).
In: Editor sborníku – spolueditoři (obdobně jako u autora monografie, ale ne verzálkami) 
s doplněním zkratky (ed., respektive edd.): Název sborníku. Podnázev (ne kurzivou). Místo
a rok vydání, rozmezí stran. Stať v časopisu: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název.
Podnázev (kurzivou). Název časopisu (případně ročník), rok vydání, případně číslo, rozme-
zí stran. Stať v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.

Vzory citací:

Monografie:

ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé svě-
tové válce. Brno 2005.

Stať ve sborníku:

VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945–1948. In: HEUMOS, P. (ed.):
Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Ge-
schichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.

Stať v časopisu:

ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History.
Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.
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Stať v denním tisku:

Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.

Archivní materiál:

Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, fol.
496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.

Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí po-
mlčkou bez mezer.

4) Připojte abstrakt, klíčová slova a resumé v anglickém jazyce.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude 
s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a za-
hraniční a jeho redakce za ně předem děkuje. 

Redakce
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