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STUDIE

HOSPODÁŘSKÉ AKTIVITY JANA Z PERNŠTEJNA (1561–1597) 
NA PŘÍKLADU PLUMLOVSKÉHO PANSTVÍ

MAREK VAŘEKA

This article describes the life and career of Jan of Pernstein and his economic activities. The
pivotal part of the paper is devoted to the Plumlov estate. It first introduces the situation of the
estate since the late 15th century and subsequently it describes the efforts of Jan pernsten to
improve the estate economically. These efforts, however, were not successful as Jan of Pernstein
had assumed.

Key words: Jan of Pernstein; Plumlov Estate; Economic Activities

Úvod

Rod pánů z Pernštejna představoval v rámci českých dějin významnou šlechtickou rodinu
ovládající rozsáhlý pozemkový majetek v Čechách a na Moravě. Rod byl oporou habsburské
politiky, což se plně projevilo v době Vratislava z Pernštejna, jež byl nejvyšším kancléřem císa-
ře Maxmiliána II. Jako odměnu za službu na císařském dvoře obdržel od španělského krále
dokonce řád Zlatého rouna jako první český šlechtic.1

Předpokládalo se, že také jeho syn a pokračovatel rodu Jan z Pernštejna bude pokračovat
v otcově kariéře na císařském dvoře. Skutečnost byla o poznání složitější. Vratislav z Pernštejna
zemřel nečekaně v roce 1582. Tehdy bylo mladému Janovi 21 let. Mladý Pernštejn se zhlédnul
ve vojenském řemesle, které ho přitahovalo více než služba přímo na císařském dvoře tak jako
jeho otce.2

Vojenská kariéra v raně novověké době stála peníze. Představitelé vysoké šlechty si zpravi-
dla najímali žoldnéře, kteří bojovali za peníze. Výdaje na válečná tažení dosahovala astronomic-
kých částek. Šlechta získávala peníze na své aktivity zejména z výnosů panství, podnikání, úvě-
rových transakcí, dědictví apod. Nejčastěji však plynuly peníze z vlastního panství. Nás bude
zajímat, zda mohlo samo panství poskytnout dostatek prostředků pro šlechtice a jak se sám šle-
chtic snažil zvýšit ekonomický potenciál vlastní držby.3
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1 Základní monografie o rodu Pernštejnů pochází z pera Petra Vorla a věnuje se dějinám rodu od jeho mýtických počát-
ků až do vymření v polovině 17. století. Zájemce zde nalezne kromě důležitých informací také nejnovější literaturu
věnující se pernštejnské a raně novověké problematice. Srov. VOREL, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří
hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha 1999.

2 VAŘEKA, M.: Jan z Pernštejna 1561–1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů. České Budějovice 2008. 
3 FUKALA, R.: Jan Jiří Krnovský. Stavovský zápas s Habsburky. České Budějovice 2005.



Život Jana z Pernštejna

Světlo světa spatřil Jan z Pernštejna 30. července 1561 ve Vídni.4 Po mnoha děvčatech se
dočkal Vratislav z Pernštejna vytouženého syna, s nímž měl již v okamžiku jeho narození velké
plány. Nejen, že Jan byl předurčen k převzetí rozsáhlého pernštejnského majetku, ale také měl
sloužit přímo na císařském dvoře jako jeho otec. O dětství Jana z Pernštejna máme velmi málo
informací. Předpokládáme, že se většinou vyskytoval v pernštejnském paláci na Pražském hradě
(dnes palác Lobkowiczů). Zůstává otázkou, zda Jana brával jeho otec Vratislav pravidelně na
všechna pernštejnská panství, aby ho zasvětil do šlechtického hospodaření. Podle indicií, které
máme o životě Jana z Pernštejna, se dá předpokládat, že mladý Jan trávil čas v Praze a Litomy-
šli. Na další pernštejnské majetky byl bráván otcem velmi sporadicky. Proto nevznikl mezi ním
a panstvími vztah, který vidíme alespoň v náznaku u Vratislava z Pernštejna, kterého úředníci
jednotlivých panství pravidelně informovali o situaci na daném domíniu a především o hospo-
dářských problémech spojených s nutnými investicemi. Navíc Vratislav pobýval na panstvích
Plumlov a Tovačov, proto k nim měl vztah.5

Vratislavův život se změnil po nástupu k císařskému dvoru. Byl prakticky pořád v přítomnosti
císaře a nemohl se plně věnovat rodině a vlastní majetkové držbě. To se nakonec projevilo na hos-
podářské stagnaci pernštejnských statků a výchově Vratislavových dětí. Ta byla ovlivněna španěl-
ským způsobem života, který prosazovala jejich matka Marie Manrique de Lara starší. Pocházela
se starobylé španělské šlechtické rodiny. Její sňatek s Vratislavem roku 1555 byl naplánován
budoucí královnou Marií Habsburskou (dcerou Karla V.). Marie Manrique de Lara y Mendoza
náležela ke dvoru arcikněžny Marie, která se chtěla postarat o členky svého fraucimoru.6

Mladí novomanželé se přestěhovali nejprve na Moravu do Tovačova a po smrti Jaroslava
z Pernštejna si za své dočasné sídlo vybrali panství Plumlov s rezidenčním městem Prostějovem,
který se stal na dlouhá léta novým domovem Vratislava a Marie Manrique. Zde vyrůstaly jejich
děti. Marie Manrique se zamilovala do zámku Plumlov, kde se často modlila v zámecké kapli
u sošky Pražského jezulátka přivezeného ze Španělska. Z Plumlova podnikala mladá Marie Man-
rique de Lara časté cesty do Olomouce na dvůr olomouckého biskupa. Tím utužovala vztahy
mezi biskupem a předními ochránci katolické víry – Pernštejny.7

Služba na císařském dvoře byla pro Vratislava z Pernštejna náročná. Často jezdil za arcik-
nížetem Maxmiliánem do Vídně, kde byla hlavní habsburská rezidence. Situace se změnila po
smrti císaře Ferdinanda I. a nástupu jeho syna arciknížete Maxmiliána na císařský stolec. Proto
se musel Vratislav s celou rodinou přestěhovat do Vídně a potom do Prahy, kam císař Maxmi -
lián na čas přesídlil. Vratislav přehodnotil svoje dosavadní možnosti a zaměřil se na přestavbu
dvou významných objektů, které budou hrát v životě Pernštejnů velkou úlohu. Na Pražském hra-
dě Vratislav přestavěl pernštejnský palác, který se stal novým hlavním rodovým sídlem přímo na
císařském dvoře. Pro Pernštejny bylo velmi důležité, aby mohli využít svoje zázemí přímo
v centru císařské rezidence. Pernštejnský palác se po smrti Vratislava z Pernštejna stal centrem
španělské katolické kliky a dveře si zde podávali vyslanci a agenti ve službách španělského krále
a papeže.8
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4 SOkA Prostějov, f. Archiv města Prostějova, inv. č. 299, Pamětní kniha Jana Bělkovského z Ronšova, fol. 6r.
5 VAŘEKA, M.: c. d., s. 88.
6 VOREL, P.: c. d., s. 245.
7 KÜHNDEL, J. – MATHON, J.: Plumlovský zámek a jeho knížecí architekt. Prostějov 1937, s. 12; ŠTĚPÁN, J.: Dvůr

olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic v letech 1579–1598. Olomouc 2009; AL SAHEB, J.:
Hukvaldské panství před Bílou horou (1553–1619). V kontextu mensy olomouckého biskupství. Ostrava 2011, s. 15–27.

8 VOREL, P.: c. d., s. 250. JANÁČEK, J.: Ženy české renesance. Praha 1977. 



Druhým významným pernštejnským objektem byla Litomyšl, kde se rozhodl Vratislav z Per-
nštejna vystavět pro svoji manželku nádherný renesanční zámek. Sem investoval Vratislav
nemalé finanční prostředky. Zámek se zázemím si Marie Manrique doslova zamilovala a po smr-
ti Vratislava z Pernštejna zde trávila veškerý volný čas.9

Mladý Jan z Pernštejna byl tedy neustále na cestách spolu se svými rodiči. Bohužel si tak
nevytvořil kladný vztah k jednotlivým pernštejnským domíniím, tak jako jeho otec nebo děd.
Ovlivnění španělskou politikou bylo výrazné a jak se ukázalo, mladý Jan byl Španělskem
ovlivněn více, než bychom mohli předpokládat.

Zásadní změna pro mladého Jana z Pernštejna přišla v roce 1582, kdy náhle zemřel Vratislav
a novým držitelem již ztenčené pernštejnské državy se stal právě Jan. Na tuto novou životní eta-
pu nebyl připraven. Doposud nevěděl nic o správě rodového majetku, pohyboval se v blízkosti
císařského dvora. Vlastní rodové statky ve východních Čechách a na Moravě byly daleko. Co
měl tedy Jan dělat? Zachoval se přesně podle modelu španělské šlechty, která nejevila o správu
vlastního majetku příliš velký zájem.10

Každé panství mělo svého úředníka (hejtmana), který zodpovídal za chod panství jako celku,
ať už se jednalo o příjmy z rentové části (platy poddaných), nebo režijní části panství (panské
podniky). Právě panské podniky byly hlavním tahounem v ekonomice šlechtického panství a pro
majitele panství bylo důležité, aby vrchnostenské podniky vykazovaly kladná čísla. Kromě
samotné vrchnostenské správy existovala v rámci rozsáhlých pernštejnských domínií v Čechách
a na Moravě zvláštní správa statků vedená regentem pernštejnských domínií. Jan z Pernštejna
měl tedy dvě možnosti. Pustit se do správy pernštejnských panství sám, nebo nechat dosavadní
správu po svém otci a pokračovat v nastaveném kurzu. Protože Jan z Pernštejna zvažoval dráhu
u císařského dvora, rozhodl se ponechat všechny úředníky na svých místech a do správy panství
příliš nezasahoval. Jezdil na jednotlivá panství pouze, když potřeboval peníze.11

Mezi léty 1582–1587 se Jan začal věnovat částečně správě majetku. Dluhy po Vratislavovi
dosáhly ohromujících rozměrů a musely se splácet. Převážně se splácení uskutečňovalo z výno-
sů vlastních dominií. Proto měl Jan v prvním období zájem řešit závazky a hospodařit na pan-
stvích. Jenže služba u císařského dvora převážila nad životem hospodáře. Jan nechtěl být politi-
kem jako jeho otec Vratislav, ale snil o kariéře válečníka. V 90. letech 16. století vypukla
patnáctiletá válka mezi osmanskou říší a císařem a v prostoru západní Evropy probíhala válka
mezi Holandskem a Španělskem.12

V roce 1587 došlo k domluvenému sňatku mezi Janem z Pernštejna a jeho sestřenicí Marií
Manrique de Lara mladší. Svatbu domluvila Janova matka. Nevěsta byla jednou z nejkrásnějších
šlechtičen v Evropě. Druhý sňatek v pernštejnském rodě se Španělkou ještě více upevnil pozice
a vliv španělského prostředí na Pernštejny. Od roku 1587 se stal pernštejnský palác na Pražském
hradě ještě více orientovaný na Španělsko. To se přirozeně odrazilo v nedůvěře, kterou začal cho-
vat podezřívavý císař Rudolf II. vůči španělské a papežské klice působící kolem pernštejnského
salónu.

Po otcově smrti převzal Jan otěže vlády nad pernštejnskými statky, přesto v pozadí stála jeho
matka Marie Manrique de Lara starší, která rozhodovala o zásadních věcech svého syna, a to
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9 KŘIVKA, J.: Litomyšlský statek za Pernštejnů. Praha 1959.
10 VOREL, P.: c. d., s. 257–258.
11 HRDLIČKA, J.: Úředník. In: Bůžek, V. – Král, P.: Člověk českého raného novověku. Praha 2007, s. 216–238; STEJ-

SKAL, A.: Rožmberská správa v 16. a na počátku 17. století. Norma a její fungování (diskusní úvaha). In: XXIII.
mikulovské sympozium 1993. Brno 1995, s. 145-155; VAŘEKA, M.: c. d., s. 93.

12 VAŘEKA, M.: c. d., s. 93–123; STERNECK, T.: Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé
války s Vysokou Portou (1596–1606). Praha 2006.



i v oblasti ekonomické. Byla to matka Marie Manrique, kdo rozhodl, že se rozsáhlé panství Tova-
čov dostane do rukou jejího bratra Jana Manrique de Lara. Tím přišel Jan o výrazný zdroj příj-
mů a musel svoji složitou životní situaci řešit dalšími úvěry.

Na počátku 90. let 16. století se Jan rozhodl pro vojenskou kariéru. Aby mohl vůbec bojovat,
musel si zaplatit vlastní pluk. První vojenské ostruhy Jan získal v Nizozemí. Zde vynaložil
nemalé prostředky na válčení. Jenže finanční prostředky se začaly tenčit a peněz z domova se
nedostávalo. Nakonec se Jan rozhodl pro zástavu rodinných šperků, které náležely jeho matce
a sestrám. Teprve po vyčerpání všech finančních možností se rozhodl vrátit zpět do Prahy.

Jan se po návratu do Prahy změnil. Válka ovlivnila jeho myšlení. Byl moc blízko smrti, uvě-
domil si, že se bude muset postarat o rodinu a vyřešit velké finanční problémy, do nichž rodina
zabředla kvůli vojenské kariéře a zadlužení z předešlého období.13

Hospodářská charakteristika plumlovského panství

Pernštejnové drželi plumlovské panství od sklonku 15. století díky sňatku Vratislava z Per-
nštejna s Lidmilou z Kravař (+ 1493), jakožto jedinou dědičkou rozsáhlého kravařského statku
na střední Moravě. Plumlovské panství spolu s městem Prostějovem se staly nedílnou součástí
držav Pernštejnů na střední Moravě. Panství Plumlov vynikalo lidnatostí, rozlohou a mělo velký
ekonomický potenciál. Všechny tyto okolnosti nasvědčovaly tomu, že Pernštejnové nebudou
panství prodávat nebo zastavovat. Kromě panství Plumlov získali ještě sousední panství Tova-
čov, Kojetín a Přerov. Držba těchto panství na střední Moravě představovala důležitý hospo-
dářský celek, který se podílel na velké většině příjmů do pernštejnské pokladny. Další statky
včetně rodového Pernštejna nepředstavovaly tolik významnou hospodářskou oblast pro rodové
finance.14

Plumlovské panství byl kolos, na němž žilo 1926 osedlých, což je v přepočtu asi 14 000 lidí.
Tento potenciál se musel využít. Nejenže poddaní odváděli vrchnosti rentu (plat), ale byli také
konzumenty vrchnostenských podniků, to znamená ryb z panských rybníků, piva z panského
pivovaru nebo komodit z vrchnostenských dvorů. Celkem se z plumlovského panství mohlo zís-
kat za rok asi 8000 zl. Podíl rentové části na celkových příjmech činil 43,7 %. Zbytek 56,2 %
podílu měly panské podniky. Tato skutečnost nám naznačuje, že podíl stálých platů od poddaných
na celkových příjmech panství byl příliš vysoký. Trend v hospodaření koncem 16. století byl zce-
la opačný. Setkáváme se s panstvími, kde podíl z rentové části dosahoval pouze 10 % nebo
dokonce 5 %. Jak se nám ukazuje, tak Pernštejnové plně nevyužili hospodářský potenciál plum-
lovského panství, kdy se více spoléhali na příjmy z rentové části panství, namísto zvýšení výno-
sů z režijní části panství. Navíc v režijním podnikání se soustředili na dva starší modely – ryb-
níkářství a pivovarnictví. Novým trendem od 40. let 16. století bylo zakládání panských dvorů,
které vhodně doplňovaly stávající strukturu panských podniků a šetřily náklady na výrobu piva
a chov kaprů. Na plumlovském panství se setkáváme pouze se třemi panskými dvory – v Plum-
lově, Myslejovicích a Krumsíně. Samo panství mělo potenciál na daleko větší počet panských
dvorů, s jejichž nárůstem se setkáváme až počátkem 17. století za Lichtenštejnů, kteří rozšířili
stávající počet dvorů na osm. Vidíme tedy, že Pernštejnové nedokázali plně využít potenciál pan-
ství, když se podařilo Karlovi z Lichtenštejna navýšit nejen počet dvorů, ale i zvýšit kapacitu pan-
ského pivovaru a zajistit prodej ryb za výhodnější cenu. Všechny tyto okolnosti vedly za vlády
Lichtenštejnů ke zvýšení podílu režijních podniků na celkovém příjmu panství na 77,7 %, což byl
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13 Tamtéž.
14 VOREL, P.: Vývoj pozemkové držby pánů z Pernštejna v 15.–17. století. In: Pernštejnové v českých dějinách. Pardu-

bice 1995, s. 139–152.



ohromný nárůst. Lichtenštejnům se podařilo zvýšit celkový zisk z panství skoro na dvojnásobek
za necelých 19 let držby. Ukazuje se, že potenciál plumlovské panství mělo, chtělo ho jen více
rozvinout a využít pro potřeby majitelů panství, kteří nutně potřebovali peníze. Samozřejmě za
velkým nárůstem výnosů u Lichtenštejnů je potřeba hledat rozsáhlé investice, které bylo nutné do
panství pravidelně dávat. Teprve souhra výše uvedených faktorů posunula panství na velmi slu-
šný hospodářský celek, který svému majiteli mohl zajistit dostatečné finanční prostředky.15

Hospodářská aktivita Jana z Pernštejna na panství Plumlov

Mohlo by se zdát, že mladý Pernštejn nejevil o hospodaření na vlastním panství zájem. Docho-
vané prameny tuto skutečnost přímo naznačují. Na Plumlov přijížděl Jan pouze dvakrát do roka
pro peníze a úvěry. Když byl v cizině, nejezdil vůbec. Přesto byl informován úředníkem panství
Petrem Tarnovským z Tarnůvky o možnostech rozšíření vlastního ekonomického potenciálu
plumlovského panství. Na základě této skutečnosti se rozhodl investovat do rozvoje panství, pře-
devším rozšíření stávající sítě panských dvorů a mlýnů. Jan se zaměřil na rozšíření myslejovické-
ho dvora, k němuž přikoupil ½ lánu polí v hodnotě 136 zl. 14 gr. Hodnota myslejovického dvora
však byla daleko vyšší. Jako základ posloužily dva lány a k tomu příslušný dvůr, který se rozši-
řoval na náklady vrchnosti. K myslejovickému dvoru náležely louky a nivy, za něž se muselo také
zaplatit. Vrchnost chtěla skoupit potřebnou půdu ve větším rozsahu, která by dala panskému dvo-
ru patřičnou velikost. Informace obsažené v urbáři nám však nedávají odpověď na otázku, kolik
celá transakce se založením nového panského dvora stála. Jsme pouze informováni o koupi ½ lánu
za 136 zl. 14 gr. a neurčité zprávě o myslejovickém dvoře s uvedením částky 147 zl. 23 gr. 2 ½
d.16 Na základě těchto informací by se mohlo zdát, že za dvůr zbývala doplatit částka 283 zl. Jenže
skutečnost byla o poznání složitější. Jan z Pernštejna z titulu majitele panství sice koupil uvedené
pozemky, na nichž založil myslejovický dvůr, jenže nezaplatil celou částku naráz. To se vlastně
v této době nikdy nedělo. Nejprve se zaplatila předem stanovená částka (závdavek) a potom se
platily tzv. vejrunkové splátky. Jsme tedy svědky toho, že Jan měl splácet dlužný zbytek. Dokon-
ce jsou v urbáři uvedeny roky splácení 1592 a 1593, jenže k nim není zmíněna vejrunková splát-
ka.17 To by znamenalo, že Jan z Pernštejna nesplácel a dluh se neustále zvyšoval. Není se čemu
divit, zadlužení Jana dosáhlo astronomických hodnot. Po jeho smrti bylo zadlužení dokonce ve
výši 146, 18 % jeho majetku, což je absolutní bankrot. Potom museli dluhy platit rukojmí (ruči-
telé).18 Vraťme se ale k problematice nákupu nového majetku na plumlovském panství. V roce
1599, kdy došlo k nucenému prodeji plumlovského panství věřiteli a rukojmími Jana z Pernštej-
na, dosáhnul dluh za myslejovický dvůr 1026 zl. 11 gr. Tato částka byla nakonec splacena z pro-
deje plumlovského panství v roce 1599.19

Mezi dalšími snahami o rozšíření stávajících panských podniků nacházíme koupi polí ve Vra-
hovicích od Pavla Holického o velikosti ½ lánu. Nezjistíme konečnou cenu za pole a grunt.
V urbáři je majetek uveden pod přímou správou Jana z Pernštejna, který z něho musel platit daň.
Je otázkou, zda majitel panství platil sám sobě daň, ale vzhledem k velkému zadlužení Jana
z Pernštejna to můžeme vyloučit.20
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15 VAŘEKA, M. (ed.): Urbář plumlovského panství z roku 1624. In: Documenta Liechtensteiniana. Prostějov 2009,
s. 86–88.

16 Moravský zemský archiv Brno, f. F 264, Velkostatek Plumlov, inv. č. 835, urbář z roku 1590, fol. 466r.
17 Tamtéž, fol. 467r.
18 VAŘEKA, M.: c. d., s. 242.
19 MZA, f. A 5, Šlechtická akta, inv. č. 30, fol. 87v.
20 MZA, f. F 264, VS Plumlov, inv. č. 835, fol. 166r.



Další koupě se týkaly mlýnů a zázemí kolem nich. Jsme informováni o mlýně v Rozstání, kde
není uvedena cena, pouze se platila daň po 5 zl. na termín sv. Jiří.21 Daleko více informací nalez-
neme ke koupi mlýna v Mostkovicích a pozemků ve Stichovicích, které náležely ke mlýnu. Za
mostkovický mlýn byl dluh roku 1590 ještě 254 zl. 15 gr. Pravidelně se mělo platit každý rok po
76 zl. 11 gr., jenže zaplaceno nebylo nic. K tomu je potřeba připočítat 185 zl. 22 gr. za ¼ lán ve
Stichovicích.22 Jenže k mostkovickému mlýnu náležely další pozemky, které Jan přikoupil.
Původně byl k mlýnu jeden lán, Jan se rozhodl rozšířit dosavadní držbu o další 1 a ¾ lán. Tím
náležel k mostkovickému mlýnu 2 a ¾ lánu, což bylo skutečně hodně. Můžeme se jen domnívat,
zda chtěl Jan z mlýna vytvořit nový panský dvůr. Po jeho smrti nově zakoupené pozemky vyu-
žil Karel z Lichtenštejna jako základ pro nový panský dvůr ve Stichovicích. Dluh váznoucí na
mlýně dosáhnul v roce 1599 částky 795 zl. 6 gr. 5 d. Z toho lze usuzovat, že 1 a ¾ lán stál 356
zl.23

Závěr

Jan z Pernštejna se pustil do hospodářské přeměny plumlovského panství pozdě, teprve
v roce 1590. Panství převzal již roku 1582 a nesnažil se zvelebit jeho hospodářskou stránku, kte-
rá mohla přinést do pernštejnské pokladny tolik potřebné finance. Místo toho se hromadily dlu-
hy po jeho otci Vratislavovi a nově i po něm. Snaha o zvýšení režijní stránky věci přišla příliš
pozdě, kdy už nemohla odvrátit bankrot Pernštejnů. Zadluženost Jana z Pernštejna dosáhla výše
455 064 zl. 10 gr. 4 ½ d., aktiva v případě prodeje všech panství roku 1599 byla pouze ve výši
311 385 zl. 9 gr. 5 d. 1 h. Vidíme tedy totální bankrot, který je ve výši 146,18%. Po prodeji plum-
lovského, kralického a doplacení tovačovského panství se nedostávalo věřitelům skoro 140 000
zl. Proto zbylé závazky museli řešit rukojmí, a to až do roku 1618. 

Nový majetek Jana z Pernštejna na plumlovském panství po roce 159024

Edice25

[fol. 464r.]
Toto Jeho Milosti peněz gruntovních na lidech míti ráčí
Na mlejně Jana Vyskočila v Rozstání doplatiti. Placení o sv[vatém] Jiří léta 1591 po 5 zl.

[fol. 464v.]
Toto Jeho milost pan za grunty na tom panství z koupených peněz gruntovních po rocích platiti
povinen býti ráčí
Za mlejna mostkovskýho kterej jest k ruce Jeho milosti páně z 7 štrkmi kolimi a jak zůstává se
dluhů 254 zl. 15 gr. placení o sv[vatém] Jiří léta 91 po 76 zl. 11 gr.
Léta 1592
Léta 1593
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21 Tamtéž, fol. 464r.
22 Tamtéž, fol. 464v.
23 MZA, f. A 5, inv. č. 30, fol. 87v–88r.
24 Edice vychází z urbáře plumlovského panství z roku 1590. MZA, f. F 264, Velkostatek Plumlov, inv. č. 835, urbář

z roku 1590.
25 Při přepisu jsme se řídili obecnými pravidly pro vydávání pramenů. ŠŤOVÍČEK, I. a kol.: Zásady vydávání novově-

kých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha 2002.



[fol. 465v.]
Za štvrt roli od Václava Beníškova z Stichovic k tomu mlejnu přikoupenou 185 zl. 22 gr.
Placení o sv[vatém]Jiří léta 1591 
Po 4 zl. 9 gr. 2 d.

[fol. 466r.]
Za dvůr myslejovský 147 zl. 23 gr. 2 ½ d.
Placení o sv[vatém] Jiří léta 1591 po 37 zl. 23 gr. 2 ½ d.

[fol. 466v.]
Za půl lánu roli od gruntů Pavla Malýho z Myslejovic k tomu dvoru přikoupeny 136 zl. 13 gr.
Placení o vánocích léta 1591 po 2 ½ hřivně a potom když budou bratři sirotci Pavla Malýho pla-
titi se bude po 6 hřivnách až do vyplnění.26

[fol. 467r.]
Za grunt k ruce Jeho milosti Páně koupeno od Pavla Holického z Vrahovic

[fol. 273r.]
Myslejovice
Toho se k ruce Jeho milosti pána drží
Z půl lánu o sv[vatém] Jiří 7 gr. 2 1/2 d.
O sv[vatém]Václavě 7 gr. 2/1 d.
Vejce o sv[vatém] Jiří 4
Slepici o sv[vatém]Václavě 1

[fol. 278v.]
Toho se k ruce Jeho milosti páně drží
Ze dvou lánů rolí o sv[vatém] Jiří 13 gr. 4 d.
O sv[vatém]Václavě 13 gr. 4 d.
Z nivy o sv[vatém] Jiří 3 gr.
O sv[vatém]Václavě 3 gr.
Z louky v mezníku o témž čase 10 gr.
Z louky a šilhanovýho dubu o témž čase 6 gr.
Z kluče na Mitrově o sv[vatém] Jiří 1 gr.
O sv[vatém]Václavě 1 gr.
Z louky pod Vlčí horou o témž čase 5 gr.
Vajec o sv[vatém] Jiří 16
Slepice o sv[vatém]Václavě 3

[fol. 166r.]
Vrahovice
Toto se platů na Jeho milost pána sráží
Z půl lánu roli od Pavla Holického a kluče Jeho (mi)losti páně koupenýho o
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26 K roku 1590 není ve vesnici Myslejovice uveden poddaný Pavel Malý. Držbě ½ lánu odpovídá přímá držba Jana
z Pern štejna o stejné velikosti, která musela být koupena před rokem 1590. MZA, f. F 264, inv. č. 835, urbář 1590,
fol. 273r.



Sv[vatém] Jiří 25 gr. 2 d.
O sv[vatém]Václavě 25 gr. 2 d.
Vejce o sv[vatém] Jiří 2

[fol. 221r.]
Stichovice
Toto se k ruce Jeho milosti páně drží
Z jednoho lánu o sv[vatém] Jiří ½ kopy 5 gr.
O sv[vatém]Václavě ½ kopy 5 gr.
Vajec o sv[vatém] Jiří 15
Slepic o sv[vatém] Václavě 6

[fol. 225r.]
Toho se k ruce Jeho milosti páně drží
Ze tří štvrti roli od Václava Beníškova z Stichovic ke mlejnu mostkovskýmu přikoupený
O sv[vatém] Jiří 29 ½ gr.
O sv[vatém] Václavě 29 ½ gr.
Vajec o sv[vatém] Jiří 11
Slepic o sv[vatém] Václavě 6

[fol. 407r.]
Mostkovice
Toto se k ruce Jeho milosti páně drží
Ze mlejnů auroků o sv[vatém] Jiří 11 gr.
O sv[vatém] Václavě 11 gr.
Ze ¾ roli o sv[vatém] Jiří 23 gr.
Z louky za Krumsínem o sv[vatém] Jiří 3 ½ gr.
O sv[vatém] Václavě 3 ½ gr.
Z 1 lánu roli o sv[vatém] Jiří 42 gr.
O sv[vatém] Václavě 42 gr.
Ze ¾ rolí od gruntů Václava Benýška z Stichovic koupeny o sv[vatém] Jiří 29 ½ gr.
O sv[vatém] Václavě 29 ½ gr.
Vajec o sv[vatém] Jiří 11
Slepic a sv[vatém] Václavě 6

10

MAREK VAŘEKA



11

TZV. KRONIKA ANTONÍNA JOHANNA PARDUBSKÉHO
A PŘIJÍMÁNÍ MĚŠŤANŮ V BOSKOVICÍCH V LETECH 1716–1858  

PETR SEDLÁČEK

The article deals with the so-called chronicle of Antonín Johann Pardubský and with the
admission of new burgesses in Boskovice in the years 1716–1858. This codex is due its
miscellaneous character described in the terms of codicology and diplomatics so there is
analysis of its internal and external signs, but also content aspects of the manuscript  and forms
of the individual records. There is an attention given to admission of new burgesses in Boskovice
in the abovementioned years too. The article contains for illustration graphs reflecting the act of
the admission during all decades that the chronicle includes, but also in particular years. There
is attached a list of persons  who became the burgesses in the form of a table.  

Key words: Chronicle of Antonín Johann Pardubský; Town of Boskovice; Burgess; Admission;
Codicology; 18th–19th century.

1. Úvod

Svým významem jsou knihy měšťanských práv zajímavým a rovněž jedinečným pramenem,
který nám poskytuje možnost studovat migraci obyvatelstva mezi městy. V následujících řádcích
si rozebereme boskovickou tzv. kroniku Antonína Johanna Pardubského z kodikologického a di-
plomatického hlediska a pozornost upřeme také na úřední akt přijímání nových měšťanů v širším
měřítku obdobných knih a jejich studia u nás i v zahraničí, ale zejména pak na konkrétním
případu v městě Boskovicích, uvedeme si seznam přijatých osob v průběhu let, jež jsou
v rukopisu postiženy. Pomocí grafů se podíváme na četnost povyšování do měšťanského stavu
během jednotlivých roků, ale také desetiletí, kde se nabízí srovnání mezi týmž decéniem ve
století 18. a 19. 

Tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského je uložena v depozitáři Archivu města
Boskovic, který je pobočkou Státního okresního archivu v Blansku. Uchovávána je tu pod inv.
č. 108 a jedná se o osmdesátou třetí knihu zmíněného AM. Vzhledem k smíšenému obsahu
rukopisu, kdy na jedné straně sloužil kodex k administrativní činnosti a na druhé straně jako
pamětní kniha, podrobíme ji kodikologickému, ale také diplomatickému popisu. Její obsah,
týkající se přijímání nových měšťanů, je časově vymezen léty 1714–1858, avšak kodex v sobě
nese také zápisy kronikářského charakteru, které vznikly z převážné většiny rukou měšťana
Antonína Johanna Pardubského, a ohraničují je roky 1702–1785.1

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1

1 Text vychází z magisterské diplomové práce SEDLÁČEK, P.: Paleografický rozbor kroniky Antonína Johanna
Pardubského 1714–1858. Brno 2014.



2. Kodikologický popis kroniky
2.1 Vnější popis

Při kodikologickém popisu pramene budeme brát v potaz zásady Ivana Hlaváčka.2 Pamětní
kniha se svými rozměry nikterak nevymyká z řady ostatních, jež vznikly v období od konce
patnáctého až do devatenáctého století, a jsou uloženy v boskovickém archivu. Na výšku měří
kronika 32 centimetrů a 21 cm na šířku.3 Tloušťka svazku činí 5,2 cm včetně desek, z nichž
každá má sílu 0,5 centimetrů. Přední deska přesahuje listy asi o 1,5 cm, zadní pouze o půl centi-
metru. Horní a dolní okraj přebývá o stejnou hodnotu, tj. 0,5 cm.

Vazba kroniky se dochovala s původním pergamenem, který má šedohnědou barvu a jsou na
něm znát stopy po časté manipulaci s knihou, přičemž zejména na přední desce je na několika
místech protržený. Trhliny, až na jednu výjimku vlevo dole u hřbetu, nepřesahují rozměry
0,5 × 0,5 cm. Nota choralis, neboli chorální notace4 na přední i zadní desce potažené
pergamenem, upoutá na první pohled badatelovu pozornost. Notace se skládá z pěti červených
linek a čtyř mezer, které jsou od sebe vzdáleny 0,8 cm, tudíž celá notová osnova měří 3,2 cm.
Délka notových řádků je 24,6 cm. Přední deska na sobě nese tři a zadní deska čtyři řádky. Skrze
exponovanost těchto míst je text chorálu, ale také noty, resp. rhomby, špatně čitelný a na mnoha
místech již takřka neviditelný, tudíž nelze říci, o jakou píseň se jedná. Ve vzdálenosti asi jednoho
centimetru od kraje zadní desky jsou ještě dochované dva úzké kožené proužky, jež sloužily
k uchycení uzamykacího systému knihy. Přední deska již tyto proužky postrádá, ovšem stopy po
místech, z nichž vycházely, jsou stále patrné. Papírový štítek nalepený na levém předním rohu
přináší informace o knize (místo uložení, inv. číslo, číslo knihy, foliaci, apod.). Hřbet kodexu je
jednoduchý, bez ozdob. Bílá kůže nejeví známky poškození, je pouze na některých místech za-
šlá skrze častou manipulaci. Zhruba ve dvou třetinách hřbetu se nachází štítek, na němž je
červená římská jednička. Okraje tohoto štítku jsou však značně poškozené.  

2.2 Vnitřní popis

Kroniku Antonína Johanna Pardubského tvoří 258 folií, tedy 516 stran, upřednostňujeme-li
paginaci. Jednotlivé listy jsou vázány do složek po sedmi až devíti. Přední přídeští přináší
informaci o renovaci knihy v archivu v Brně roku 1972. Folio 2v na sobě nese tři nalepené
jednotlivé, krátké zápisy, které byly původně pravděpodobně do kroniky vložené. Jejich obsahu
se budeme věnovat v následující podkapitole. Zajímavé je zjištění, že písaři, kteří se podíleli na
vzniku knihy, nepovažovali za nutné číslovat stránky v knize pro snadnější hledání jednotlivých
zápisů, což bývá v jiných dobových knihách, uložených v AM Boskovice, poměrně běžné.
Můžeme soudit, že je to způsobeno samotným primárním účelem, za kterým kodex vznikl, tedy
za uchováváním význačných regionálních událostí pro budoucí generace. 

Foliace listů v kodexu je dvojí. Jedna starší a druhá novější, přičemž mladší je správná
a relevantní. V případě staršího foliování totiž pracovníci archivu začali číslovat až od fol. 4r, na
němž začíná vlastní kronikářský zápis. Předchozí strany, na nichž se nalézají krátké zápisky, ne-
zohlednili. Starší foliace byla po zavedení nové vygumována, ovšem na řadě listů je po nich do-
dnes znatelná stopa, takže např. in fol. 19r můžeme vidět také slabě napsanou číslici 16. 
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2 HLAVÁČEK, I.: Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978.
3 J. Skutil a L. Chalupa uvádějí 20 cm, srov. SKUTIL, J. – CHALUPA, L.: Archív města Boskovic 1463–1945 (1953).

Katalog, inventář. Blansko 1973, s. 16.
4 O nota choralis podrobněji HUTTER, J.: Česká notace: Nota Choralis. Praha 1930.



Mnohé stránky byly podrobeny práci restaurátorské dílny a poškozená místa jsou nahrazena
podobně tónovanou papírovou suspenzí.5 Užitý papír je různé kvality. Od jemnějšího po hrubý
a pevný. Převážná většina na sobě nese žebrování neboli stopy síta, jimž byla při výrobě
papírovina nabírána.6 Zabarvení papíru se pohybuje mezi odstíny bílé, šedé a nažloutlé barvy.
Svými rozměry 19,5 × 31,5 cm se strany přibližují dnešnímu formátu A4. K určení provenience
nám mohou pomoci filigrány.7

V kronice se vyskytují celkem čtyři typy různých průsvitek. Pokusu jejich dohledání a tedy
i zjištění původu a stáří papíru však lze vystavit pouhé tři, neboť jeden z filigránů je velmi špatně
znatelný, takřka neviditelný, můžeme jej dohledat pouze na jednom foliu a jeho obrazová náplň
nelze rozeznat. Na jediném listu se nachází také velikostně největší průsvitka, jejíž rozměry jsou
65 mm × 80 mm v poměru šířka × výška. Při jejím dohledávání v katalozích Briquetových8

a Piccardových9 bude badatel neúspěšný, neboť při ztotožnění s některým z filigránů, jejíž
obrazovou náplní je orel s prázdným srdcovitým štítem na hrudi a hlavami, které spojuje koruna,
nalezne pouze velmi vzdáleně podobné. Spodobnit však lze s filigránem olomoucké městské
papírny10 z roku 1612.11 Výskyt průsvitky, která je představována polnicí včetně nátrubku
(32 × 21 mm), se omezuje na folio 21 a 35. Dohledání ve výše uvedených katalozích je opět ne-
úspěšné, avšak připodobnit lze k Piccardově filigránu č. 119550, datovanému do Boloně roku
1382. Nejhojněji se v kronice Antonína Johanna Pardubského vyskytuje filigrán, jehož
obrazovou náplní je polovina orlice a paroh v oválné kartuši, která je na vrcholu korunována.
V katalogu Briqueta najdeme podobnou průsvitku pod č. 933, avšak podobnější je filigránu
z roku 1618 šumperské papírny.12 Tento filigrán v kronice najdeme v souvislé řadě na foliích 47
až 65 a následně ještě na mnoha dalších. Jejich celkový počet činí kolem pětaosmdesáti
a rozměrově se pohybuje mezi 57 mm na šířku a 71 mm na výšku.  

Některá folia v knize opatřili písaři narýsovanými okraji, které napomáhaly k zachovávání
úhlednosti zápisů. Některé listy je mají na levé i pravé straně, jiné pouze na levé. Od folia 4r až
po 14v je narýsoval písař o šířce asi centimetr a půl od levého kraje strany. Zápisy v rozmezí folia
17r až 22v jsou vměstnány mezi okraje o rozměrech asi 4,5 cm vlevo a necelé 2 cm vpravo. Další
oddíl stran s nalinkovanými okraji pouze po levé straně je vymezen foliem 26v, kde jej písař
narýsoval až od spodní poloviny strany, a fol. 38v, přičemž jejich šíře je variabilní. Okraje složené
ze dvou rovnoběžných linek můžeme nalézt in fol. 65r, kdy zleva je odsazen 4,5 cm od kraje listu
a zprava 1,3 cm. Rozestup mezi jednotlivými linkami činí přibližně 2 milimetry. Další velký blok,
který je až na výjimky (fol. 242) nalinkovaný, začíná in fol. 226r a končí 248r. Mezi listy 234v
a 236r je volně vloženo folio 235r, jehož rozměr odpovídá asi polovině běžné strany v kronice.   

V kronice nalezneme také řadu nepopsaných listů. Velký oddíl, který nenese žádný zápis, je
ohraničen foliem 165v a 222r. Tento prostor představuje dobrý předpoklad pro studium filigránů.
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5 Viz např. fol. 43.
6 KAŠPAR, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, sv. I. Praha 1987, s. 22.
7 O filigránech podrobněji např. FLODR, M.: Filigranologie. Úvod do studia filigránů. Brno 1974.
8 BRIQUET, Ch. M.: Les Filigranes Dictionnaire historique des marques du papier dés leur apparation vers 1282

jusqu’en 1600. I.–IV. Leipzig 1923. Digitalizovaná verze katalogu je na webových stránkách Akademie věd Rakou-
ska. Dostupné z: <http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php>.  

9 Digitalizovaný fond filigránů Gerharda Piccarda je na webových stránkách stuttgartského Státního archivu. Dostupné
z: <http://www.piccard-online.de>.  

10 O olomoucké městské papírně podrobněji např. ČERMÁK, M.: Městská papírna v Olomouci (1505–1785).
Vlastivědný věstník moravský, 30, 1978, s. 36–48.

11 STRUŽOVÁ, V.: Filigrány moravských papíren na základě nových zjištění využití papíru v kanceláři olomouckých
biskupů. (Magisterská diplomová práce) Pardubice 2013, s. 57. 

12 Tamtéž, s. 70. 



Vzhledem k tomu, že poslední zápis je v kronice učiněn na listu 248v, je jasné, že zbývající listy
do konečného folia 258, jsou taktéž nepopsané. 

3. Diplomatický popis kroniky

3.1 Popis z hlediska formy

Kronika Antonína Johanna Pardubského není jedinou pamětní knihou v AM Boskovic. Ve
stručnosti ji můžeme porovnat s kronikou Dominika Kučery,13 která je mladší a postihuje léta
1367 až 1849. Svými rozměry 22,5 × 32,5 cm se podobá kronice Pardubského. Její autor,
boskovický rodák a měšťan Dominik Kučera,14 čerpal z námi rozebíraného kodexu, některé zá-
pisy přímo opsal. Přestože je mladší, nedochovala se v tak zachovalém stavu. Oproti kronice
Antonína J. Pardubského, jež čítá 258 folií, má Kučerův kodex pouze 133 listů, z nichž je velká
část restaurovaná. Chybějící místa jsou doplňována papírovou suspenzí. Obsahuje však řadu
kreseb, jež doprovázejí dané zápisy, s čímž se v případě pamětní knihy Pardubského nesetkáme,
s výjimkou dvou namalovaných erbů in fol. 4r a boskovického sedmizubého hřebene in fol. 8r.
V Kučerově knize se také daleko více vyskytují marginální poznámky. Podobně jako kronika,
kterou se zabýváme, tak i mladší kronika se v popisování dějinných událostí zabývá nejen
samotnými Boskovicemi, ale rovněž širším okolím městečka. Nalézt tu můžeme například
německy psanou pověst o brněnském draku s ilustrací krokodýla visícího na řetězech. 

Vzhledem k tomu, že převážná část kroniky je věnovaná přijímání nových měšťanů, můžeme
sledovat způsob zápisů tohoto aktu. Oznámení o uvedení do měšťanského stavu má v knize svoji
formu, která je dodržována prakticky všemi písaři. Zápis začíná výrazným datem, resp.
uvedením roku, dne a měsíce, kdy k přijetí došlo. Po ustálené formuli „Za starších pánů
měšťanů“ a konkretizaci žádosti předstoupivšího žadatele o udělení měšťanského stavu, jsou
stručně shrnuty povinnosti měšťana a zápisy končí vyjmenování rukojmích, kteří se za žadatele
zaručili. Odděleně od předchozího textu je poté uvedena suma, kterou bylo nutné za přijetí
uhradit. Takto strukturované zápisy lze pozorovat prakticky ve všech případech. Uspořádání
jednotlivých zápisů se drží jisté chronologie, což usnadňuje dohledávání konkrétního přijímacího
aktu. Je však třeba obezřetnosti, neboť ne všechny zápisy jsou v knize zařazeny na místě, na
kterém by jej badatel mohl očekávat, např. text z roku 1776 se nalézá in fol. 225r, přičemž
většina ostatních zápisů ze sedmdesátých let 18. století se nachází v prostoru mezi fol. 58r a 89r,
avšak i zde je chronologie narušena několika zápisy ze šedesátých let a dokonce i textem z roku
1718, či tematicky jinými zápisy. Obecně však můžeme říct, že snaha o jisté chronologické
řazení v kronice byla, což nebývá v obdobných pramenech zdaleka samozřejmostí. Pro
porovnání si můžeme zmínit knihu městskou – rychtářskou o kupech a splátkách gruntů,15 kde
se v rozmezí několika listů nachází texty z různých let, často od sebe značně vzdálených.16

V případě zápisů týkajících se dějinných událostí v městečku a jeho okolí, je chronologie do-
držována. Foliem 226r začíná velký oddíl věnovaný právě pamětem. První událost je datována
rokem 1702 a poslední spadá do roku 1785. Tento prostor je věnovaný tehdy dobovému dění,
kdežto kronikářské zápisy na počátku knihy se vztahují k událostem dávno minulým, k počátkům
dějin městečka. 
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3.2 Popis z hlediska obsahu

Jak již napovídá samotná charakteristika pramene – kronika Antonína Johanna Pardubského
a kniha přijímání nových měšťanů – obsahem rukopisu jsou především dějiny městečka
Boskovice a okolí a zápisy týkající se přijímání do měšťanského stavu. Než si podrobněji roze-
bereme kodex po obsahové stránce, uvedeme si několik obecných zjištění. 

Rukopis je psán v českém a německém jazyce, přičemž u mnohých ustálených formulací se
objevuje také jazyk latinský. Jedná se zejména o výraz „ut supra“, často ve spojení se substantivy
„annus“ a „dies“ v ablativu, tedy „Anno et die ut supra“. Názvy měsíců se v kronice vyskytují nej-
častěji rovněž v latinské podobě, avšak objevují se též v české či německé, přičemž německý jazyk
užívá pro únor starý tvar „Hornung“. Latinské formy může být užito také u číslovek „primo“, „se-
cundo“, atd. Latinský jazyk je možné pozorovat v rámci celého období, jež kronika zahrnuje. Čeština,
která má v knize dominantní postavení, mizí ze stran Pardubského pamětní knihy ve dvacátých letech
devatenáctého století, kdy přebírá majoritní postavení němčina, jíž je učiněn také poslední zápis
v knize spadající do roku 1858. Převážná většina jazykově německých textů je charakteristická
chybami, což nás přivádí k myšlence, že písaři germánský jazyk příliš neovládali a užívali staromódní
venkovskou němčinu. Příkladem častých chyb je špatná grafická podoba různých slov, např.
„äußerte“ napsané ve tvaru „eiserte“. Některé výrazy jsou pak doslova zkomoleninami původních
slov, např. „keislich“ místo „käuflich“, „obliegnaden“ namísto „obliegenden“, „rechtiliche“ pro
„redlicher“ či „anwetliche“ jakožto správné „anwältliche“. Velmi častou chybou je pak zapsání slova
„Anstandt“ jako „Austandt“, přičemž je s podivem, že v rámci jednoho textu dokázal tentýž písař na-
psat výše uvedené slovo jednou ve správné formě a následně v chybné. Častými nedostatky je také
zaměňování sloves pro singulár za plurál, např. „ist“ místo „sind“. Badatele by neměla zmást ani častá
absence koncovek „-n“, popř. též jejich přítomnost ve slovech, kde být nemají. Pro správné pochopení
německých textů ve zkoumaném kodexu je tedy nutná pokročilejší než začátečnická úroveň znalosti
jazyka, neboť záměna výrazu „einzuwenden“ za „ein zu würden“ může badatele zaskočit a bez po-
chopení kontextu těžko dospěje k správnému významu zápisů. 

Datování zápisů je zpravidla uváděno hned v jejich úvodu ve formátu rok, den, měsíc,
přičemž často bývá uvozeno obligátním spojením „Léta Páně“, popř. „Anno“ či „Im Jahr“. Rok
bývá vyjádřen arabskou číslicí, zcela výjimečně je rozepsán, např. „Ein Tausend achthundert
sieben und zwanzig“.17

Část kroniky vztahující se k přijímání nových měšťanů, se vymezuje roky 1714 až 1858.
Kronikářské záznamy jsou vedeny v letech 1702 až 1785, avšak kodex obsahuje také historické
události z roku 1290, 1300, 1063, 1554 a 1567. Zápis z 12. února 1290 hovoří o smrti pana
Velena, „boskovského dynasty“. Poté následuje připomenutí dnes velmi známé pověsti
o ptáčníku Velenovi, kterak zachránil život brněnskému knížeti, dále pak povídání o rodu a erbu
pánů z Boskovic, které na předchozí pověst navazuje. Text, který zmiňuje rok 1063, říká, že
okolo uvedeného roku založil první z rodu Velenového zámek, baštu i městečko Boskovice. Pak
následuje zmínka o potomcích Velena a majetku Zástřizlových. Zápisy z šestnáctého století se
týkají zejména úmrtí příslušníků rodu ze Zástřizl. 

Některá folia však na sobě nesou také zápisy jiného charakteru, než pouhého přijímání
měšťanů či popisování dějinných událostí. Můžeme tu nalézt také záznamy o městském pivovaru
a hospodářských záležitostech či usnesení měšťanů. Folia 24r až 26r obsahují „Stupně aneb se-
zení panův měšťanův v Convocati, podle kterýchž se pořádek zachovávati má.“18 Pod tímto nad-
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17 Viz fol. 151r.
18 Viz fol. 24r.



pisem následuje dlouhý výčet jmen, k nimž jsou dopsány různé poznámky, např. kdy daná osoba
zemřela, komu prodala svůj dům, apod. Folio 26v je nadepsáno „Vdovy se vynacházejí“ a ná-
sledují jména tří vdov s poznámkami podobného charakteru jako na předešlých stranách
v případě mužů. U vdovy jménem Weronyka Skoczowska zaujme přípisek „dne 4. April A: 1718
se provdala, byla by moudřejíc udělala, kdyby byla vdovství Pánu bohu sloužila“. In fol. 64v se
nachází přísaha, kterou předstoupivší žadatelé o přijetí do měšťanstva museli přednést.
Následující list, tj. 65r, přináší informaci o vystavění kašny „v rynku městys Boskovic“ dne 3.
října roku 1710. Z téhož roku zaujme také dění z 22. března, kdy byly před mší svatou „Janovi
Čížovi 2 knihy lutriánsky spáleny“.  Z řady zajímavých událostí, jež jsou v kronice popsány, stojí
za zmínku také zápis z 22. září roku 1715, kdy „byli Židi zatlučeni poněvadž pan Bůh
všemohoucí seslal morové nakažení.“ Pro znalce boskovických reálií je neméně zajímavá také
událost o čtyři roky mladší, kdy byla během výměny dlažby v kostele Sv. Jakuba otevřena
kruchta. Kronikář popisuje, jaké významné osoby boskovických dějin v ní leží pohřbeni a jaký
smuteční oděv mají ostatky na sobě. Je tu podotknuto, že pro nebožtíka Jaroše z Zástřizl byla vy-
robena nová rakev, neboť původní dřevěná již byla shnilá. Na volně vloženém, rozměrově
menším foliu 235r, jsou popsány zázračné účinky vody v kašně v „Klausnym“,19 kdy se po omytí
touto vodou roku 1731 vrátil zrak jistému Židovi, Jakubu Poláčkovi, což o šest let později po-
tvrdil také lazebník a ranhojič Johann Kröll, který pak na znamení četných zázračných účinků,
odkoupil kus pole kolem studánky a nad ní dal postavit kapličku zasvěcenou sv. Otýlii.20

Kronikářské záznamy věnují pozornost také dění v řeholních kruzích. V šest hodin ráno, dne 13.
listopadu 1734 zemřel ve věku 69 let pan Prokop, pater boskovického kláštera, jenž tu působil
29 let. Dále je zmíněn jeho pohřeb a uložení těla do kruchty v zákristii. Následného roku se
sloužilo šest mší za nového patera. Pozornost je věnována také smrti Jeho osvícené knížecí
milosti, Waltera Xavera z Dietriechštejna a jeho pohřbu v roce 1738.21 Tehdejší boskovické
obyvatelstvo zaujala také kometa, jež byla k vidění kolem Tří králů roku 1744, a soudili o ní, že
byla vidět také při obléhání Vídně roku 1681. Kronika se věnuje ale také událostem v širším
měřítku než je pouze dění v nejbližším okolí města. Pisateli neuniklo nařízení od papeže22 ze dne
21. března roku 1728, že se všichni katoličtí křesťané mají zdravit, když přijdou do domu, po-
zdravem „Pochválen buď Ježíš Christus“ a odpovězeno má býti „Navěky“ nebo „Amen“.
Prvního července o deset let později neuniklo kronikáři vydání patentu, jenž hovoří o odměně za
dopadení Josefa Rakocziho, který „ujel s města Vídně pryč k císaři tureckýmu a pozdvihuje lid
uherskej k rebeliji“.23 Kdo by jej dopadl živého, dostane odměnu 11 tisíc rýnských zlatých, kdo
jej zabije, bude odměněn 6 tisíci. Za povšimnutí stálo autorovi kronikářských záznamů také
rabování v Moravské Třebové dne 8. října 1744.24 Rok 1780 je v kronice zmíněn v souvislosti
s úmrtím císařovny Marie Terezie.25

Protispolečenské a protiprávní jednání se nevyhýbalo ani Boskovicím. Jako příklad si
můžeme uvést několik událostí. Za vyrabování mlýnu ve Skalici nad Svitavou byli oběšeni tři
mladíci.26 Za okradení Žida byl na hrušce oběšen panský ovčák Jan Kotwaldt. Popravena byla
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23 Viz fol. 244v.
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25 Tamtéž.
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také jeho žena Dorota „pro zahubení dítěte po jeho smrti, když se s jiným dopustila, byla v roku
toho 1724 na stínadle za ulicí německou sťata, do hrobu dána a kolem skrze srdce proražena.“27

Trestu smrti setnutím unikl v roce 1728 Jan Konečný, který se provinil vypícháním očí na obrazu
sv. Jana Nepomuckého. Díky udělené císařské milosti mu byl trest zmírněn, takže „dvě leta na
Špilberku arest vystát musil“.28 Za krádež třinácti set rýnských peněz byl 20. června 1732 zatčen
a o rok později popraven jistý Žid, Hershl Lebl. Před oběšením byl ještě napomínán a bylo mu
navrženo pokřtění, na což Lebl faráři „kurvařu nadal, aby šel k svým kurvám.“29

4. Přijímání nových měšťanů (1716–1858)

Knihy o přijímání měšťanů představují jedinečný soubor dlouhodobých historických řad, jež
nám umožňují studovat pohyb lidí mezi městy, popřípadě jinými sídelními jednotkami. Měšťané
tvořili určující ekonomickou a výrobně-produkční sílu a byli rovněž nositeli i tvůrci městského
práva, jehož náplní je upravovat vnitřní poměry ve městě.30 V druhé polovině 12. stol. ve spojitosti
s římskou říší můžeme začít pozorovat vznik institutu knih měšťanských práv, což je důsledek
byrokratizace městské samosprávy. Oblasti, které sousedily s nejvyspělejšími teritorii říše, začaly
přijímání měšťanů zapisovat do knih o několik století později, některé části rakouského prostoru
dokonce až v pozdním 15. století.31 Opožděně se knihy městských práv objevují také v našem pro-
středí. Z druhé poloviny 15. století se dochoval jediný exemplář z České Lípy. Prvotně se zápisy
o přijetí nových měšťanů zanášely do jiných městských knih, např. pamětních či soudních.32 Tuto
skutečnost potvrzuje také kronika Antonína Johanna Pardubského. Z moravského prostředí pak
stojí za zmínku například brněnská Kniha přijímání měšťanů z let 1559–1619.33

Knihy o přijímání nových měšťanů zachycují původní právní akt, v němž stojí nově
přijímaný měšťan na jedné straně a společenství měšťanů prezentované radou města na straně
druhé. Struktura zápisů je daná, začíná ustálenou formulí, která se v průběhu let mění, avšak
pouze nepatrně. Nejčastěji užívaná podoba ve zkoumané kronice zní „Za starších pánů
měšťanů34 připověděl se mezi nás měšťany poctivý muž, pan N.N.“. Někdy se uvádí, že se do-
tyčný nový měšťan „připověděl do měšťanstva“ a ke konci 18. stol. a počátkem následujícího
století se těší oblibě modifikace ve formě „Za starších pánů měšťanů při společnosti celého
počesného Měšťanstva, též při deržanej ouplnej Convocatii, předstoupil poctivý muž N.N.
a uctivě žádal, aby byl za spoluměšťana přijat.“ V zápisu nechybí ani datum, kdy k žádosti
o přijetí, resp. samotnému udělení měšťanství došlo. Takřka výhradně bývá uvedeno v nadpisové
řádce. Neopomíjí se též v několika slovech shrnutí povinností měšťana, ovšem je jasné, že než
bylo příchozímu městské právo uděleno, musel před radou přednést přísahu.35 Zápisy končí vy-
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27 Viz fol. 231r.
28 Viz fol. 233r.
29 Viz fol. 236r.
30 ZÁBRANSKÝ, V.: Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv

1612–1658. Zpravodaj Historického klubu, 18, 2007, č. 1–2, s. 7. 
31 O tom podrobněji NODL, M.: Sociální aspekty pozdně středověkého městského přistěhovalectví. Colloquia Pragensia

5, 2006, s. 7–8.
32 ZÁBRANSKÝ, V.: Některé aspekty, s. 8.
33 JORDÁNKOVÁ, H. – SULITKOVÁ, L.: Etnická příslušnost obyvatel Brna. In: Fejtová, O. – Ledvinka, V. – Pešek, J.

(edd.): Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech: Praha – město zpráv a zpravodajství : sborník referátů
a materiálů ze 14. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve dnech 1. a 2. října 1996, a z 15.
vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve dnech 7. a 8. října 1997. Praha 2001, s. 46.

34 Následuje vyjmenování zpravidla dvou až tří měšťanů.
35 ZÁBRANSKÝ, V.: Některé aspekty, s. 13.



jmenováním ručitelů a poplatky, jež byly žadatelem zaplaceny. Přísahu, kterou bylo nutné
přednést, můžeme v kronice nalézt in folio 64v. 

Městské knihy se oblibě badatelů začaly těšit až v 19. století. Byly zkoumány zejména
německými historiografy. Karl Bücher věnoval svoji práci poměrům ve Frankfurtu nad
Mohanem.36 Ve 20. století se problematikou knih měšťanských práv zabýval ve své studii
„Salzburger Bürgerbücher als Quelle für die Migrationsgeschichte“ Peter Michael Lipburger,37

jehož pozornost byla upřena, jak napovídá samotný název práce, na salzburské prostředí.
Analýzu několika desítek knih přinesla studie Rainera Christopha Schwingese.38 Česká historio-
grafie je proti německé i polské pozadu, dosud žádná práce komplexně neshrnuje problematiku
knih měšťanských práv v teritoriu zemí koruny české, máme pouze několik jednotlivých studií,
jež věnují pozornost náležitostem přijímání měšťanského práva.39 Jedná se například o práci
Jaroslava Mezníka, který upírá pozornost městu Olomouci.40 Problematice migrace do měst se
věnuje Jaroslav Marek.41 Některé práce se zaměřují na citování kodexů městských práv, zejména
Josef a Hermenegild Jirečkové zpracovávají Brikcího z Licka.42 České edice měšťanských knih,
avšak omezující se pouze na Prahu, pocházejí z pera Josefa Teigeho, jenž vydal seznamy praž-
ských měšťanů,43 či Václava Lívy, který se zaměřil na období let 1618–1653.44 Z modernějších
děl pak musíme zmínit Evu Semotanovou, jejíž komplexní studie45 přináší přehled o pramenné
bázi pro studium migrace do novověké Prahy.46 Prací s knihami měšťanských práv z pražského
prostředí se zabývá také Vilém Zábranský.47

Kronika Antonína Johanna Pardubského zachycuje třináct celých a dvě neúplná desetiletí, to
znamená, že během sto čtyřiceti pěti let (1714 až 1858) bylo do měšťanstva přijato celkem 182
osob. Nejčastěji se přijímalo v únoru. V horizontu dvaceti sedmi různých let bylo ve výše
zmíněném měsíci mezi měšťany uvedeno 42 lidí. Druhým nejfrekventovanějším měsícem byl
listopad, na který připadá 20 přijatých osob v průběhu čtrnácti let. Třetí příčku obsazuje leden,
během kterého se svého přijetí do měšťanstva dočkalo také 20 lidí, avšak přijímalo se pouze
třináctkrát v různých letech. Stejný počet osob spadá také do dubna, ovšem přijímalo se během
něj pouze dvanáctkrát. Nejméně lidí se měšťany stalo v měsících červnu a srpnu. Ve třech
případech není v zápisech uveden den a měsíc udělení měšťanského práva. Roční průměr
přijatých nových měšťanů během zkoumaného období získáme vypočtením podílu z hodnot a/b,
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36 BÜCHER, K.: Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im XIV. und XV. Jahrhundert. Tübingen 1886.
37 LIPBURGER, P. M.: Salzburger Bürgerbücher als Quelle für die Migrationsgeschichte. In: Gewerbliche Migration

im Alpenraum. Bozen 1994, s. 261–281.
38 SCHWINGES, R. Ch.: Neubürger und Bürgerbücher im Reich des späten Mittelalteres: Eine Einführung über die

Quellen. In: Neubürger im späten Mittelalter, Migration und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches
(1250–1550). Berlin 2002, s. 12–50.

39 ZÁBRANSKÝ, V.: Některé aspekty, s. 10.
40 MEZNÍK, J.: Noví olomoučtí měšťané v 15. století. Časopis Matice moravské 77, 1958, 324–353.
41 MAREK, J.: O studiu městského přistěhovalectví. Sborník Matice moravské 79, 1960, s. 86–87.
42 JIREČEK, J. – JIREČEK, H. (edd.): M. Brikcího z Licka Práva Městská. Praha 1880.
43 TEIGE, J.: Seznamy měšťanů pražských, I. Staré Město. Almanach královského hlavního města Prahy 4, 1901,

s. 215–233; 5, 1902, s. 24–64; 6, 1903, s. 103–106; 7, 1904, s. 115–176; 8, 1905, s. 107–157.
44 LÍVA, V.: Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618–1653. In: Časopis rodopisné společnosti Československé

v Praze, č. 7, 1935, s. 8–35, č. 8, 1936, s. 121–158.
45 SEMOTANOVÁ, E.: Knihy městských práv – Významný pramen předstatistického období (Příspěvek ke studiu při-

stěhovalectví do měst pražských v letech 1618–1770). Historická demografie 10, 1986, 73–115.
46 ZÁBRANSKÝ, V.: Některé aspekty, s. 10.
47 ZÁBRANSKÝ, V.:  Noví měšťané pražští v první polovině 17. století – migranti z Norimberku. In: Fejtová, O. –

Ledvinka, V. – Pešek, J. (edd.): Ztracená blízkost: Praha - Norimberk v proměnách staletí. Documenta Pragensia 29.
Praha 2010, s. 381–388.



kdy a představuje celkový součet osob, jež se staly součástí měšťanstva, a b je určeno pro počet
let, během nichž bylo do stavu měšťanů přijímáno. Výsledná hodnota nám říká, že ročně bylo
výše uvedené právo uděleno 1, 26 osobám. Počty přijatých jedinců reflektuje během patnácti na
sebe navazujících desetiletých intervalů graf č. 1. Jeho interpretací zjišťujeme, že k nej-
hojnějšímu přírůstku do měšťanstva docházelo v období let 1801 až 1810. Naopak nejméně se
přijímalo ve dvacátých letech devatenáctého století. Graf nám také poskytuje srovnání počtů
přijatých během stejných desetiletí ve dvou po sobě jdoucích stoletích. V rozmezí let 1711–1720
se stalo měšťany osm osob, o sto let později bylo měšťanské právo uděleno dvanácti lidem.
Dvacátá léta v obou zkoumaných stoletích nám ukazují, že více jedinců bylo přijato ve století
osmnáctém (8) a o jednoho méně ve století následujícím. V třicátých letech se situace opět obrací
a poměr nových měšťanů činí 8:11. Čtyřicáté roky 18. století přinesly povýšení mezi měšťanstvo
šestnácti lidem, kdežto ve stejném období o sto let později byl počet o pět jedinců nižší, tj.
jedenáct. Poslední decénium, které můžeme srovnat v měřítku obou staletí, jsou padesátá léta.
Více osob získalo měšťanské právo opět ve století osmnáctém (14) a o polovinu méně v ná-
sledujícím století.     

v letech 1710–1713 vč. a 1859 nebyla kronika vedena

Přehled o přijímání nových měšťanů v průběhu jednotlivých let nám podává graf č. 2 a také
dále uvedené tabulky. Nejvyšší hodnoty graf nabývá v roce 1793, kdy bylo vyhověno sedmi žá-
dostem o udělení měšťanského práva. Vysokým počtem přijatých (6) se může pyšnit též rok
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1809. Celkem pět osob bylo přijato v letech 1808 a 1854. Pro léta 1744, 1746, 1778, 1807, 1835
a 1843 platí stejná hodnota (4). Jak můžeme vidět v grafu, nejčastěji docházelo k přijímání jedné
až dvou osob ročně. Roky, kdy výše zmíněné právo nebylo uděleno vůbec, nejsou žádnou vý-
jimkou.  Nejdelší údobí, kdy se nepřijímalo do boskovického měšťanstva, jsou ohraničeny léty
1721–1724, 1748–1750, 1822–1826 a 1849–1853. Bohužel není známo, proč právě v těchto
obdobích došlo k dlouhým přetržkám. Morová epidemie město postihla v letech 1715 až 1716
a cholera sužovala boskovické obyvatelstvo v roce 1831. Velký a ničivý požár zachvátil město
roku 1823, ovšem popelem lehlo téměř celé židovské město, v křesťanské části města nepřežilo
pohromu 26 domů.48 Zda se tedy tato tragédie podepsala na přijímání, resp. nepřijímání ve
dvacátých letech 19. století, můžeme pouze spekulovat. 

5. Závěr

Tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského, jež je uložena v archivu města Boskovice, před-
stavuje zajímavý historický pramen, v němž se snoubí povaha úřední s povahou dějinně
narativní. Během studia této knihy vyplynulo, že byla založena jako tzv. pamětní kniha, tedy za
účelem uchovávat v písemné formě pro budoucí generace události, které více či méně
ovlivňovaly život ve městě, ale také regionu či celé rakouské monarchii. Z jakého důvodu se
později na strany rukopisu dostaly zápisy o přijímání nových měšťanů, se spolehlivě určit nedá,
avšak můžeme se domnívat, že z důvodu úspory, neboť historické události postihující roky
1702–1785 spolu s několika záznamy z dávných dějin města (spadajících do let 1063, 1290,
1300, 1554 a 1567) zabírají velmi malou část jinak poměrně velké knihy čítající 258 folií. Je po-
chopitelné, že obě výše uvedené povahy kodexu jsou nejvíce atraktivní pro obyvatele Boskovic,
popř. jejich blízkého okolí, neboť i dnes, po více než sto padesáti letech je zajímavé např.
srovnání místních názvů lokalit, z nichž mnohé jsou generací pamětníků stále užívány, jiné již
zanikly či jsou jinak modifikovány na dnešní městské poměry. Zápisy v kodexu často reflektují
i místní dialekt, jenž je stále v boskovickém regionu užíván, zejména staršími generacemi.
S tímto zjištěním vyvstávají podněty k dalšímu bádání Pardubského kroniky. Pracovat by se s ní
dalo také z hlediska prosopografie, ať už pouze v rámci kodexu, či v širším kontextu
boskovických městských knih. Nabízí se rovněž sledování vývoje přízvisek či studium již
zmíněného dialektu a samozřejmě budoucího edičního zpřístupnění. Z hlediska paleografického
je již kodex zpracován.49

Jak vyplývá ze studia přijímání nových měšťanů, bylo během sto čtyřiceti pěti let, jež jsou
v knize zachyceny, povýšeno 182 jedinců do měšťanstva. Soupis jmen všech přijatých občanů
představuje první krok pro prosopografická studia města v uvedeném období. Obdobné
historické prameny zachycují pouze tu část obyvatelstva, která ve městě nabývala měšťanského
práva, tudíž nám nemohou blíže odpovědět na otázky ohledně sociálních a ekonomických
rozdílů mezi lidmi, resp. měšťany. 
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48 BARANOK, J. – HLAVA, M. – REIBL, P. et al.: Boskovice od pravěku do konce 20. století. Boskovice 1999, s. 84.
49 SEDLÁČEK, P.: Paleografický rozbor, o. c. 
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6. Příloha

Tabulka s přehledem nově přijatých měšťanů v letech 1716–1858.
Použita je transliterovaná verze jména, připojujeme odkaz na folia městské knihy.
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50 Jméno „Dobiass“ je nadepsáno.
51 Antonín Sinek, ten čas J:O:H:E: panský sládek.
52 Antonín Pekazek, ten čas sládek letovský.
53 Litera „G“ v grafice zastupuje písmeno „J“.
54 Za jménem je uvedeno „ten čas císařský a královský Banco Einemer“.

Rok M síc Po et 
p ijatých Jména p ijatých m š an  Folio 

1716 III. 1 Ignati Kratochwile 26v 
VI. 1 Frantz Weseleg 27r 

1718 
II. 1 Frantz Long 27r 
IV. 1 Andreas Adolpf 27r 
XI. 1 Iakub Slauka 27r 

1719 IV. 1 Waclaw Prochaska 27v 
IX. 1 Waclaw Ferdynandt Hrussowsky 27v 

1720 IX. 1 Frantz Freyßlewn 27v 

1725 
IV. 1 Wawrzin Chlup 28r 
VII. 1 Frantz Long 28r 
XII. 1 Iohanes Ssaffranek 28r 

1727 I. 1 Frantz Dobiass50 Fisser  28v 
II. 1 Iohannes Kröll 28v 

1728 VII. 2 Pawel Antonin Travniczek; Pawel Kobsa 29r 
1729 IX. 1 Petr Shretl 29v 
1731 V. 1 Frantz Prochaska 29v 

1732 I. 1 Waczlaw Kupeczky 30r 
II. 1 Antonin Ambro  30v 

1733 II. 1 Wallentin Oderski 31r 

1735 I. 1 Francz Weinmieller 31v 
IX. 1 Frantz Slauka 31v 

1737 VIII. 1 Wentzl Procházka 32r 
1739 VII. 1 Antonin Luniaczek 32r 

1742 I. 2 Antonin Sinek;51  
Antonin Pekaczek52 

32r; 
32v 

1743 XII. 2 Andres Kuczera; 
Anton Kuczera 34r 

1744 I. 3 Karl Kupsa;  
Frantz Kuczera; Johaneß Kotwald 

32v; 
33r 

XI. 1 Iohaneß Hofman 33v 

1745 VI. 1 Leopold Fysser 34v 
VII. 1 Martin Homola 34v 

1746 IV. 3 Gyrzyk Kleweta;53 Frydrych Hofman;  
Frantz Kucziera 

35r; 
35v 

X. 1 Martin Kosyczka 36r 

1747 XI. 1 Matauss Bilek 36v 
XII. 1 Iohaneß Khelhamer 37r 

1751 VII. 2 Ludwig Gruber; Lorentz Kuczera 38r 

1754 IV. 2 Leopold Hagku; Samuel Iozef Czibulka 40r 
VII. 1 Matauss Kuczera 42r 

1755 
IV. 1 Tomas Sstertz 42v 
XI. 1 Walentin Kuczera 45r 
XII. 1 Antonin Leopold Boleslawsky54 41r 
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1757 IV. 2 Honzgirg Wikel;  
Iakob Kupsa 

46r; 
46v 

XI. 1 Pawel Mertell 47r 

1758 III. 1 Frantz Suchi 47v 
VI. 1 Iozef Kuczera 48r 

1759 IV. 1 Bartolomieg Ianczik 48v 

1760 V. 1 Iozef Winter 49r 
XI. 1 Iozef Kuczera 49v 

1761 IV. 1 Symon Rzehorzek 50r 
1762 XI. 1 Karell Ambrož 50v 
1763 VIII. 1 Honzgirg Nawratyl 51r 

1764 V. 1 Iozef Borkowetz 52r 
XI. 1 Iozef Sedlak 53r 

1765 II. 1 Iohanes Derbussekh 54r 
1766 X. 1 Antonin Prchal 55r 

1768 V. 1 Mylyhar Kupeczky 55v 
XI. 1 Matauss Fysser 56r 

1769 II. 1 Iohanes Stertz 57r 
1770 XI. 1 Blazeg Kleweta 58r 
1771 III. 1 Mathes Odersky 59r 

1773 V. 1 Iohann Hawelka 60r 
VII. 1 Antonin Kostrositz 61r 

1774 I. 1 Karel Ster 62r 

1776 II. 3 
Iozef Kuczera; 
Matauss Kuczera; 
Frantz Pryssinker 

63r; 
63v; 
64r 

1777 I. 2 Waczlaw Matoussekh; 
Vincens Korzinekh 

81v; 
82r 

s. m. 1 Vincens Kuczera 83r 

1778 II. 3 
Filip Kelheimer; 
Iacub Fysher; 
Anton Doležel 

84r; 
85r; 
86r 

XII. 1 Iacub Marekh 87r 
1779 XI. 1 Frantz Koprziva 89r 
1780 I. 1 Martin Novakh 90r 

1781 V. 2 Iohanes Suchy; 
Martin Pilek 

102v; 
103r 

VII. 1 Vinczencz Kuczera 104r 

1782 IV. 2 Franz Scherbach; 
Iosef Suchy 

107r; 
107v 

1783 V. 2 Karel Kuczera; 
Gakub Kuczera 

108r; 
109r 

1784 X. 1 Iohanes Prchal 110r 

1786 II. 2 Ignacz Lunaczek; 
Iohanes Lunde 

114v; 
115r 

1789 II. 1 Iohan Kuczera 121r 

1790 II. 2 Iohan Brhel; 
Iohan Kuczera 

121v; 
122r 

1791 III. 1 Wallentin Czapka 123r 
1792 III. 1 Dominik Kuczera 123v 

1793 III. 7 
Frantz Slauka; Anton Ianku; Karl 
Oschlessek; Frantz Prchal; Frantz Kožossek; 
Frantz Ougezsky; Iakob Nesrsta 

124r 

1795 II. 2 Heynrich Schneider; 
Thomas Kopetzky 

126r; 
126v 

1796 III. 2 Antonin Ianku; 
Frantz Kozoussek 

127r; 
127v 
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55 Uvádí se, že toho času byl „Jidischer Kolektant“.
56 Čitelnost jména je ztížena skrz rozpitý inkoust.

1797 II. 1 Tomass Hawrda 128r 
1798 IX. 1 Tomas Otaupal 128v 
1800 II. 1 Iozeph Pelikan 129r 

1801 II. 1 Leopold Fisser 130r 
XII. 1 Iohann Ssafarz 131r 

1803 II. 1 Iohann Raczek 132r 
1804 IX. 1 Iakub Nesersta 133v 
1805 II. 1 Antonin Ambros 134r 

1806 II. 2 Partolomeg Prchall; 
Frantz Lunaczek 

135r; 
136r 

1807 
II. 2 Iozeph Czibulka;55  

Valentin Augeský 
136v; 
137r 

XI. 2 Anton Fischer; 
Frantz Kuczera 

137v; 
138r 

1808 

II. 1 Andres Bursa 139r 

XII. 4 

Karl Kuczera; 
Iohann Kuczera; 
Thomas Kuczera; 
Filip Ambros 

138v; 
139v; 
140r; 
140v 

1809 XI. 6 

Walentin Fritz; 
Wintzens Danek; 
Frantz Kelhamer; 
Frantz Kozaussek; 
Andres Kuczera; 
Karl Suchy 

141r; 
141v; 
142r; 
142v; 
143r; 
143v 

1811 I. 2 Frantz Brhel; 
Kaspar Kuczera 

144v; 
145r 

1812 I. 1 Iozef Broschenbach 145v 

1813 V. 2 Bartolomeg Kuczera; 
Bartholomeg Ambros 

146v; 
147r 

1814 I. 2 Walentin Czapka; 
Iozep Fücker 

147v; 
148r 

1815 IV. 1 Frantz Kuczera 149r 
1817 X. 1 Ignatz Trapel 148v 

1818 
I. 1 Iohan Koprziwa 146r 
V. 1 Anton Kleweta 144r 
X. 1 Michal Kirschner 149v 

1821 XII. 1 Martin Kupsa 150r 

1827 II. 2 Frantz Kuczera; 
Iacob Kosauschek 

150v; 
151r 

1829 VII. 1 Iosef Prchal 151v 
X. 1 Dominik Danek 152r 

1830 VIII. 2 Iohan Kutschera; 
Thomas Ottopal 

153r; 
152v 

1831 IX. 1 Iohann Czeka 154r 
1832 IX. 1 Iakob Starý 154v 

1835 
II. 2 Wincen Kutschera; 

Iosef56 Kozauschek 
156r; 
157v 

s. m. 1 Franz Ambross 156v 
s. m. 1 Iosef Kutschera 157r 

1836 II. 1 Franz Suchy 158r 
1837 IX. 1 Anton Kutschera 158v 

1839 II. 1 Franz Kutschera 159r 
X. 1 Anton Fischer 159v 
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57 Těžko čitelné přízvisko.
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1840 II. 1 Frantz Seidl 160r 

1842 I. 2 Franz Kutschera; 
Winzenz Daniek; 

160v; 
161r; 

1843 IV. 4 Marzel Geißer; Franz Karmach ?57; Franz 
Kutschera; Cyryl Eschler 162r 

1845 XI. 1 Legnek 162v 
1848 VII. 3 Winzenz Daniek; Peter Plaha; Franz Przibil 163r 

1854 II. 5 

Wincenz Lunatschek; Anton Milichar;58 
Iohan Kutschera; Franz Kucharsch; Iohan 
Fiala59  
 

164r 

1858 II. 1 Anton Kutschera 164v 
V. 1 Karolina Kutschera60  165r 
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JAROSLAV VACULÍK

The paper considers, with the use of archive research, two representatives of the Russian Czechs
in the First World War – Václav Vondrák and Věnceslav Švihovský – who had a common goal –
the liberation of the Czechs from Austrian domination – though chose to pursue it using different
means and with the help of different associates.  

Key words: Russian Czechs; WWI; Václav Vondrák; Věnceslav Švihovský.

V předválečném Rusku žilo dle sčítání lidu v roce 1897 celkem 50 tisíc Čechů – ruských
státních občanů, z toho více než polovina ve Volyňské gubernii – 27 tisíc. Kromě toho zde bylo
mnoho Čechů, kteří si ponechali státní občanství rakouské. Po vypuknutí války byli ruští občané
mobilizováni do ruské armády, rakouští občané, kteří se nevrátili do Rakousko-Uherska, měli být
jako příslušníci nepřátelského státu internováni. Aby se odlišili od rakouských Němců dávali
najevo svou loajalitu vůči ruskému státu a nepřátelství k habsburské monarchii. Ve velkých
ruských městech, kde žilo nejvíce Čechů, se konala protirakouská shromáždění. V Petrohradě se
již 5. srpna 1914 u pomníku Kateřiny II. sešli tamní Češi, aby pochodovali po Něvské třídě ke
Kazaňskému chrámu a dále až k Zimnímu paláci. Požadovali, aby jim bylo urychleně uděleno
ruské státní občanství. Podle husitského praporu s kalichem se někteří Rusové domnívali, že jde
o demonstraci proti zákazu prodeje alkoholu.

Také v Moskvě se následujícího dne konala demonstrace tamních Čechů, kteří pochodovali
ke Kremlu pod českým bíločerveným praporem pod vedením představitelů zdejších českých
spolků Svatopluka Koníčka a Luise Tučka.

K velké manifestaci proti Rakousko-Uhersku došlo v Kyjevě v sále Kupeckého domu a na
přilehlém Alexandrovském náměstí na konci hlavní třídy Kreščatik. Bylo rozhodnuto, aby
rakouští Češi se začali zapisovat do dobrovolnické české vojenské jednotky a ženy do Červeného
kříže. Byl zvolen Český výbor pomoci válečným poškozencům, vdovám a sirotkům, v čele
s podnikatelem Jindřichem Jindříškem jako předsedou a dr. Václavem Vondrákem jako
tajemníkem. Výbor sídlil ve Vondrákově hotelu Praha na Velké Vladimirské ulici v centru města.
Zde se také měli hlásit čeští dobrovolníci. České noviny Čechoslovan vydávané v Kyjevě
Věnceslavem Švihovským vyzývaly, aby Češi vstupovali buď do ruské armády nebo do pro-
ponované české jednotky.

K protirakouským demonstracím došlo také v Charkově, Oděse, Varšavě, Rostově na Donu
a Jekatěrinodaru (nyní Krasnodar). Dne 20. srpna 1914 (dle juliánského kalendáře) car Mikuláš
II. přijal v Kremlu deputaci moskevských Čechů, která mu předala petici, ve které žádali
o udělení ruského občanství a vyjádřili přání, aby „česká koruna sv. Václava zazářila v paprs-
cích koruny Romanovců“.1 Ke druhé audienci ruských Čechů u cara došlo 4. září 1914
v Carském Sele u Petrohradu.

Již 20. srpna 1914 generální štáb povolil formování české vojenské jednotky v Kyjevském vojen-
ském okruhu. Podmínkou vstupu do jednotky byla žádost o ruské státní občanství. Předpokládal
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vstup 500 českých dobrovolníků, kteří měli podléhat ruským důstojníkům. Jako první přijížděli do
Kyjeva dobrovolníci z Petrohradu, Moskvy, Oděsy a Nikolajeva, následovali Češi z Jekatěrinoslavi
(nyní Dnipropetrovsk), Jekatěrinodaru, Charkova, Volyně, Podolí, Varšavy, Uralu a severního
Kavkazu. Dne 11. října (28. září dle tehdejšího juliánského kalendáře) na Sofijevském náměstí
v Kyjevě složili dobrovolníci přísahu carovi a Rusku. Po přísaze promluvil tajemník Českého vý-
boru Václav Vondrák, který zdůraznil, že „nás není mnoho, ale naše síla nespočívá v množství“.2

Václav Vondrák patřil k předním organizátorům českého kulturního a politického života
v Rusku před 1. světovou válkou, a byl stoupencem konstitučně demokratické Strany lidové
svobody (kadetů). Po ruské revoluci 1905 začal v Kyjevě vydávat týdeník Ruský Čech, věnovaný
českým zájmům v Rusku. Redakce sídlila v jeho kyjevském hotelu Praha na Vladimirské ulici.
List zastával liberální postoje a musel čelit represím carských úřadů proti všemu
svobodomyslnému tisku. Vydavatel Vondrák byl nejednou za publikované materiály pokutován.
Na stránkách týdeníku Ruský Čech bylo otištěno mnoho statí namířených proti činnosti ultra-
pravicových klerikálně monarchistických a nacionalistických černosotněnců. V redakční stati
Černosotněnci a český zemědělec se uvádělo, že černá sotňa provokuje Čechy, počet
černosotněnců na Volyni prudce vzrůstá a heslo Rusko Rusům vytváří konfliktní situace tam, kde
dříve nebyly. Stať byla úmyslně publikována v ruském jazyce.3 V témže čísle byl přetištěn text
carského manifestu z 10. června 1870 O usazení Čechů na Volyni a čtenářům se vysvětlovalo, že
Češi mají právo na půdu, kterou obdělávají. Charakteristickou byla stať zdůrazňující, že Češi na
Volyni nejsou kolonisty, nýbrž řádnými občany slovanského státu. 

Vondrákovy noviny měly velké zásluhy o koncentraci ruských Čechů, noviny je
povzbuzovaly, obhajovaly i varovaly. Časopis usiloval o sjednocení tamních Čechů a vedl je
k tomu, aby si uvědomili svůj význam a tomuto uvědomění dávali výraz při každé příležitosti.
Bohužel nebyl tak rozšířen, jak by se dalo očekávat. V poměrně konzervativních Češích na
Volyni vyvolala zmatek a úžas neohrožená pozice nového časopisu proti působení reakčních sil
soustředěných v pravoslavném klášteře v Počajevě a jejich satelitů z řad gubernské admini-
strativy a některých ruských statkářů. Kolem redakce Ruského Čecha se záhy seskupil výkvět
české inteligence v Rusku. 

Vydavatel dr. Vondrák, který byl zároveň důvěrníkem Národní rady české pro Rusko, psal
v roce 1908 do Prahy, že díky časopisu došlo k velkému kulturnímu pokroku mezi ruskými Če-
chy, mj. vzniklo mnoho ochotnických souborů a čítáren. Zároveň upozorňoval na „úžasně
konzervativní, těžkopádný charakter“ ruských Čechů.4 Živnobance nabízel Vondrák za 10 mil.
rakouských korun ke koupi majetek hraběnky Šuvalovové na Volyni a zabýval se i možností
kanonizace Jana Husa katolickou církví, což mělo odstranit protiklady mezi stoupenci
jednotlivých náboženství. Národní rada česká se však dívala na Vondrákovy návrhy se značnou
skepsí. Účast českého kapitálu na nové české kolonizaci Volyně odmítla, neboť „pro věc tuto jest
málo zájmu“.5 Obdobně se vyjádřila k Husově kanonizaci, na kterou „není jednotného názoru
českých politických stran“.6

V roce 1911 ruská vláda povolila zřízení újezdních a gubernských zemstev také v západních
guberniích. Ve volbách do volyňského gubernského zemstva 22. června (4. července) 1911 Češi
podporovali tzv. zemský blok složený z různých liberálních politických skupin, za který
kandidoval ve statkářské kurii také dr. V. Vondrák. Rozhodně odmítli kandidáty klerikálně-
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nacionalistického monarchistického Svazu ruského lidu, základem jehož programu byly pravo-
slavné náboženství, carský absolutismus a ruský nacionalismus. Jednotný postup volyňských Če-
chů vedl k porážce ruských nacionalistů: „Volyň má co děkovat Čechům, že ji osvobodili od
zpátečnické hlízy“, napsal kyjevský český týdeník Čechoslovan.7 Dr. Vondrák byl zvolen členem
gubernského zemstva a předsedou jeho školského výboru, což však ministerstvo vnitra vetovalo.
Opětovnou volbu nepřijal, aby zamezil konfliktu s úřady.8 V gubernském zemstvu zaujal kritické
stanovisko k carské vládě a pevně bránil české zájmy na Volyni. 

Sňatkem s dcerou jednoho z představitelů Volyňské gubernie Sofií Ješčenkovou vyženil
rozsáhlý půdní komplex v severní části Volyně, který zahrnoval 12 700 děsjatin půdy (děsjatina
= 1,092 ha). Kromě hotelu Praha v Kyjevě, 3/14 továrny Česká vozovka v Kyjevě, 1/6 domu na
Bibikovském bulváru v Kyjevě, pivovaru v Černigově (Černihiv), domu na Zolotovorotské ulici
ve středu Kyjeva a 11 děsjatin vilových parcel u moře na Krymu vlastnil také 5% podíl na an-
tracitových dolech, 120 akcií tiskárny Korčak-Novický v Kyjevě, polovinu koncese na ex-
ploataci státních lesů ve Volyňské a Minské gubernii, 20 akcií společnosti Extrafon v Kyjevě
a 10 128 děsjatin v Ozeranech na Volyni. K ulehčení těžby dřeva vybudoval železnici z Olevska
(na Jihozápadní dráze Kyjev – Brest) do Ivanovy Slobody v délce 66 km. Jeho matka Anna
Vondráková byla majitelkou statku Dmitrovka u Kyjeva se 40 děsjatinami půdy.9

Vrcholem Vondrákovy politické kariéry se stala léta 1914–1917. Po vypuknutí první světové
války se jeho hotel Praha v Kyjevě stal místem, kde se začala organizovat Česká družina.
Vondrák, který jako člen zemstva měl otevřené dveře do civilních a vojenských úřadů, předpo-
kládal, že válečné události přivedou do Ruska rakouské zajatce a mezi nimi Čechy, a proto činil
první opatření k tomu, aby zabránil jejich odesílání na Sibiř, neboť zpočátku ruské úřady ne-
dělaly rozdíl mezi rakouskými Čechy a Němci. Jednal s kyjevskými vojenskými činiteli, přede-
vším s hlavním velitelem Jihozápadní fronty gen. Nikolajem Ivanovem a náčelníkem štábu gen.
Michailem Alexejevem.10

Od počátku války vyvíjel dr. Vondrák mimořádnou aktivitu. Jezdil do stavky (hlavního stanu)
vrchního velitele, pobýval ve stavce Jihozápadní fronty, cestoval do Petrohradu, aby docílil
zrušení různých omezení týkajících se Čechů – rakouských občanů, úlev při poskytování ruského
občanství a urychlení organizace československého vojska. 

Jako předseda vojenské komise Svazu československých spolků na Rusi přistoupil dr. Vondrák
k náboru českých zajatců z rakousko-uherské armády do závodů pracujících na obranu. V dubnu
1915 se sešel s českými zajatci z 28. pěšího pluku rakousko-uherské armády, kteří přešli na druhou
stranu. Ve své řeči hovořil o slibu ruské vlády, že ti Slované, kteří budou chtít bojovat, budou pro-
puštěni ze zajetí a budou požívat všech práv a výsad, které mají ruští občané. 

Na II. sjezdu Svazu československých spolků na Rusi, který se uskutečnil o velikonocích
1916 v Kyjevě, byl dr. V. Vondrák jednomyslně zvolen předsedou správy Svazu. Sjezd zaslal
telegram Tomáši G. Masarykovi, ve kterém uznal Národní radu československou v Paříži jako
vedoucí orgán zahraničního odboje. Vondrákova vojenská komise předložila sjezdu návrhy
týkající se dalšího zvětšování československé brigády, její přeměny v samostatné vojsko
a eventuální (po carském souhlasu) všeobecné mobilizace zajatců a kolonistů.11
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Prohlášení loajality Masarykovi, který byl kvůli svému dílu Rusko a Evropa v carské říši
persona non grata, vzbudilo nelibost ruského ministerstva zahraničních věcí. Přednosta
politického oddělení komoří M. Priklonskij obvinil Svaz československých spolků na Rusi, že
usiloval podrobit si veškerou masu Čechů v Rusku „absolutně nekontrolovatelné – tajné moci
kyjevského komitétu (správa Svazu – J. V.) a jeho prostřednictvím londýnskému komitétu
Masarykovu (Národní rada v Paříži – J. V.), který svémocně představuje zájmy celých Čech
u Ruska a dokonce u celého světa“.12 Podle Priklonského byla známa Masarykova protiruská
orientace, stejně jako údajně protiruská a protimonarchistická orientace ruského občana
dr. Vondráka, jehož „kyjevský komitét je slepým nástrojem v rukách londýnských“. Zesílení vlivu
těchto dvou výborů nebylo údajně žádoucí pro Rusko ani z hlediska zahraniční, ani vnitřní
politiky. Opatření projektovaná kyjevskou správou Svazu prý odporovala zájmům Ruska, např.
„předčasné a násilné sjednocení Čechů a Slováků“.

Návrh organizace československého vojska v Rusku byl jménem správy Svazu podán
dr. Vondrákem 4. (17.) června 1916 a o tři dny později byl Vondrák přijat carem. Následujícího
dne došel do Kyjeva telegram, podle kterého car návrh v zásadě schválil. 

V srpnu 1916 vyvrcholila v Kyjevě jednání mezi zástupci Československé národní rady
v Paříži Josefem Dürichem a Milanem R. Štefánikem a Svazu československých spolků na Rusi
V. Vondrákem a Janem Volfem. V tzv. kyjevském zápisu se pravilo, že český národ „chová
absolutní důvěru k Rusku, které šlechetně projevilo svou rozhodnou vůli pokračovati ve svém
historickém poslání a chrániti a osvobozovati Slovanstvo“.13 Představitelé Svazu museli
souhlasit s tím, že vojenské a zajatecké záležitosti jsou součástí diplomaticko-politické akce, za
kterou zodpovídala Československá národní rada v Paříži. Jejím představitelem v Rusku se stal
poslanec Dürich, který měl plnou důvěru carské vlády. 

Náměstek ruského ministra zahraničních věcí A. A. Něratov žádal omezit vliv správy Svazu
a zabezpečit v něm hlavní úlohu Dürichovi: „Zatím pod vlivem kousků Masarykových,
Vondrákových a Štefánikových (…) Dürich začíná vyslovovati obavy.“14 Důvěrné memorandum
ruského ministerstva zahraničí o československé otázce ze 16. (29.) září 1916 požadovalo po-
stavit do čela československé akce v Rusku poslance Düricha, který by měl právo dozoru nad
činností Svazu československých spolků. 

Předseda Slovanského dobročinného spolku akademik Alexej Ivanovič Sobolevskij psal
v říjnu 1916 ministru zahraničí: „V současné době mezi ruskými Čechy probíhá boj. Na jedné
straně stojí Čech V. Vondrák, představitel ústřední rady českých organizací, existujících v Rusku.
Je ruským rodákem a více Rus než Čech. Jako Rus patří k progresistům a je znám jako nadšený
stoupenec ukrajinství a ve značné míře rusofob (…) takový představitel nacházejících se v Rusku
Čechů (…) mezi Rusy, kteří ho znají, vzbuzuje různé pochybnosti.“15 V protikladu dr. Vondrákovi
vyzvedával Sobolevskij Düricha, který prý byl již dávno znám jako rusofil: „Vondrák nechce
znát Düricha. Zdá se, že v tom následuje pokyny nejen svých stoupenců z řad Čechů, jako názory
té ruské politické strany, ke které patří. Samozřejmě Vondrák nehodlá postoupit Dürichovi svou
roli vůdce českých organizací a českého tisku v Rusku. Vzhledem ke hrozícímu nebezpečí ostudy
je nezbytné, aby ruská vláda se záležitostí zabývala a splnila Dürichova přání, zbavila Vondráka
té vysoké pozornosti, které se mu dosud dostávalo, a těch peněžních prostředků, které mu vláda
poskytovala a jež by byly dány k dispozici Dürichovi.“16
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Dürich přetrhl dosavadní kontinuitu vedení odboje v Rusku, dr. Vondrák byl kyjevským
paktem zbaven své politické a reprezentační moci ve vztahu k vládě a vojenskému velení.
Vondrákův plán mobilizace českého živlu na Rusi byl zatlačen do pozadí. Vrcholný princip plánu
dr. Vondráka, sněm všech Čechů a Slováků v Rusku, byl na hlavu postaven uznáním Düricha
jako jediného legitimního reprezentanta národa v Rusku.17 Přitom podle jednoho z ruských Če-
chů byl dr. Vondrák „skoro jediným českým inteligentem rozeným na Rusi a vychovaným
v ruských školách, zachovavším v čistotě svoji národnost. Sám probudilý budil jiné. Svým ne-
obyčejným řečnickým talentem a temperamentem často strhával masy k nadšení. Byl
předvídavým diplomatem. Vondrák byl nejradikálnějším politikem mezi usedlíky, což mu při jeho
upřímném rusofilství a slavjanofilství nijak v rozhodujících kruzích nevadilo. Hájil revoluční,
demokratický a národně politický charakter československého vojska. Byl pokrokovou páteří
správy Svazu. Chtěje zachránit Svazu jeho vojenský projekt, šel na kompromis s Dürichem, který
pařížská Národní rada Svazu přímo vnutila svým pověstným kyjevským zápisem, za což byl potom
touž Radou mentorován a neodpovědnými agitátory přímo zrádcován.“18

Začátkem roku 1917 psal přednostovi zvláštního politického oddělení ministerstva zahraničí
Priklonskému kyjevský pekař Jindřich Zíval jako předseda tamního Spolku československé
jednoty, že hlavním viníkem chaosu v českých záležitostech je stoupenec kadetů dr. Vondrák,
a požadoval jeho odstranění z vedení správy Svazu.19 Podle Edvarda Beneše nedůvěra carských
úřadů ke stoupencům T. G. Masaryka byla rozšířena i „na Svaz československých spolků (nejvíce
v roku 1916, když byl veden skupinou kyjevskou), jemuž bylo vytýkáno, že podléhá
prof. Masarykovi, že není dost rusofilský a že je veden dr. Vondrákem, kterému bylo bráno ve zlé,
že je liberál a ukrajinofil.“20

Vondrák se dostal do palby kritiky z různých stran. V prvé řadě to byli stoupenci ruských
nacionalisticky orientovaných novin Kijevljanin Jindřich Zíval, František Dědina a další. Na
Vondráka se sypala udání pro jeho údajné neslovanské, protiruské, protimonarchistické
a proukrajinské názory. Z druhé strany byl napadán petrohradskými Čechy kolem časopisu Če-
choslovák pro své údajné carofilské a nedemokratické názory. Do této situace přišel se svými
požadavky na vedení odboje v Rusku J. Dürich a ruské úřady, které chtěly omezit vliv
Vondrákova Svazu. Kromě toho zde byly požadavky zajatců a vojska nespokojených s pomalým
postupem osvobozování zajatců a vytváření armády. 

Dne 6. (19.) února 1917 adresoval předseda správy Svazu československých spolků dr. Vondrák
dopis vedoucímu diplomatické kanceláře hlavního stanu N. A. Basilimu o stavu československých
záležitostí v Rusku. Poukázal na to, že hned po vzniku války československé spolky v Rusku se
sjednotily do Svazu, který zorganizoval na frontě brigádu a v zázemí zajatce pracující v podnicích
pro obranu, agitoval prostřednictvím tisku a dělal jasnou rusofilskou politiku: „Cožpak my, ruští
poddaní, zde narodivší, zde vyrostlí a vychovaní, zhusta oženivše se s Ruskami, připoutaní zde
majetkem, služebními i veřejnými zájmy – cožpak my nejsme loyální?“21

Po únorové revoluci 1917 Svaz československých spolků pokračoval v činnosti, ale do-
savadní Vondrákovo vedení se stalo předmětem útoků a kritiky za dosavadní spolupráci s car-
ským režimem. Sám Vondrák v memorandu adresovaném Prozatímní vládě vysvětloval do-
savadní politiku Svazu a zdůraznil, že nebýt překážek ze strany starého režimu měli by Češi
a Slováci v Rusku již ne brigádu, ale celý armádní sbor. 
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Na III. sjezd Svazu československých spolků v roce 1917 byl dr. Vondrák zvolen kyjevskými
Čechy pouze jako náhradník.22 Svůj postup při budování politické organizace ruských Čechů,
českého vojska a řešení zajatecké otázky Vondrák obhajoval v brožuře Proč nemáme dosud
vojska?, kterou vydal v předvečer sjezdu.23 V jednatelské zprávě přednesené dr. Vondrákem se
uvádělo, že podle depeše z hlavního stanu byl nábor dobrovolníků do československého vojska
z řad zajatců definitivně povolen. Po sjezdu odešli do politického ústraní dosavadní přední
činitelé československého odboje, především dr. Vondrák. Nenašel se způsob, jakým by byli i na-
dále zapojeni do odbojové práce. Vondrák na nabídky další spolupráce nereagoval. 

Ve volbách do ruského Ústavodárného shromáždění v listopadu 1917 dr. Vondrák kandidoval
na listině ruských konstitučních demokratů. Po německé okupaci Ukrajiny na jaře 1918 byl
Vondrák uvězněn a unikl trestu smrti jen díky přímluvě pravoslavného kyjevského archiman-
drity. Uprchl do Novorossijska k Dobrovolnické armádě gen. Antona Ivanoviče Děnikina, který
jej vyslal jako svého delegáta do nově vzniklé ČSR.24

Začátkem roku 1919 se v Oděse přihlásil u Zplnomocněného zástupce ČSR v Rusku a byl mu
4. února 1919 vydán československý cestovní pas.25 Usnesením obecního zastupitelstva Nuslí
byl přijat do domovského svazku této obce. Tím nabyl československé státní občanství on i jeho
žena Sofie (Žofie). U okresní politické správy na Královských Vinohradech složil 20. května
1921 státoobčanskou přísahu.26 Před svým odjezdem do francouzské Nice byl konzultantem
Škodových závodů.27

Vondrák promluvil 17. května 1925 na národnědemokratickém táboře uspořádaném v Praze
na Staroměstském náměstí na počest dr. Karla Kramáře.28 V roce 1927 publikoval dva do-
kumenty. Prvním z nich byl otevřený dopis ministru spravedlnosti prof. dr. Robertu Mayr-
Hartingovi, ve kterém se ohradil proti některým poznámkám, které ve své Světové revoluci
učinil T. G. Masaryk. Aniž by někoho jmenoval, uváděl autor Světové revoluce, že „generál
Štefánik vyslovoval mi odůvodněné prý podezření i proti jedné z kyjevských osobností – byl by to
jediný a ojedinělý případ zrady“.29

Jako vedoucí činitel kyjevského směru ruských krajanů se dr. Vondrák cítil těmito po-
známkami dotčen: „nemohu jinak, než vztahovati výše uvedené tvrzení na svou osobu“.30 Hodlal
hledat soudní ochranu, ale zjistil, že podle ústavy je prezident republiky nezodpovědný ze své
činnosti a nemůže být, s výjimkou velezrady, stíhán. Podle dr. Vondráka, „příčilo by se pri-
mitivnějšímu právnímu citu, aby někdo měl výsadu nedotknutelnosti a mohl naprosto beztrestně
dotýkati se cti jednotlivých občanů, třeba i svých politických odpůrců“.31 Proto se obracel na
ministra spravedlnosti se žádostí o radu a ochranu, „neboť stojím před tváří zákonů naší repu-
bliky bezradný a bezbranný“.32

Rozsáhlejší je Vondrákovo memorandum zaslané v roce 1927 předsedovi vlády Antonínu
Švehlovi, a to v souvislosti s novou prezidentskou volbou. Vondrák správně usuzoval, že ve Šve-
hlových rukách je soustředěno rozhodnutí o volbě prezidenta, a proto mu poslal varování „do-
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kud ještě není pozdě“.33 Vondrák varoval Švehlu před Masarykovým znovuzvolením, což by prý
vzbudilo trapný dojem v celém světě „potvrzujíc smutnou skutečnost, že Československo je
zemička tak chudičká na státnické talenty, že i při celkové změně směru své vnitřní politiky nemá
nikoho, kdo by byl schopen ji reprezentovat před světovým fórem“.34 Narážel na vytvoření nové
vlády československo-německé občanské koalice bez účasti socialistů a upozorňoval na
skutečnost, že předchozí Masarykova volba v roce 1920 se „odbývala za hřmění revolučních
hesel, v náladě ještě skoro převratové. Něco jiného je dnes, kdy republika projevila nedvojs-
myslnou vůli ke konsolidaci a zřekla se definitivně dalších experimentů dle bolševických
vzorů.“35 Vondrák ve svém memorandu tvrdil, že „není snad v celé republice Čecha a Slováka,
který by byl více cizím našemu národnímu charakteru a tudíž méně způsobilým k úřadu pre-
zidenta republiky – než právě prof. Masaryk“.36

Dr. Vondráka iritovaly některé pasáže Masarykovy Světové revoluce, které se zabývaly
československým odbojem v Rusku. Masaryk podrobil kritice postup kyjevských Čechů
vedených dr. Vondrákem, kteří v lednu 1915 žádali, aby byl Svaz československých spolků na
Rusi uznán ruskou vládou za reprezentanta českého národa. Masaryk psal: „petenty nenapadlo,
že by museli mít nějakou legitimaci od národa, mají-li v Rusku požívat autority, a že ruská vláda
nemůže určovat, kdo má reprezentovat náš národ. Mohli reprezentovat jen naše kolonisty, ruské
občany, jsouce sami občany ruskými“.37

Masaryk ve Světové revoluci kritizoval také postup Vondrákova Svazu, který zastával názor,
že je reprezentantem všech Čechů a Slováků v Rusku, zatímco Masarykova Československá
národní rada je představitelem národa v mezinárodních záležitostech. Vondrák byl také
kritizován, že ještě na podzim 1916 si prý výslovně přál, z obav ze ztrát na životech, jen malé
české vojsko. O vojenské komisi Svazu, kterou vedl Vondrák, se Masaryk vyjádřil, že „členové
komise nám byli nepřátelští“.38

Vondrák ve svém Memorandu srovnával vlastní činnost, která od prvních válečných dnů
směřovala k budování českého vojska jako jednoho z atributů budoucího samostatného státu,
s údajnou váhavostí Masaryka, který teprve o deset měsíců později zahájil veřejně svou za-
hraniční akci. Vondrák odsoudil Masaryka za to, že prý vedl „soustavnou intriku proti Svazu čsl.
spolků na Rusi, ryze to národní a demokratické organizaci, která od prvého okamžiku války po
více než dva a půl roku řídila, financovala, usměrňovala a vedla náš zahraniční odboj.
Mimořádné úspěchy Svazu na poli diplomatickém a ohromný rozmach jeho vojenské akce,
zvláště v roce 1916, byly solí v očích aspirantů na vůdcovství z milosti boží, alias z vůle a poslání
národa!“39 Dle Vondráka ani Dürich se nikdy nesnížil k zákulisní činnosti proti Svazu. Naproti
tomu Masarykovo snažení údajně „směřovalo jen k rozvrácení a zdeptání Svazu, v němž spa-
třoval nebezpečného soupeře svých osobních aspirací. Nevynechal jediné příležitosti, kdy by
mohl Svazu uškoditi, neúnavně podrýval jeho autoritu mezi krajany a neostýchal se denuncovat
Svaz i v očích ruské vlády…“40

Vondrák tvrdil, že ani nutnost koncentrace všech sil, ani korektnost a loajálnost Svazu ne-
zabránily smetení Svazu po Únorové revoluci, kdy vedení odboje v Rusku bylo odevzdáno do
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rukou Masaryka a jeho spolupracovníků. Obvinil Masaryka z toho, že „pracoval soustavně
a energicky na převychování odboje národního na revoluci socialistickou. Když pak vojsko se do-
plnilo více než na polovinu ulejváky, kteří se do legií hlásili, až když viděli, že v nich je jediná zá-
chrana před vytouženými vymoženostmi bolševické vlády, Masaryk měl vyhráno.“41 Vondrák
obvinil Masaryka, že zradil nejen národní Rusko, nýbrž i spojence tím, že neposkytl pomoc gen.
Lavru Kornilovovi k zorganizování protibolševických sil v době, kdy síla československých legií
vysoko převyšovala sílu bolševiků, zvláště od března do srpna 1918: „Kdyby Masaryk zůstal
věren Rusku, tomu Rusku, kterému vděčíme za vybudování našeho samostatného vojska, za pro-
nikavou diplomatickou podporu ideje samostatnosti českého a slovenského národa před Spojenci
a před celým světem – a zabezpečil tvořící se Dobrovolné armádě ruské organizační základnu,
jak ho o to žádali Kornilov a Alexejev a jak jsme úpěnlivě o to prosili my, ruští Čechové, pak není
možno pochybovati o tom, že ještě v létě r. 1918 by Dobrovolná armáda byla v Moskvě.“42

Obvinil Masaryka, že jeho jednání bylo vedeno osobními a stranickými zájmy: „Stačí, po-
stavíme-li si otázku, na jaké místo v Čechách mohl Masaryk aspirovati, kdyby Rusko národní
zvítězilo nad bolševismem, a proto přátelsky potřásal ruce, které právě podepsaly brest-litevský
mír, a pranic se přitom neohlížel na smrtelné nebezpečí, do něhož uváděl Spojence i naše
vojsko.“43

Kornilov a Alexejev, které označil za „osvědčené generály – demokraty“ (!), podle Vondráka
usilovali nejen o záchranu Ruska, ale i o obnovu východní fronty proti Německu a Rakousko-
Uhersku, a proto pro československé legie neexistovala otázka, s kým jít. Československé vojsko
„chtělo-li zůstat věrno svým povinnostem a závazkům, své cti a dějinnému poslání, nemohlo
jednati jinak, než zachovati věrnost Spojencům a jíti s národním Ruskem, které by, maje za-
bezpečený týl, hravě porazilo bolševiky a ihned postavilo novou frontu proti Německu, třeba
i posunutou hluboko na východ, ale právě tím nebezpečnější v důsledku prodloužení
komunikačních spojů. V každém případě další zásobování německého bloku na Ukrajině by bylo
znemožněno a donutilo by Němce soustředit na nové frontě alespoň polovinu těch sil, které po
brest-litevském míru Němci přehodili proti Francii. A v tom spočívá strašlivá zrada
Masarykova… prohlásil falešné a naprosto nemožné heslo neutrality, a tím nejen že národní
Rusko zabil, ale i protáhl válku nejméně o půl roku...“44

Podle Vondráka Masaryk dobře viděl, co se odehrávalo po bolševickém převratu v Kyjevě,
a přitom „se klidně bavil s kyjevským velekatem Muravjevem a liboval si, že i ten Muravjev o něm
slyšel a chová k němu vřelou sympatii“.45 Vytýkal mu, že vědomě desorientoval USA, když tvr-
dil, že ruské monarchistické hnutí je slabé a Spojenci ho nesmí podporovat. Tvrdil, že Masaryk
své organizační schopnosti postavil v Americe cele do bolševických služeb, neboť zrazoval
Spojence od vměšování se do ruských záležitostí, neboť prý po brest-litevském míru Spojenci
nemají vůči Rusku žádných povinností. Zde se Vondrák shoduje s americkým historikem pol-
ského původu Richardem Pipesem, podle kterého „Masaryk obdařil bolševiky tak velkou
sympatií, že naléhal na Dohodu, aby de facto (podtrženo v originále – J. V.) uznala jejich
vládu“.46 To se podle Vondráka, velmi hodilo Davidu Lloyd Georgovi, který „si záhy osvojil
myšlenku, že diktatura bolševiků je sice hrozným neštěstím pro Rusko, ale nikoliv pro Velkou
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Británii“.47 Na zasedání válečného kabinetu 22. července 1918 Lloyd George dokonce kon-
statoval, že Velké Británii je lhostejné, jaká vláda v Rusku vznikne: republika, bolševický stát či
monarchie.48

Memorandum dr. V. Vondráka bylo publikováno teprve po třech desetiletích jeho exilu ve
Francii a v Chile, a to v roce 1958 v Kolíně nad Rýnem. Přes svou subjektivnost nás nutí k za-
myšlení nad možnostmi a limity tehdejší československé politiky vůči Rusku. Čechoslováci měli
být využiti jako přední stráž, ale pro koho? Dohoda se nesnažila přijít jim na pomoc, ačkoliv
štědře udělovala poučení a rady. S pomocí nespěchali ani protibolševičtí Rusové. Pod tlakem
Dohody se Čechoslováci pokusili o sjednocení ruských politických seskupení v Povolží a na
Sibiři, ale bez úspěchu. Vzájemné spory mezi Rusy (Komuč a vláda v Omsku) Čechy iritovaly.49

Na druhé straně bolševická vláda obdržela v téže době německou podporu prostřednictvím tří
tajných klauzulí dodatkové dohody z 27. srpna 1918, ve kterých Němci očekávali od Rusů oka-
mžité užití všech dostupných prostředků nezbytných ke ztlumení povstání gen. Alexejeva a Če-
choslováků.50 Za této situace se jeví představy dr. Vondráka jako nereálné a jako kritika T. G.
Masaryka byla nespravedlivá, neboť Masarykova politická linie byla mnohem realističtější.
Masarykovi šlo v první řadě o záchranu československého vojska, aby se nerozplynulo v chaosu
všeobecného rozvratu.

Druhým volyňským Čechem, který se zasloužil o úspěchy prvního odboje v Rusku, byl
žurnalista Věnceslav Švihovský. Po neúspěšné snaze vyučit se sládkem v českém pivovaru
v Olšance u Žitomiru odešel Věnceslav v roce 1891 do Nikolajeva v Chersonské gubernii, kde
si mezitím jeho bratr zřídil vlastní zahradnictví.51 Bratr František měl hodně známých v kruzích
opoziční inteligence, především navrátilců ze sibiřského vyhnanství. Ti měli zakázán pobyt
v Oděse, a proto se soustřeďovali v Nikolajevě. Pod jejich vlivem Věnceslav externě vystudoval
šest tříd tamní Alexandrovy reálky. V tajném vzdělávacím sociálnědemokratickém kroužku se
Věnceslav seznámil i s pozdějším bolševickým lidovým komisařem zahraničních věcí a vojen-
ství Lvem Davidovičem Bronštejnem-Trockým.

Pro politickou nespolehlivost nemohl pokračovat ve studiu na hornické akademii a vrátil se
na Volyň, kde působil jako domácí učitel. Tehdy v něm vzklíčila myšlenka vydávat pro ruské Če-
chy české noviny. Aby se k tomuto náročnému úkolu dobře připravil, odjel studovat žurnalistiku
do Paříže, kde zůstal devět let. Pracoval jako soukromý úředník a navštěvoval přednášky na
právnické fakultě, škole politických věd a žurnalistické škole. Později se seznámil také se zdejší
ruskou a českou kolonií, kde přednášel. Od roku 1902 působil jako dopisovatel českých i ruských
novin a časopisů. V ruském kroužku poznal budoucího československého prezidenta Edvarda
Beneše a přispěl k jeho sblížení s budoucí první dámou ČSR Annou (Hanou) Vlčkovou
(Benešovou). 

V roce 1908 Švihovský opustil Paříž a odebral se do Prahy, kde vstoupil do redakce Času,
který vydával Tomáš G. Masaryk. Poté se po desetiletém pobytu mimo domov vrátil na Volyň,
kde přestoupil k pravoslaví a oženil se s dcerou statkáře Ludmilou Šmolíkovou. Spolu s českými
podnikateli Václavem Klichem a Jindřichem Jindříškem vytvořil družstvo, které mělo v Kyjevě
vydávat české publikace. Stal se ředitelem a redaktorem nového českého listu Čechoslovan,
jehož první číslo vyšlo v lednu 1911. List usiloval o to, aby Češi v Kyjevě a na Volyni po-
stupovali společně s pokrokovými liberálně demokratickými stranami proti ruským
nacionalistům a klerikálně monarchistickému Svazu ruského lidu. Heslem novin bylo: „Vše pro
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českou větev na Rusi“. V době balkánských válek vycházel Čechoslovan 2× týdně, později se
z něj stal obdeník. Snahy o vydávání deníku znemožnila první světová válka, kdy k 30. prosinci
1914 byl Švihovský nucen jeho vydávání zastavit. V roce 1915 vyšel pouze Sborník Čechoslovan
a dvě čísla časopisu Česko-ruská jednota. Teprve v únoru 1916 bylo vydávání Čechoslovana
obnoveno a v prosinci 1917 jeho náklad dosáhl 15 tisíc exemplářů. Poslední číslo vyšlo koncem
ledna 1918 před obsazením Kyjeva Němci. V letech 1917–1918 publikoval v Čechoslovanu své
fejetony také spisovatel Jaroslav Hašek.52 Švihovský podporoval Masarykův protirakouský
odboj. Informoval také o Masarykově pobytu v Kyjevě, např. o jeho přednášce na schůzi kyjev-
ského obchodního ústavu 23. listopadu 1917 o ideologii tehdejší války. Během hodinové rusky
proslovené řeči vylíčil Masaryk světový význam války a zdůraznil demokratičnost spojeneckého
plánu osvobození malých národností.53

Na ustavujícím I. sjezdu Svazu českých spolků na Rusi v Moskvě v únoru 1915 koncipoval
Švihovský rezoluci vyzdvihující slovanský a mezinárodní význam osvobození českého národa
a obnovení českého státu. Na velikonočním II. sjezdu Svazu československých spolků ve dnech
12.–20. dubna (25. 4. – 2. 5.) 1916 se Švihovský stal členem správy Svazu. Ale po Únorové
revoluci na III. sjezdu Svazu v roce 1917 musel spolu s dalšími dosavadními vedoucími před-
staviteli ruských Čechů odejít do politického úzadí. V Čechoslovanu podporoval ukrajinské
snahy o samostatnost. Po vzniku ČSR byl jmenován zástupcem předsedy ukrajinské di-
plomatické mise v Praze, kde se mj. snažil vycházet vstříc potřebám ukrajinských Čechů, zvláště
těm, kteří usilovali o reemigraci do ČSR.

Po zániku Ukrajinské lidové republiky zůstal v Praze, kde založil tiskovou kancelář
Centropress, jejímž úkolem bylo objasňovat evropským listům československou politiku.
V tomto smyslu působil jako předseda Polsko-československé tiskové dohody, Bulharsko-česko-
slovenské tiskové dohody, Pobaltsko-československé tiskové dohody a Malé tiskové dohody
(Jugoslávie, Rumunsko, ČSR) soustředěných v Centrálním sboru československého tisku.
V květnu 1938 byl zvolen mimořádným členem národohospodářského odboru Slovanského
ústavu.54

Velkou pozornost vzbudily v roce 1935 Švihovského šedesátiny. Předseda senátu Národního
shromáždění František Soukup mu psal z dovolené v Nice: „Ihned spěchám, abych Ti k tomu
jubileu co nejupřímněji blahopřál. Ty víš, drahý hochu, jak Tě máme z celé duše rádi, a přejeme
Ti tolik dalších let nové vzácné a úspěšné činnosti.“55 Na blahopřání generálního inspektora
branné moci gen. Jana Syrového Švihovský odpověděl: „Kdo by se nadál před 20 lety, když jsme
tam na Vladimirské (v Kyjevě – pozn. J. V.) v polotemném pokoji hovořili o České družině, že
dnes generální inspektor branné moci ČSR bude blahopřáti k narozeninám redaktorovi Čecho-
slovana!“56 V odpovědi na blahopřání předsedy poslanecké sněmovny Národního shromáždění
Bohumila Bradáče Švihovský oceňuje, že „první hodnostář po prezidentovi v republice, hlava
našeho Národního shromáždění našeho svobodného státu hodnotí tuto práci“.57 Místopředseda
senátu Václav Klofáč psal V. Švihovskému: „Máte u nás důležité poslání, a proto Vám přeji do
dalších let hodně zdraví a úspěchů.“58 Švihovský slíbil, že „pokud mé síly stačí, budu pracovati
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pro věci, které jsou nám stejně drahé a jimž jsme věnovali větší část svého života“.59 Blahopřejné
dopisy obdržel V. Švihovský také od sociálnědemokratického ministra sociální péče Jaromíra
Nečase, spisovatelky Marie Majerové a kancléře prezidenta republiky dr. Přemysla Šámala. Za
svou činnost byl dekorován řadou domácích a zahraničních vyznamenání. Byl nositelem Česko-
slovenské revoluční medaile za 1. odboj, Polského důstojnického kříže Polonia restituta IV.
stupně, Jugoslávského velkokříže sv. Sávy II. stupně s hvězdou, Velkokříže rumunské koruny II.
stupně s hvězdou, Komanderského kříže rumunské hvězdy III. stupně a Lotyšského komander-
ského kříže III. stupně.60

Po založení Československého ústavu zahraničního v roce 1929 se V. Švihovský stal jeho
místopředsedou. Činnost ústavu byla v době nacistické okupace přerušena, po válce se Švihov-
ský stal jeho předsedou (1946–1949). Tak jako v roce 1919 vedl delegaci volyňských Čechů
k prezidentu Masarykovi, tak v roce 1946 vedl jejich delegaci k prezidentu Benešovi, kde se
jednalo o urychlení československo-sovětských jednání o reemigraci. 

V roce 1947 byl hlavním organizátorem VI. Masarykova dne československého zahraničí,
kde přednesl závěrečný projev: „Z vděčnosti ke krajanům, kteří první poskytli pomoc T. G.
Masarykovi v jeho boji, byl vybudován Československý ústav zahraniční jako místo, jemuž národ
ukládá péči o své příslušníky rozptýlené po světě. Po Mnichově byl Ústav mezi prvními oběťmi
jako výrazný nositel pokrokových snah demokratického Československa. Oběti fašistického
teroru jsou četné i mezi krajanskými pracovníky… Zahraniční ústav hodlá v Praze vybudovat
důstojné středisko pro krajany z celého světa, aby tak byla manifestována spojitost domova s Če-
chy a Slováky za hranicemi… Chceme, aby krajané čerpali z bohatých a nesmrtelných tradic
a zdrojů československých, aby byli našimi pomocníky a zastánci československých věcí před
světovou veřejností.“61

Pod vedením V. Švihovského se Československý ústav zahraniční podílel v letech 1946–1949
na reemigraci 200 tisíc zahraničních krajanů a obnovování kontaktů s Čechy a Slováky v cizině.
V rámci poúnorových čistek musel opustit funkci předsedy ústavu a stáhl se do soukromí, kde se
věnoval historii ruských Čechů.

Příspěvkem k poznání dějin ruských Čechů je korespondence V. Švihovského s bývalým
tajemníkem dr. Vondráka Ladislavem Grundem, který byl dva roky vězněn bolševiky, vedená
v 50. letech 20. století. Grund mu v listopadu 1954 napsal: „Měl jste mnoho nepřátel a proti-
vníků… Nikdy jste nenabyl u T. G. Masaryka úplného absolutoria od svých odbojových hří-
chů.“62

Ruští Češi byli za první světové války rozděleni do dvou skupin – kyjevské, vedené
dr. V. Vondrákem, a petrohradské v čele s Bohuslavem Čermákem, která měla blíž k Masarykově
pařížské Národní radě. Švihovský se spojil s petrohradskou skupinou proti V. Vondrákovi, ale
„necítil jsem se volně v moskevsko-petrohradském prostředí, kde jsem viděl faleš a ne-
upřímnost“.63 Po čtyřiceti letech Švihovský litoval, že nedošlo k upřímné dohodě mezi ním
a dr. Vondrákem: „Kdyby Vondrák při svých řečnických a diplomatických schopnostech měl za
sebou Čechoslovana s jeho vlivem, byl by mohl mnohem více dokázat. Neporozuměli jsme si, ne-
uvědomovali si, že při vzájemné spolupráci bychom mohli vytvořit značnou sílu, s níž by se
muselo počítat. Dr. Vondrák vřele lnul k republice, ale poměry se vytvořily tak, že se nemohl
uplatnit ve veřejném životě, což by bývalo bylo jeho přáním. Práce, kterou konal obětavě pro
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českou věc na Rusi, nebyla oceněna ani zhodnocena, dokonce nebyla ani uznána… vděčnost není
vrozenou vlastností našeho národa.“64

Švihovský, který ve svých osmdesáti letech plánoval velký sborník prací k dějinám volyň-
ských Čechů, chtěl do něj přispět popsáním období do 1. světové války. Vzpomínal také na tuto
válku a zvláště na Jaroslava Haška, který „napsal o kyjevských Češích (speciálně o Jindřichu
Jindříškovi a o mně) hrubý paskvil ve své Pochodni… je pro mě neslušným a bezcharakterním
tvorem“.65

Podle Grunda „nestranný historik, který bude psáti o našem odboji v Rusku…pozastaví se na
osobních vztazích vynikajících členů kyjevské kolonie, ať již to byli Vondrák nebo Švihovský,
Jindříšek nebo Dědina, Zuman nebo Zíval a bude zkoumat, jaké to byly příčiny, které nedovolily
tyto průbojné osobnosti postaviti v historickém okamžiku na jednu, třeba i politicky kompromisní
základnu, a budou dále zkoumat, zda příčiny nebyly již tehdy (1916) špatným tahem, kdyby Če-
choslovan stal se osobním orgánem nejen jeho zakladatele, ale i dr. Vondráka. Získal by velmi
na politické váze!“66

Ve své odpovědi Švihovský uvádí: „Pracovali jsme poctivě a dle svého dobrého svědomí.
A to je to hlavní. Že nebylo bojcům stejně měřeno, je samozřejmé, když uvážíme, jak velký počet
kvalitních osob uplatňoval svůj vlastní názor v našem hnutí na Rusi a jak se snažily vtisknout mu
nezřídka svůj osobní ráz.“67

Ve vzájemné korespondenci si účastníci prvního odboje v Rusku V. Švihovský a L. Grund vy-
měňovali názory na události v roce 1916. L. Grund psal Švihovskému: „Když si se octl ve víru
politického boje Svaz – Dürich – Štefánik, často si byl tak zdisgustován, žes chtěl utéci od
politiky. Jaké se sváděly boje, abys Tvůj časopis předal vedení odboje alespoň po dobu války.
V tutéž dobu byl´s v častém styku s Gerovským, měla se kupovat v Petrohradě tiskárna, Čecho-
slovan se měl stěhovat s Šebou a Žďárským tamtéž, Grund měl v Kyjevě zůstat s Tvojí tiskárnou.
Hašek dopisoval Švejka teprve, když už se tiskly první jeho sešity. Všichni ti Haškovi obdivovatelé
nechtějí se dotýkati období 1916–1917, kdy by se politická fyziognomie Haška projevila jinak,
než je žádoucí dnešnímu režimu a dnešní bosácké charakteristice Haškově.“68

Švihovský soudil: „Když analyzuji náš vzájemný poměr (s Vondrákem – J. V.) po dlouhou
řadu let, zazlívám si, že jsme oba byli tak nemoudří, že jsme si nedovedli upřímně pohovořit a vy-
tvořit vzájemný poměr, když jsme měli k sobě tak blízko.“69

Bylo to právě Rusko, kde byla ihned na počátku války zahájena realizace ideje protirakou-
ského odboje – předpoklad pro vznik ČSR. V této souvislosti byla důležitá vzájemná role
předsedy Svazu československých spolků na Rusi v letech 1916–1917 volyňského Čecha
dr. V. Vondráka a vydavatele Čechoslovana V. Švihovského, který ale nepostupoval shodně
s Vondrákem a jeho kyjevskou skupinou, ale spojil se s petrohradskou opozicí vůči správě Svazu,
čehož později litoval.

(V rámci projektu GAČR P 410/12/0142.)
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CLEVELANDSKÁ A PITTSBURSKÁ DOHODA 
V KONTEXTE NAJNOVŠIEHO VÝSKUMU 

ŠTEFAN KUCÍK

The author of the paper deals with the Cleveland and Pittsburgh Agreements. On the basis of the
latest research, he tries to put the two agreements in the context of the Czecho-Slovak liberation
movement in the United States of America during the First World War.  

Key words: Cleveland Agreement, Pittsburgh Agreement, Czecho-Slovak Liberation Movement,
World War I.

Tak Clevelandská (1915), ako aj Pittsburská dohoda (1918) predstavujú v spojitosti
so spoločným česko-slovenským zahraničným odbojom počas prvej svetovej vojny dôležité
historické dokumenty. Ani jeden z historikov, ktorý sa dotkne tohto obdbobia slovensko-českých
dejín, ich nemôže obísť. Skutočnosť, že tieto dohody vznikli, ponúka niekoľko otázok. Aké boli
dôvody k uzavretiu týchto dohôd? Aký bol ich obsah? Čo od týchto dohôd zúčastnené strany
očakávali? Aký bol ich význam pre ďalší vývoj slovensko-českých vťahov? Predkladaná štúdia
sa pokúša na základe najnovšieho výskumu uvedené dohody zasadiť do kontextu 1. spoločného
slovenského a českého odboja v USA počas Veľkej vojny a ponúknuť odpoveď na uvedené
i ďalšie otázky.

K uzatvoreniu Clevelandskej dohody o spoločnom politickom programe v záujme Čechov
a Slovákov v Rakúsko-Uhorsku došlo medzi Slovenskou ligou v Amerike (ďalej aj SLA)
a Českým národným združením (ďalej aj ČNZ) 22. októbra 1915.1 Jej inicátorom bola česká re-
prezentácia. Českému národnému združeniu dal Tomáš G. Masaryk pokyn, aby sa ujalo in-
iciatívy a nadviazalo užšie kontakty so Slovenskou ligou s cieľom nájsť spoločnú politickú
platformu česko-slovenského zahraničného odboja. Masaryk totiž veľmi skoro rozpoznal
mimoriadny význam amerických Čechov a Slovákov pre zahraničný odboj. Na základe toho
pobádal amerických Čechov, aby sa usilovali uzatvoriť so Slovákmi v USA dohodu, ktorá by ich
zapojila do podpory zahraničnej akcie a súčasne by mu umožnila oficiálne vystupovať v mene
Slovákov v súlade s jeho koncepciou obnovy bývalého českého štátu rozšíreného o Horné
Uhorsko.2 Tajomník Českého národného združenia Josef Tvrzický zaslal Slovenskej lige
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v Amerike návrh dohody3 a pozval ju na spoločnú konferenciu do Clevelandu.4 Na nej bola
medzi slovenskou a českou stranou po malých zmenách a dodatkoch k navrhovanému textu do-
siahnutá dohoda, podľa ktorej americkí Slováci a Česi mali pracovať na spojení českého
a slovenského národa „vo federatívnom zväzku štátov, s úplnou národnou autonómiou
Slovenska“. Slovami slovenského predstaviteľa odboja, na základe Clevelandskej dohody mali
podľa vzoru USA vzniknúť „Spojené Štáty Česko-Slovenské“.5

Čo bolo dôvodom, že v Clevelandskej dohode bol zakotvený federatívny princíp? Je známe,
že v Pittsburskej dohode, ktorá v roku 1918 nahradila Clevelandskú dohodu, česko-slovenský
dualizmus už takto explicitne vyjadrený nebol a po vzniku Československa Slováci o svoje auto-
nómne postavenie v novovzniknutej republike museli bojovať celých dvadsať rokov. Čo viedlo
českú stranu, aby Slovákom najprv ponúkla rovnoprávne postavenie v projektovanom
spoločnom štáte a potom im ho odmietla dať? 

V počiatočných mesiacoch prvej svetovej vojny v úvahách amerických Slovákov o budúc-
nosti Slovenska rezonovalo zabezpečenie jeho samosprávneho vývinu bez ohľadu na to, v akom
štátoprávnom usporiadaní to bude. Akékoľvek z navrhovaných riešení budúceho statusu
Slovenska však bolo späté s ideou jeho autonómneho postavenia na federatívnom základe.6

Uvedený princíp rovnoprávnosti sa ako niť tiahol dejinami Slovákov.7 Prítomný bol aj
v Memorande Slovenskej ligy v Amerike z rokov 1914–19158 a svoje plné vyznenie našiel
napokon aj v Clevelandskej dohode. 

Tento zásadný postoj slovenskej reprezentácie však narážal na odpor českej strany, ktorá vy-
trvalo odmietala akceptovať snahy Slovákov definitívne sa etablovať ako suverénny národ.
Z tohto dôvodu podpisu Clevelandskej dohody predchádzali niekoľkomesačné rokovania a ostré
výmeny názorov, v ktorých zástupcovia SLA vystupovali proti snahe českých partnerov pripojiť
slovenskú zložku odboja iba ako nejaký prívesok k základnej českej akcii.9 Poprední
predstavitelia českých organizácií v Amerike Tomáš Čapek, Josef Tvrzický-Kramer, Emanuel
V. Voska, Karel Pergler a ďalší sa totiž často aj na stretnutiach so Slovákmi vyjadrovali o českom
štáte, o českom vojsku a podobne, obchádzajúc pre Slovákov prijateľnejší termín
československý, resp. najadekvátnejší a najprijateľnejší česko-slovenský. Okrem toho na
Slovákov negatívne pôsobili aj informácie od ich krajanov v Rusku, ktoré spochybňovali
úprimnosť slov o rovnoprávnom spolužití Čechov a Slovákov, a skutočnosť, že ani všetci Česi
v USA (išlo o katolícke kruhy) ešte vtedy neuvažovali o rozbití Rakúsko-Uhorska.10

Česi v Amerike boli pritom od počiatku oboznámení so slovenskými predstavami o budúc-
nosti svojej starej vlasti. Slovenskej lige šlo predovšetkým o slovenskú samosprávu a až
v druhom rade bolo pre ňu dôležité, v akom priestore sa bude napĺňať. Rokovania s americkými
Slovákmi boli dlho neúspešné práve kvôli slovenskej obave, že by boli voči Čechom v nevýhode
a strácali by na svojej individualite. Vedúci predstavitelia SLA prístup amerických Čechov
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3 DAXNER, I. Ako sa vodí nášmu slovenskému národu v Česko-slovenskej Republike?, s. 8
4 VÚA – VHA, f. České národní sdružení v Americe, inv. č. 209, k. 3. List Českého národného združenia v Chicagu

A. Mamateyovi, predsedovi Slovenskej ligy v Amerike, z 12. 10. 1915. List v slovenskom preklade pozri v Národné
noviny (Pittsburgh), roč. 6, 21. 10. 1915, č. 300, s. 4.

5 GESSAY, I. Rozpomienka na uzavretie Československej dohody. Bratislava 1928, s. 8.
6 Národné noviny (Pittsburgh), roč. 5, 10. 12. 1914, č. 256, s. 4. 
7 Pozri PEKNÍK, M. et al.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava 1998.
8 ASSV, fasc. 235A. Memorandum Slovenskej Lígy v Amerike, vydané menom amerických Slovákov, v záujme Slovákov
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10 KUCÍK, Š. – ŠVORC, P.: Česko-slovenský zahraničný odboj v USA (1914–1918) – slovenský pohľad. In: Kucík, Š. –
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vnímali ako taký, ktorý nebol založený na princípe rovnoprávnosti dvoch národov, ale na idei
jednotného československého národa.11 Mnohí americkí Česi totiž otvorene vyhlasovali „uhor-
ských Slovákov“ za vetvu českého národa a hovorili o potrebe vytvoriť „jednotný českosloven-
ský národ“.12 I napriek tomu však na slovenskej strane postupne prevládol názor, že najprijateľ -
nejším riešením bude štátne spojenie s Čechmi za predpokladu, že slovenský národ bude mať
v tomto štátnom zväzku zabezpečený plný samobytný vývin.13

Česká strana deklarovala, že obsah Clevelandskej dohody je známy aj T. G. Masarykovi,
ktorý s ním podľa jej tvrdenia vyjadril svoj súhlas.14 V rozpore s uvedeným tvrdením je sa však
na základe zachovaných prameňov oprávnené domnievať, že už v čase uzavretia Clevelandskej
dohody T. G. Masaryk s jej obsahom, t.j. s dualistickým riešením štátoprávneho usporiadania
budúceho Česko-Slovenska, nesúhlasil. Predseda a tajomník Českého národného združenia
Ludvík Fisher a Josef Tvrzický-Kramer mu totiž v liste z 13. novembra 1915 napísali:
„Přikládáme program dohody československé.15 Vám snad zcela nevyhoví, ale nelze jinak. Je
s nimi16 těžká pořízená, a nemají smyslu pro pevnější sjednocení. Bojí se Čechů jako
Maďarů...“17

Okrem toho, o tri týždne po uzavretí Clevelandskej dohody publikované Vyhlásenie Českého
zahraničného komitétu v Paríži (14. novembra 1915), ktorým zahraničný odboj Čechov
a Slovákov vstúpil na medzinárodnú politickú scénu, na Clevelandskú dohodu vôbec ne-
reflektovalo. Naopak, vyhlásenie sa nieslo úplne v duchu Masarykovej koncepcie obnovy
niekdajšieho českého štátu rozšíreného o Slovensko, podobne ako aj jeho ostatné memorandá
z rokov 1914–1915.18 Napriek tomu sa pod vyhlásením objavili aj mená predsedu Slovenskej
ligy v Amerike A. Mamateya a jej tajomníka I. Daxnera ako jediných Slovákov. O úmysle
Masaryka nerešpektovať vo vyhlásení Clevelandskú dohodu vedeli aj Fisher s Tvrzickým.
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12 HANZLÍK, F. Česko-slovenský zahraniční odboj v USA (1914–1918) – český pohled. In: Kucík, Š. – Vaculík, J. et al.:
Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov 2014, s. 94.

13 GOSIOROVSKÝ, Miloš. Slovenská otázka za prvej svetovej vojny. In: Slováci a ich národný vývin: (Sborník materiá -
lov z V. sjazdu slovenských historikov v Banskej Bystrici). 2. doplnené vydanie. Bratislava 1969, s. 295–296.

14 I. Daxner, ktorý bol na konferencii osobne prítomný, v práci Ako sa vodí nášmu slovenskému národu v Česko-
slovenskej Republike? (Pittsburgh 1924) na s. 8 píše: „Po jednohlasnom prijatí Clevelandskej Dohody začala sa naša
spoločná revolučná práca s bratmi Čechmi, ktorí nás na opätovné  otázky naše uisťovali, že obsah tejto Dohody je
professorovi Masarykovi známy a že on s tým súhlasí!“ Zvýraznil I. Daxner (pozn. Š. K.). I. Gessay vo svojej brožúre
Rozpomienka na uzavretie Československej dohody (Bratislava 1928) na s. 8 uvádza: „Pán Emanuel V. Voska, jeden
z tam prítomných zástupcov Českého Národného Sdruženia, vstal a za veľkého aplausu prehlásil, že text tejto dohody
známy je profesorovi Masarykovi, ako predsedovi Národnej Rady a že on s ním súhlasí.“

15 Clevelandskej dohody.
16 Slovákmi.
17 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Archiv ÚTGM, Praha (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.
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V citovanom liste Masarykovi totiž uviedli: „...obáváme se, že námaha tajemníka, jež formálně
skončila shodou československou19 bude asi opět bezvýsledná, neboť Slováci nepochybně budou
rozezleni, že v prohlášení20 není nic o Slovácích.“21

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
slovenského národa väčšinu amerických Slovákov k spolupráci nepritiahne. A. Mamatey
a I. Daxner boli totiž jedinými zástupcami Slovákov, ktorých podpis sa objavil pod vyhlásením
zo 14. novembra 1915. Pre Masaryka bolo kľúčovým tieto podpisy získať, 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 dohode, aj keď len naoko, súhlasiť
s dualistickým riešením štátoprávneho usporiadania budúceho Česko-Slovenska. To vysvetľuje
aj nerešpektovanie zásad dohodnutých v Clevelandskej dohode českou stranou v nasledujúcom
období a v konečnom dôsledku jej nahradenie Pittsburskou dohodou.

Koniec-koncov, túto interpretáciu potvrdzuje aj samotný český účastník odboja Vojta Beneš,
ktorý po skončení prvej svetovej vojny o celej záležitosti napísal: „Tato „Clevelandská dohoda“
[...] byla skutečným východiskem společné akce, jejíž podmínkou učinila „Slovenská liga“
v samostatném státě československém, který z revoluce by vyšel, že musí býti „spojení českého
a slovenského národa vo federatívnom sväzku štátov s úplnou autonómiu Slovenska“. [...] Ale
Č. N. Sdružení přistoupilo k této dohodě u vědomí, že ji musí přijmouti, poněvadž si toho Liga
žádá a poněvadž na jiném podkladě nebylo by k dohodě došlo.“22

Navyše, svoje stanovisko k vzájomného pomeru Čechov a Slovákov v ich budúcom
spoločnom štáte onedlho expressis verbis vyjadril aj samotný T. G. Masaryk. V liste z 23. júla
1916, zaslanom z Londýna Českému národnému združeniu v Chicagu, uviedol: „Slováci... vidí,
jak se musí pracovat a jak fantastické jsou plány slovenských vůdců. Zejména je fantastický plán,
že poměr Slovenska a Čech bude dualistický. Slovenština by byla oficielním jazykem na
Slovensku v administraci a dost! Ale k tomu poznání přijdou krutou skušeností...“23

Uzavretím Clevelandskej dohody sa tak otázka postavenia Slovenska v bu dúcom česko-
slovenskom štáte nevyriešila. V nej obsiahnutý základný federatív ny princíp v rovnoprávnosti –
česko-slovenský dualizmus vedúci predstavitelia česko-slovenského odboja na čele s T. G.
Masarykom totiž nielenže oficiálne neuznali, ale svojimi prejavmi ho dezavovali.24

Napriek skutočnosti, že uvedené vyhlásenie zo 14. novembra 1915 nebolo vypracované v du-
chu Clevelandskej dohody, americkí Slováci naň reagovali kladne v domnienke, že manifest bol
vypracovaný ešte pred dohodnutím jednotného postupu Čechov a Slovákov. Uspokojili sa s pro-
klamáciou Čechov, že pracujú za samostatný česko-slovenský štát.25 Vyslovili však požiadavku,
aby v budúcnosti podobné cudzinu informujúce články boli vypracované v duchu Clevelandskej
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dohody.26 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 svo-
jich dvoch delegátov Gustáva Košíka a Štefana Osuského.27

Nedôverčivý postoj väčšiny amerických Slovákov voči Čechom podnecovaný nedodržia-
vaním Clevelandskej dohody po jej uzavretí v roku 1915 sa radikálne zmenil roku 1917, keď do
odpovede dohodových veľmocí na nótu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona o svojich vo-
jnových cieľoch boli zahrnutí aj „Čecho-Slováci“.28 Pod jej vplyvom sa zídení delegáti na
schôdzi Ústredného výboru Slovenskej ligy v Amerike v apríli 1917 rozhodli pristúpiť k úzkej
spolupráci s Čechmi.29 Ani táto spolupráca spolu s významnými čiastkovými úspechmi
spoločnej odbojovej akcie však nedokázali prekonať rozdiely, ktoré aj naďalej pretrvávali
v slovenskom a českom krajanskom hnutí v USA. K politickým diferenciám sa, navyše, družili
aj náboženské rozdiely. Uvedené rozpory vyústili v roku 1918 do konečného rozdelenia ame -
rických Slovákov na dva tábory. Kým jedna skupina zostala verná programu Tomáša G. Masaryka
a jeho koncepcii nového štátu Čechov a Slovákov, druhá zaujala voči T. G. Masarykovi
nedôverčivý postoj a na projektovaný nový štát sa pozerala rezervovane. Rozdelenie, ktorého
kontúry boli viditeľné už v roku 1917, sa ešte viac prehĺbilo po tom, čo T. 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. Začiatkom roku 1918 si totiž Masaryk jasne uvedomil, že ak sa má spoločné
odbojové hnutie úspešne zavŕšiť podľa jeho predstáv, musí dosiahnuť, aby sa české a slovenské
krajanské hnutie v USA organizačne zjednotilo.30

J. 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
medzi Čechmi a Slovákmi navrhol založenie Československej národnej rady v Amerike a jej
podriadenie 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 odsúhlasili založenie navrhovanej organizácie.31 Slováci trvali na tom, aby
v duchu Clevelandskej dohody v nej bolo zastúpenie Čechov a Slovákov rovnaké a Česi s touto
požiadavkou súhlasili.32 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
reprezentovaní len jednou organizáciou Slovenskou ligou v Amerike, kým českú stranu pred-
stavovali dve organizácie České národné združenie a Zväz českých katolíkov združené do

42

ŠTEFAN KUCÍK
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Bohemian National Alliance. Navyše organizovaných amerických Čechov bolo asi desaťkrát vi-
ac ako organizovaných amerických Slovákov.33

Potom, čo J. Janček uspel v pritiahnutí Čechov a Slovákov k užšej spolupráci
v Československej 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 združených v Slovenskej telocvičnej jednote Sokol na čele s Milanom Gettingom.34

XI. kongres (22.–23. februára 1918), ktorý schválil ustanovenie Československej národnej rady
v Amerike a zvolil jej slovenských členov, definitívne prispel k organizačnému zjednoteniu
slovenského a českého krajanského hnutia v USA.35 Hneď po organizačnom zjednotení
amerických Čechov a Slovákov v Československej národnej rade v Amerike a jej podriadení
Československej národnej rade v Paríži ohlásil svoj príchod do Ameriky T. G. Masaryk.36

Nie všetci americkí Slováci však jednoznačne stáli na platforme spolupráce s Čechmi. Jozef
Hušek, redaktor týždenníka Jednota, tlačového orgánu Prvej katolíckej slovenskej jednoty, na-
jsilnejšej slovenskej podpornej organizácie v Amerike, neprestával od začiatku roku 1918 na jej
stránkach vyjadrovať svoje obavy. Hušek 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.37

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 taký-
to mandát u nich. Česi, ktorí sa usilovali o uznanie česko-slovenského hnutia spojencami
a Spojenými štátmi americkými, mali životný záujem na podpore oslobodzovacej akcie zo strany
amerických Slovákov a akékoľvek slovenské vyhlásenia proti tomuto hnutiu sa preň mohli stať
veľmi nepríjemnými, ba možno osudnými.38

V záujme zachovania si lojality Slovákov Masaryk urobil po Clevelandskej dohode nový tak-
tický krok a Slovákom prisľúbil v projektovanom štáte rovnocenné postavenie s Čechmi,
reprezentované predovšetkým osobitným slovenským snemom. Stalo sa tak uzavretím tzv.
Pittsburskej dohody 31. mája 1918 v Pittsburghu, kde sa konala druhá schôdza Československej
národnej rady v Amerike.39
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33 VÚA – VHA, f. Odbočka československé národní rady v Americe, inv. č. 1, k. 1. Protokol ustanovující schůze
Odbočky Československé národní rady v Americe. Cleveland, 10. 3. 1918; Národné noviny, roč. 9, 14. 3. 1918, č. 423,
s. 1.

34 STOLÁRIK, M. M.: The Role of American Slovaks in the Creation of Czecho-Slovakia, 1914–1918, s. 44.
35 GETTING, M.: Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918, s. 146.
36 SIDOR, K.: Zásahy Slovenskej Lígy v Amerike do politického vývinu slovenského (1914–1939). In: Šprinc, M. (ed.).:

Slovenská liga v Amerike štyridsaťročná. S. l. 1947, s. 44.
37 Jednota (Middletown, Pa.), roč. 25, 22. 5. 1918, č. 1386, s. 4.
38 KUCÍK, Š. – ŠVORC, P.: Česko-slovenský zahraničný odboj v USA (1914–1918) – slovenský pohľad. In: Kucík, Š. –

Vaculík, J. et al.: Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov 2014, s. 79–80.
39 Jednota (Middletown, Pa.), roč. 25, 5. 6. 1918, č. 1388, s. 6. Viac k dátumu vzniku Pittsburskej dohody pozri

v KUCÍK, Š.: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin 2011,
s. 22–23 a KUCÍK, Š.: Protokol 2. schôdze Odbočky Československej národnej rady v Amerike, konanej dňa 31. mája
1918 v Moose Temple, Pittsburgh, Pa. In: Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, roč. 4
(2/2010), s. 163–181. Predseda Slovenskej ligy v Amerike A. Mamatey pri prvom zverejnení textu Pittsburskej dohody
v Novom Slovensku slovenským čitateľom napísal: „Hlavné je, že náš vodca a hlava celého hnutia česko-slovenského,
prof. Masaryk i druhí vedúci smerodajní mužovia českí, smýšľajú s nami Slovákmi úprimne, ako s rovnocennými
bratmi!“ Nové Slovensko (Pittsburgh), roč. 1, 24. 6. 1918, č. 1, s. 5 (zvýraznil Š. K.).



Na rozdiel od citovaného listu Českému národnému združeniu v Chicagu z 23. júla 1916,
v styku so Slovákmi T. G. Masaryk používal inú rétoriku. Dňa 30. mája 1918 vo svojom prí-
hovore k Slovákom na manifestačnom stretnutí v Pittsburghu uviedol, že „keď sa ho niekde
pýtajú, že jaký pomer bude medzi Českom a Slovenskom po válke, on všade odpovedá: Bude
slobodné Česko a bude slobodné Slovensko. Na Slovensku politické vedenie, školy, súdnictvo
a všetko iné bude slovenské, v Čechách bude české. Boli by sme pošetilí, keby sme smýšľali ináč
alebo keby sme si nepriali jeden druhému.“40

V tomto duchu sa niesla i Pittsburská dohoda z nasledujúceho dňa. V slovenskej a českej
historiografii udomácnil názor, že Pittsburská dohoda bola ústupkom voči Clevelandskej 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).41 Takáto interpretácia však odráža nedostatočné poznanie historických prameňov.
Posledný výskum ukázal, že ide o zásadnú dezinterpretáciu toho, ako Pittsburskú dohodu chápali
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, t. j. na princípe rovnocennosti.42

Koncipovanie novej dohody T. G. Masarykom vnímali len ako aktualizáciu niektorých bodov
Clevelandskej dohody vzhľadom na vývoj vojnových udalostí, nie však s ohľadom na vzájomný
pomer slovenskej a českej strany.43 Slovenská strana totiž Masaryka požiadala, aby buď potvrdil
Clevelandskú dohodu, alebo aby sám navrhol inú dohodu, ktorá by reagovala na zmenenú
situáciu. Hlavnou motiváciou pre slovenskú stranu bolo podoprieť záležitosti dohodnuté
v Clevelandskej dohode Masarykovou autoritou a odstrániť tak príčiny nedôvery medzi
Slovákmi voči Čechom pre jej nerešpektovanie.44 Masaryk k uzavretiu Pittsburskej dohody so
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40 Jednota (Middletown), roč. 25, 5. 6. 1918, č. 1388, s. 6. Ani tu sa však Masaryk nevyhol čechoslovakistickému kódu,
ktorý v tomto kontexte vyznieva paradoxne: „Každá vetev bude pánom vo svojom dome.“ (Zvýraznil Š. K.). 

41 Z posledných takýchto prác pozri napr. BANDŽUCH, T.: Slovenské vize : Velká válka, krajané a představy o budoucím
státu (1914–1918). Praha 2014. Text Pittsburskej dohody pozri v prílohe 2. Tradičnej interpretácii sa na druhej strane
vymyká najmä Imrich Minár (pozri napr. MINÁR, I.: Americkí Slováci a Slovensko 1880 – 1980. Bratislava 1994, či
jeho novšiu publikáciu MINÁR, I.: Príspevok k dejinám odboja vedeného Slovenskou ligou v Amerike 1907–1920.
Bratislava 2011).

42 Podrobne o tom pozri v KUCÍK, Š.: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku
(1918–1938). Martin 2011, s. 25–28; KUCÍK, Š.: K vývinu myšlienky česko-slovenskej štátnosti v krajanskom hnutí
v USA. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 2,
s. 120–123; KUCÍK, Š. – ŠVORC, P.: Česko-slovenský zahraničný odboj v USA (1914–1918) – slovenský pohľad.
In: Kucík, Š. – Vaculík, J. et al. Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov 2014, s. 65–87. Uve-
denú interpretáciu Pittsburskej dohody podporuje aj posledný výskum autonomistického hnutia na Slovensku v období
medzi dvoma svetovými vojnami. Okrem už viackrát v našich prácach citovanej knihy Martina Vašša (VAŠŠ, M.:
Slovenská otázka v 1. ČSR (1918–1938). Martin 2011, s. 126–-141), posledný článok Štefana Kucíka definitívne
dokázal, že požiadavka autonómie Slovenska na základe Pittsburskej dohody bola v myslení Andreja Hlinku ako
hlavného predstaviteľa slovenského autonomistického hnutia a jeho ľudovej strany, podobne, ako u amerických
Slovákov, rovná požiadavke dualistického usporiadania Česko-Slovenska, a nie jeho asymetrického členenia, ako to
tvrdí tradičná interpretácia Pittsburskej dohody a autonómie Slovenska. (KUCÍK, Š.: Andrej Hlinka a Pittsburská
dohoda, v tlači).

43 Podľa niektorých autorov išlo predovšetkým o časti naznačujúce monarchistickú koncepciu budúceho štátu. Príčinou
potreby aktualizácie Clevelandskej dohody bola podľa nich aj skutočnosť, že dohoda bola uzavretá medzi krajanský-
mi kolóniami v čase, keď sa boj za samostatný štát len začínal, zatiaľ čo v roku 1918 bolo treba vytvoriť omnoho
reprezentatívnejší dokument. Porov.: BANDŽUCH, T.: Slovenské vize : Velká válka, krajané a představy o budoucím
státu (1914–1918). Praha 2014, s. 97.

44 Nové Slovensko (Pittsburgh), roč. 1, 24. 6. 1918, č. 1, s. 5.



Slovákmi pristúpil jednak v nadväznosti na svoju rétoriku voči Slovákom na manifestačnom
zhromaždení v Pittsburghu, aj keď do navrhovanej Pittsburskej dohody sa už zdráhal uviesť
osobitný slovenský snem, čo nekorešpondovalo s jeho vyhlásením o „slovenskom politickom
vedení“ (porovnaj vyššie), a jednak pod tlakom, ktorý na neho vyvinula frakcia amerických
Slovákov na čele s Jozefom Hušekom, redaktorom Jednoty, tlačového orgánu Prvej katolíckej
slovenskej jednoty, najsilnejšej slovenskej podpornej organizácie v Amerike.45

Po vzniku Československa, keď už lojalitu amerických Slovákov nepotreboval, Masaryk vý-
znam Pittsburskej dohody znížil najprv na úroveň programu, ktorý má svoju historickú hodnotu
(1920)46, neskôr uviedol, že ju podpísal „k uspokojení malé slovenské frakce, která snila o bůh
ví jaké samostatnosti Slovenska“47 (1925), až ju napokon vyhlásil za falzifikát (1929).48

Slováci na oboch stranách Atlantiku na postoj Masaryka reagovali hnutím za autonómiu
Slovenska, ktorej sa dočkali (aj keď nie v intenciách Pittsburskej dohody49) až v roku 1938. 

Je teda zjavné, že v počiatočných mesiacoch Veľkej vojny v úvahách amerických Slovákov
o budúcnosti Slovenska rezonovalo zabezpečenie jeho samosprávneho vývinu bez ohľadu na to,
v akom štátoprávnom usporiadaní to bude. Akékoľvek z navrhovaných riešení budúceho statusu
Slovenska však bolo späté s myšlienkou jeho samosprávneho postavenia na federatívnom základe.
Uvedený princíp rovnoprávnosti sa ako niť tiahol dejinami Slovákov. Vyjadrený bol aj
v Memorande Slovenskej ligy v Amerike z rokov 1914–1915 a svoje plné vyznenie našiel aj
v Clevelandskej dohode. Tento zásadný postoj slovenskej reprezentácie však narážal na odpor
českej strany, ktorá vytrvalo odmietala akceptovať snahy Slovákov definitívne sa etablovať ako
suverénny národ. Vo svetle posledného výskumu návrh textu Clevelandskej dohody a jej uzavretie
boli len taktickým krokom z českej strany, ktorá si bola vedomá, že bez prísľubu rešpektovania
samobytnosti slovenského národa väčšinu amerických Slovákov k spolupráci nepritiahne. Túto
tézu podporujú aj vyjadrenia českého účastníka odboja V. Beneša, či priamo hlavného pred-
staviteľa odboja T. G. Masaryka. Nedôverčivý postoj väčšiny amerických Slovákov voči Čechom
podnecovaný nedodržiavaním Clevelandskej dohody po jej uzavretí v roku 1915 sa však radikálne
zmenil roku 1917, keď do odpovede dohodových veľmocí na nótu amerického prezidenta
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45 J. Hušek, keďže nebol členom Československej národnej rady v Amerike, čakal na výsledok porady vo vedľajšej
miestnosti. Prv však, než sa schôdza začala, zavolal von predsedu Slovenskej ligy A. Mamateya a predostrel mu
ultimátum: buď Masaryk podpíše v mene Československej národnej rady v Paríži Clevelandskú dohodu, alebo pod-
píše inú dohodu, ktorý zaručí Slovensku národnú autonómiu, alebo katolíci zo Slovenskej ligy vystúpia a budú proti
nej bojovať. Túto skutočnosť priznal aj sám T. G. Masaryk, keď o Pittsburskej dohode neskôr napísal, že ju podpísal
„k uspokojení malé slovenské frakce, která snila o bůh ví jaké samostatnosti Slovenska.“ (MASARYK, T. G.: Světová
revoluce, s. 262). Hušekov nekompromisný a vytrvalý postoj viedol napokon k zaručeniu aj najdôležitejšej slovenskej
požiadavky T. G. Masarykom v mene Československej národnej rady – slovenského snemu. Zúčastnené strany text
dohody schválili jednomyseľne. Viac o tom pozri najmä v KUCÍK, Š.: Podiel amerických Slovákov na auto-
nomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938), s. 21–24, ale aj MASARYK, T. G.: Světová revoluce. Praha 1925,
s. 262.

46 „Program pittsburský je jeden z četných předrevolučních programů zahraničních. Má svou cenu historickou.“
Citované z OLEJNÍK, M. Podiel významných historických udalostí na formovaní štátnej ideológie na Slovensku
v období predmníchovskej ČSR. In: Forum historiae, 2008, č. 1 [online]. Dostupné z: http://forumhistoriae.sk/docu-
ments/10180/39392/Olejnik.pdf [cit. 30. 1. 2014].

47 MASARYK, T. G.: Světová revoluce, s. 262.
48 [...] dokument té úmluvy (Pittburskej dohody, pozn. Š. K.) je podvržený, je falsum; [...] Proto politik vážný, státník,

s takovým papírem nemůže a nesmí operovat. Falsifikát se nemůže stát státním aktem.“ Archiv Kanceláře prezidenta
republiky (ďalej AKPR), Praha, f. Kancelář prezidenta republiky (1919–), sign. T 511/21. List T. G. Masaryka
A. Hlinkovi z 12. 10. 1929.

49 Ústav ný zákon o autonómii Slovenskej krajiny, vydaný 22. novembra 1938, sa stal základom asymetrického členenia
ČSR v roz pore s intenciami Pittsburskej dohody, ktorá, ako sme už uviedli, nastoľovala požiadavku jej federatívneho
usporiadania.



W. Wilsona o svojich vojnových cieľoch boli zahrnutí aj „Čecho-Slováci“. Ani úzka spolupráca,
ktorá následovala, spolu s významnými čiastkovými úspechmi spoločnej odbojovej akcie, však
nedokázali prekonať rozdiely, ktoré aj naďalej pretrvávali v slovenskom a českom krajanskom
hnutí v USA. Politické rozpory spolu s náboženskými rozdielmi vyústili v roku 1918 do
rozdelenia amerických Slovákov na dva tábory: kým jedna skupina zostala verná programu T. G.
Masaryka a jeho koncepcii nového štátu Čechov a Slovákov, druhá voči Masarykovi zaujala ne-
dôverčivý postoj a na projektovaný nový štát sa pozerala rezervovane. Slovenská strana ne-
preklenula názorové rozdiely ani po organizačnom zjednotení amerických Čechov a Slovákov
v Československej národnej rade v Amerike vo februári 1918. Jozef Hušek, redaktor týždenníka
Jednota, tlačového orgánu Prvej katolíckej slovenskej jednoty, najsilnejšej slovenskej podpornej
organizácie v Amerike, ostro odmietol koncepciu jednotného československého národa a vyjadril
pochybnosti, či celá oslobodzovacia akcia sa nekoná len v českom záujme. V záujme zachovania
si lojality, a tým aj mandátu Slovákov, Masaryk urobil po Clevelandskej dohode nový taktický
krok a Slovákom prisľúbil v projektovanom štáte rovnocenné postavenie s Čechmi, re-
prezentované predovšetkým osobitným slovenským snemom. Stalo sa tak uzavretím tzv.
Pittsburskej dohody 31. mája 1918 v Pittsburghu, kde sa konala druhá schôdza Československej
národnej rady v Amerike. Aj keď sa v slovenskej a českej historiografii udomácnil názor, že
Pittsburská dohoda bola ústupkom voči Clevelandskej 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, posledný výskum ukázal, že ide o zá-
sadnú dezinterpretáciu toho, ako Pittsburskú dohodu chápali 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, t. j. na princípe rovnocennosti. Po vzniku Československa Masaryk význam
Pittsburskej dohody znížil najprv na úroveň programu, ktorý má svoju historickú hodnotu (1920),
neskôr uviedol, že ju podpísal k uspokojeniu malej slovenskej frakcie, ktorá snívala o bohvie akej
samostatnosti Slovenska, a napokon ju vyhlásil za falzifikát (1929). Slováci v Československu
i v Amerike na postoj Masaryka reagovali hnutím za autonómiu Slovenska, ktorej sa dočkali (aj
keď nie v intenciách Pittsburskej dohody) až v roku 1938. 

Príloha 1

Clevelandská dohoda

„ČESKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ“ v Americe a „SLOVENSKÁ LÍGA“ v Amerike, uza-
vreli – cieľom umožnenia spoločného účinkovania a jednotného postupu za dosiahnutie
politickej voľnosti a samostatnosti národa Českého a Slovenského – dohodu, na základe zásad
nasledujúceho „Programu“ a jemu zodpovedajúcej „Organisácie“:

PROGRAM:
1) Samostatnosť Zemí Českých a Slovenska.
2) Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov, s úplnou národnou

autonómiou Slovenska, vlastným snemom, vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou
slobodou – teda i s plným užívaním jazyka Slovenského – vlastnou správou finančnou
a politickou – so štátnym jazykom slovenským.

46

ŠTEFAN KUCÍK



3) Volebné právo: všeobecné, tajné, priame.
4) Forma vlády: personálna únia, s demokratickým sriadením štátu, podobne ako v Anglii.
5) Tieto body tvoria základ predbežnej obapolnej dohody a môžu byť doplnené, poťažne

rozšírené, len na základe dorozumenia sa oboch stránok. České Národní Sdružení, podržuje
si právo prípadnej zmeny a to samé právo, má aj Slovenská Líga.

ORGANISÁCIA:
1) „České Národní Sdružení“ v Americe a „Slovenská Líga“ v kruhu svojho pôsobenia –

zbierajú najväčší možný fond pre túto spoločnú akciu. – Obe organizácie – Slovenská i Česká
spravujú si svoj fond samostatne. – Slovenská Líga uzná jedine „České Národní Sdružení“ za
oficiálneho reprezentanta Čechov Amerických, práve tak uznáva České Národní Sdružení vý-
lučne len „Slovenskú Lígu“ za ústredie Slovenské.

2) Obe organizácie uznajú za kompetentné len tie osoby a organizácie, ktoré budú uznané
a poverené shodne Ústředím Českého Národního Sdružení a Slovenskou Lígou. Preto bude
sa jednať v spoločných veciach Česko-Slovenských – s Čechmi v Amerike i v Európe, len
prostredníctvom „Českého Národního Sdruženia“ – a práve tak so Slovákmi, len pro-
stredníctvom „Slovenskej Lígy“. – Obe organisácie budú vystupovať spoločne u vlád
a v jednaniu s ostatnými organisáciami, alebo zástupcami Slovanskými, tu i v Európe.

3) Utvorí sa spoločný výbor česko-slovenský – vymenovaný Českým Národným Sdružením
a Slovenskou Lígou – ktorý vstúpi do vyjednávania s Juhoslovanmi. –

4) Ohľadne spoločného výkonného výboru a ďalšieho organisačného sriadenia, dohodnú sa
„Ústředna Českého Národního Sdruženia“ a „Ústredná Správa Slovenskej Lígy“ – ku čomu
dáva im konferencia poverenie.

5) Pred verejnosťou a pri spoločných prejavoch vystupuje „Ústředna Českého Národního
Sdružení“ a ústredná správa „Slovenskej Lígy“ pod menom: „Exekutíva Čechov a Slovákov
v Amerike“. –

6) Vo všetkých osadách, v ktorých sú slovenské a české spolky – usporiadajú sa spoločné
manifestácie. –

7) Tlačový výbor „Ústředny Českého Národního Sdružení“ bude rozšírený o pána Štefana
Osuského, ako zástupcu Slovákov a postará sa o častejšie informácie americkej tlače
v otázkach českých a slovenských. –

8) Táto dohoda o spoločnom postupe, stane sa platnou a záväznou, akonáhle jej český a sloven-
ský originál podpísaný bude predsedom a tajomníkom „Slovenskej Lígy“ a predsedom
a tajomníkom „Ústředny Českého Národního Sdružení“

Za „České Národní Sdružení“ Za „Slovenskú Lígu“
(Ústřednu) (Ústredňu)
Dr. Ludvík Fisher v.r. Albert Mamatey
předseda predseda
Josef Tvrzický-Kramer v.r. Ivan Daxner
tajomník tajomník

Zdroj: PEKNÍK, M. et al. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava
1998, s. 445–447. Zvýraznené v pôvodnom texte (pozn. Š. K.). V publikácii je chybná
informácia týkajúca sa podpisov na tomto dokumente. Originálny podpis je len Ivana Daxnera.
(pozn. Š. K.)
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Príloha 2

Pittsburská dohoda

Česko-Slovenská Dohoda,
uzavretá v Pittsburghu, Pa., dňa 30. mája 1918.
Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spoj. Štátoch.
Slovenskej Lígy, Českého Národného Sdruženia a Sväzu Českých Katolíkov,
porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady profesora Masaryka,
o česko-slovenskej otázke a o naších posavádnych programových prejavoch a usniesli sa na-
sledovne:
Schvaľujeme politický program usilujúci sa o Spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte
z Českých Zemí a Slovenska.
Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.
Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.
Česko-slovenský štát bude republikou. Jeho Konštitúcia bude demokratická.
Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených Štátoch bude podľa potreby a meniacej
sa situácie, pri spoločnom dorozumení, prehĺbená a upravená.
Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa osvobodeným Če-
chom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.“ 

Nasledujú podpisy predstaviteľov slovenských a českých krajanských organizácií a podpis T. G.
Masaryka. 

Zdroj: PEKNÍK, M. et al. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava
1998, s. 485–487.
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС И ЕГО РОЛЬ В ОБЪЕДИНЕНИИ 
АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ СИЛ В ПОВОЛЖЬЕ 

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО

The article discusses the role of leadership of the Czechoslovak Corps Volga Region group on
political and state-building in the Volga region in the Civil War.
The author has detailed considers questions public and political cooperation with governments
Komuch Urals and Siberia. Particular attention is paid to the role of Czechoslovak Corps in
matters of internal political settlement of the region.  

Key words: Czechoslovak Corps, Civil War, Komuch.

Части Отдельного Армейского Чехословацкого корпуса, вынужденные продвигаться
с боями в сторону Владивостока, до места эвакуации с территории России, сыграли
ключевую роль в свержении Советской власти в Поволжье. Застигнутые вихрем
Гражданской войны в России, они были вынуждены принять активное участие в создании
антибольшевистских сил на территории Урала и Поволжья. 

Долгое время в советской историографии Чехословацкий корпус рассматривался как
один из основных разрушающих элементов Гражданской войны, деятельность которого
ограничивалась, по мнению советской историографии, только военным участием.
Сегодня, благодаря использованию новых материалов, можно более детально рассмотреть
иные аспекты деятельности чешских политиков и военных деятелей, находящихся
в России. Настоящая статья призвана рассмотреть вопрос участия командования
Чехословацкого корпуса в процессе военного и политического строительства антибольше-
вистских государственных образований в условиях Гражданской войны. 

Основой источниковой базой исследования послужили неопубликованные материалы
воспоминаний участников Гражданской войны в Поволжье, находящиеся в фондах
Государственного архива Российской Федерации (ф. 6082), а так же материалы периоди-
ческой печати (ф. 749). Значительные сведения содержатся в воспоминаниях участников
событий, представителей партии эсеров, руководителей Комуча и других государственных
образований, изданные в эмиграции в 1920-х годах. 

Свержение Советской власти в Самаре с помощью Чехословацкого корпуса привело
к формированию на территории Среднего Поволжья квазигосударственного образования,
просуществовавшего не более четырех месяцев и вошедшего в историю под названием
Комитет членов Учредительного собрания. Инициатива в создании правительства Комуча
принадлежала трем малоизвестным эсерам – П. Д. Климушкину, И. М. Брушвиту и Б.
Фортунатову. Они, в отличие от пензенского комитета эсеров, отказавшегося конституи-
роваться в качестве органа власти во время захвата города чехословацкими отрядами, «с
согласия Центрального комитета своей партии решили провозгласить себя «Комитетом
членов Учредительного собрания». И на основании этого претендовать чуть ли не на все-
российскую власть»1. 

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1

1 ВЛАДИМИРОВА, В.: Год службы социалистов капиталистам. М., с. 298.



Поскольку захват Самары был произведен силами Чехословацкого корпуса, то его фор-
мирования изначально становились по сути дела единственным гарантом непрочной вла-
сти нового правительства. Этот факт признавали и сами министры правительства Комуча.
По воспоминаниям П. Д. Климушкина, члены Комуча «ехали в Городскую думу для от-
крытия Комитета под охраной, к сожалению, не своих штыков, а штыков чехословаков»2. 

Аналогичные самарскому Комучу, региональные квазигосударственные образования
возникли на всей территории бывшей Российской империи, освобожденной от власти
большевиков. Только благодаря вооруженному выступлению Чехословацкого корпуса про-
тив Советской власти были образованы такие политические институты, претендующие на
звание государственных образований, как Временное областное правительство Урала
в Екатеринбурге и Временное сибирское правительство в Омске. В Челябинске, после за-
хвата его чехами, был создан в качестве местной власти "Комитет народной власти" из
правых эсеров, меньшевиков, плехановцев и народных социалистов. Всего по подсчетам
Д. В. Филантьева, на освобожденных территориях было образовано 19 государственных
образований3. Все они обладали рядом сходных черт и не имели четких государственных
границ, так как зона их политического влияния менялась в зависимости от изменения ли-
нии фронта. Политическая власть квазигосударственных образований держалась на мест-
ных иррегулярных воинских соединениях, сформированных из бывших офицеров, пред-
ставителей учащейся молодежи, участников добровольных эсеровских боевых дружин. По
политической ориентации подавляющее большинство антибольшевистских правительств
состояло из эсеров, принимавших участие в деятельности Учредительного собрания, ко-
торое воспринималось представителями всех антибольшевистских сил, как единственный
легитимный  источник власти, благодаря которому члены Учредительного собрания и ста-
ли локальными центрами объединения антибольшевистских сил.

Первостепенной задачей Комуча, объявившего себя всероссийской властью, стал во-
прос о взаимодействии с антибольшевистскими силами Урала и Сибири. 26 июля 1918 г.
в Челябинске произошло совещание руководства Комуча с представителями временного
областного правительства Урала. На повестке дня стояли вопросы об организации власти,
вопросы экономического характера, финансового урегулирования и товарооборота. По
итогам переговоров было решено признать, что власть  «принадлежит Учредительному со-
бранию настоящего созыва без большевиков и левых эсеров, а первостепенными задачами
новой власти являются «освобождение и очищение России, подготовка новых выборов
в Учредительное собрание». Уральское казачье войско признавало власть Комуча на осво-
божденных территориях и соглашалось с притязаниями на общероссийскую власть. В от-
вет на это самарцы обещали «включить в состав Комитета представителей Уральского,
Оренбургского, Сибирского правительств, а также представителей политических партий,
разделявших принципы Чехословацкого войска и Комитета»4. В отношениях между
Комучем и Уральским правительством было достигнуто соглашение о сохранении внут-
ренней самостоятельности Уральским правительством и признании Комуча первостепен-
ной властью «по его природе»5. По вопросу товарообмена были приняты решения, разре-
шающие частную торговлю, облегчающую положение населения в приобретении товаров.
В отношении совместной финансовой политики предполагалось, что все финансовые рас-
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ходы будут возмещены государством после освобождения всей территории страны от
большевиков. Также вводилась единая система налогообложения, предусматривающая,
помимо добровольного пожертвования, введение «подоходного налогообложения по дан-
ным доходной инспекции за 1916 г.» Предполагалось взимать по 10% от крупных доходов
и 5% при бездействии капиталов. Порядка 7 млн. рублей планировалось собрать за счет
деятельности станичных комитетов обороны, которые пошли бы на военные нужды воен-
ных отрядов6. Чтобы обеспечить поддержание хозяйственной жизни на подконтрольной
территории, на совещании было принято решение проводить военные мобилизации лиц до
55 лет при условии сохранения сил для сбора урожая. В документе закреплялась статья в
следующей формулировке: «нельзя отрывать последние силы от хозяйства и погубить на-
копленное богатство для всего государства – хлеб»7. По итогам совещания были приняты
основные решения, важнейшим из которых стал принцип  отказа от «федерализма и сепа-
ратизма, имеющего сейчас место»8. 

Аналогичные переговоры прошли в августе 1918 г. после образования Оренбургского пра-
вительства9. В целях предотвращения сепаратистских устремлений Комуч обратился
к Киргизскому правительству, и призвал в целях «недопущения автономии явочным порядком
и на недопущении прав органов самоуправления» отказаться от сепаратистских настроений10. 

Если вопросы взаимодействия антибольшевистских правительств, созданных
в Поволжье и Приуралье, решались достаточно легко, в связи с территориальной бли-
зостью и экономической общностью региона, и не требовалось вмешательства
Чехословацкого корпуса, на штыках которого они держались, то вопрос об объединении
усилий с Сибирским правительством по решению вопросов государственного строитель-
ства стоял более остро. Это было связано с тем, что оба правительства могли претендовать
на объединяющую роль всех антибольшевистских сил. Омск отказывался  признавать
Комуч всероссийским правительством. После того, как 6 июля 1918 г. произошло соеди-
нение частей Чехословацкого корпуса, территории двух автономных антибольшевистских
правительств соединились. В связи с этим встал вопрос о консолидации усилий в борьбе
с большевиками. 

15–16 июля 1918 г. в Челябинске произошло совещание двух правительств. На нем при-
сутствовали со стороны Самары И. М. Бруншвит, М. А. Веденяпин, Н. А. Галкин, а от
Сибирского областного правительства – А. Н. Гришин-Алмазов, И. А. Михайлов, М. П.
Головачев, представлявший интересы министерства иностранных дел. Важнейшим пунк-
том в повестке совещания был вопрос о власти. До созыва Учредительного собрания «выс-
шим органом государственной власти» признавался Комуч. При этом самарцы предложи-
ли сформировать коалиционное правительство. В ответ на указанное предложение
Сибирские представители заявили, что не имеют достаточных полномочий для решения
данного вопроса. Только благодаря посредничеству французского представителя А. Гинэ
удалось усадить делегации за стол переговоров. 

Сам ход переговорного процесса показал, что без вмешательства извне оба правитель-
ства, претендующие на гегемонию, договориться не смогли. Как отмечал В. Свянтицкий,
самарский Комуч был готов пойти на разрыв отношений с Сибирью при условии под-
держки со стороны чехов11. В этот период времени между правительствами начинается та-
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моженная война, осложнившая положение антибольшевистских сил12. Своеобразным бу-
фером между двумя правительствами стало Уральское областное правительство, во главе
которого стоял кадет Л. Кроль. Это правительство изначально было коалиционным. 

Представители Чехословацкого национального комитета в лице Рихтера высказались
против появления буферного квазигосударства, так как были против всякого сепаратизма
и считали своей основной задачей объединение всех антибольшевистских сил для борьбы
с большевиками. Создание Уральского Областного правительства вызвало новый виток
противостояния между Самарой и Омском, так как каждое из региональных правительств
ставило своей задачей перетянуть правительство Урала на свою сторону и вовлечь его
в орбиту собственного политического влияния. Это не способствовало консолидации всех
антибольшевистских сил  и могло пагубно отразиться на ведении военных действий про-
тив большевиков. Многие из участников событий допускали переход противоборства
Омска и Самары из экономической и политической войны в разряд активных военных дей-
ствий13.

И опять, благодаря вмешательству французской военной миссии и лично ее
командующего А.Гинэ, было принято решение о том, чтобы  подчинить в оперативном
отношении действующие на фронте войска Сибирской армии и Народной армии Комуча
командованию Чехословацкого корпуса, образовать Высший совет снабжения союза
армий, действующих в пределах Российского государства. По сути дела, это решение
говорило о несамостоятельности антибольшевистских сил в решении военных вопросов.
Благодаря решениям Первого челябинского совещания, вся военная власть в Поволжском
регионе была сосредоточена в руках Антанты и командования Поволжской группы
Чехословацкого корпуса, как основной ударной силы иностранной интервенции.
Челябинское совещание показало неспособность региональных антибольшевистских
властей консолидировать усилия в борьбе с большевиками, поставив
общегосударственную  идею выше интересов региональных политических элит. 

Решение руководства Антанты по делегированию военных полномочий командованию
Чехословацкого корпуса привело к тому, что корпус стал с этого момента составной
частью иностранной интервенции против Советской России и выполнял задачи, исходя из
интересов союзного командования, а не собственных военных задач, как это было до
этого. Кроме того, данное решение привело к тому, что чехи оказывали огромное влияние
на планирование и проведение военных операций, и должны были принимать активное
участие в проведении совместных военных действий. Эти факторы стали поворотным
моментом в судьбе Чехословацкого корпуса.

Благодаря активному вмешательству чехов представители делегаций согласились на
созыв в августе в Челябинске Государственного совещания «для создания центрального
всероссийского правительства»14, произошедшего 20–21 августа 1918 г.

Одновременно с этим, прошел Второй съезд чехословацких легионеров в Челябинске.
Важнейшим идеологическим посылом данного мероприятия снова явилась
необходимость политического единения антибольшевистских сил. Съезд взял курс на
укрепление в массах тезиса о близости политической ориентации Чехословацкого корпуса
и эсеров, знаковые фигуры которых приняли участие в съезде. Среди них была Е. К.
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Брешко-Брешковская. По сообщению Телеграфного агентства Учредительного собрания
(ТАУС): «На последнем заседании Чехословацкого военного съезда «бабушку русской
революции» Е. К. Брешко-Брешковскую единогласно наименовали «бабушкой
чехословацких революционных войск». Она обратилась с письмом полным любви»15.

Чехи сформулировали ряд положений, которые, по их мнению, должны были привлечь
симпатии социалистов. Они писали, что «задача  чехо-словаков – помогать  всем честным
людям, у которых одна цель: свобода личности, человечества и самостоятельности
народа». Помимо вопросов идеологии были приняты кадровые решения, так как чехи
определили дух съезда, как «реформаторский». Были приняты решения о реорганизации
верховного политического органа,. Чехи заявили о «полной реорганизации
и самостоятельности нашего войска» и провозгласили «равное сбережение принципов
гуманности братства, на которых создано наше войско»16. Исходя из этих принципов,
произошла полная смена командного состава, в результате которой во главе
Чехословацкого корпуса встал Я. Сыровы вместо В. Н. Шокорова, назначенного
инспектором всех чехословацких частей в России. 

8 сентября 1918 г. открылось Уфимское государственное совещание. В качестве
почетных гостей на нем, помимо представителей Антанты, присутствовали политические
лидеры Чехословацкого корпуса. В качестве почетных гостей находились представители
союзников: секретарь американского консульства Р. Ф. Шнейдер, представители
французской военной миссии А. Гинэ и Л. Л. Жано, члены Чехословацкого национального
совета Дундaчек, В. Свобода, И. Патейдль17. Вновь представители иностранных держав
приняли активное участие в деле объединения антибольшевистских сил. По
воспоминаниям Г. К. Гинса, заметно, что чехи оказывали огромное влияние на ход самого
Государственного совещания. Они пригрозили уходом с фронта, если Директория не будет
создана и политические силы не найдут компромисса18. В условиях, когда на Волге
инициатива стала переходить на сторону большевиков, заявления чехов произвели
сильное впечатление на участников Государственного совещания. Своеобразным
«звездным часом» для чехов стало участие в обнародовании «омских инцидентов»,
ставших, по словам Г. К. Гинса, возможными в результате сговора самарских и омских
эсеров19. 

20 сентября 1918 г. в Сибирском правительстве начался крупный политический кризис,
вызванный желанием руководства Сибирской областной Думы произвести реорганизацию
Временного Сибирского правительства, поставив его деятельность полностью под свой
контроль. Этот политический кризис привел к дисбалансу сил между Комучем
и Сибирским временным правительством, и, тем самым, создал условия, при которых
сибирские эсеры пошли на уступки. При  решении этого кризиса значительную роль
сыграли чехи, в частности, чехословацкий уполномоченный Ф. И. Рихтер, который кратко
изложил суть происходящего: «Сегодня ночью должен заседать Административный совет,
который решит распустить или разогнать областную думу… Эти сведения приводятся
в связи с именем министра Михайлова, председательствующего в вышеупомянутом
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совещании… Кажется, Михайлов задумывает переворот»20. Эти сведения дали основание
для чешского вмешательства во внутрироссийские политические противоречия.  Б. Павлу,
в связи с этой ситуацией, заявил: «По-моему, следует Михайлова арестовать и обо всем
опубликовать в газетах, и таким образом его морально уничтожить»21. Заявление чехов
дало основание для  вмешательства А. Гинэ в сложившийся баланс сил. По его
предложению  в состав Директории были введены два эсера, «которые иначе были бы
отведены представителями Омска»22. Председатель Сибоблдумы И. А. Якушев несколько
позже заявил: «Нет худа без добра. Конфликт Вр [еменного] Сиб [ибирского]
правительства с облдумой ускорил образование всероссийской власти и ослабил позицию
Вр [еменного] Сиб [ибирского] правительства на уфимском совещании»23. 

Чехи способствовали объединению антибольшевистских сил и формированию
коалиционного правительства в виде Директории. Однако, многие участники событий
считали поспешность в формировании  Директории одной из причин ее
нежизнеспособности, как государственного органа, так как чехи, оказали давление на
участников Совещания, «вынуждая искусственные и нежелательные компромиссы».24

Г. К. Гинс полагал, что сами чешские политики, были далеки от практической политики,
так как в мирное время у себя на родине были учителями, врачами, журналистами,
лицами, чья профессиональная сфера была далека от публичной политики.  Участие
в публичной политике «вскружило им головы, а заигрывание и лесть со стороны эсеров
побудили их пуститься в политическую игру»25. Мнение Г. К. Гинса подтверждаются
данными о перевыборах в состав отделения ЧСНС, произошедших на заседании 3 августа
1918 г. Из 14 членов отделения ЧСНС 3 человека имели степень доктора права, еще 3
члена были докторами медицины26. Несмотря на неискушенность в политических делах,
чехи оказали определяющее влияние на внутриполитическое развитие и государственное
строительство антибольшевистских сил. Иллюзии о невмешательстве чехов
в политические процессы негативно сказались на положении самих местных
политических элит, как Комуча, так и Сибирского временного правительства. Можно
сказать, что активизация интереса чехов к политике была продиктована двумя основными
мотивами, первый из которых напрямую был связан с увеличением людских потерь на
Поволжском фронте. Второй мотив был связан с активным вмешательством
представителей иностранных держав, во главе с майором А. Гинэ, так как представителям
Антанты было необходимо сформировать условия для консолидирования всех
антибольшевистских сил с тем, чтобы наиболее эффективно реализовывать собственные
политические интересы в России. 

Позиция чешского руководства по отношению к внутренней политике была вторичной,
то есть была продиктована внешними обстоятельствами. Уход чехов с фронта, при
малочисленности армий антибольшевистских сил был равносилен на тот период времени
его крушению, в результате любые политические комбинации с целью борьбы за зоны
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влияния квазигосударственных образований становились бессмысленными, так как не
смогли быть защищены фронтом. Это понимали все участники процесса государственного
строительства. 

Использование чешских политиков, равно как и их воинских формирований
в интересах иностранной интервенции, превратило их в своеобразных заложников
обстоятельств, так как только Антанта на тот период времени становилась гарантом их
перемещения в Европу.

В совокупности вышеперечисленные события привели к большему втягиванию чехов
в русскую политику периода Гражданской войны. Они стали дополнительным внешним
фактором, под влиянием которого антибольшевистские силы не только смогли начать
переговоры в Челябинске, но и выработать условия для формирования общероссийской
власти на освобожденных  от большевиков территориях. С другой стороны, созданная при
их участии политическая система была не жизнеспособна, ввиду вынужденной коалиции
политически родственных правительств, соперничающих за гегемонию и право стать
центрами антибольшевистской борьбы. Нежизнеспособность Директории создала
необходимость формирования сильной военной власти, с опорой на военные круги;
в результате недальновидной политики эсеров, при участии чехов произошел
государственный переворот, по итогам которого к власти пришел А. В. Колчак. Это
событие было негативно воспринято как чешской политической элитой, так и солдатами,
готовыми сложить оружие, так как к этому моменту была провозглашена независимость
Чехословакии и главная цель борьбы была достигнута. 

Вопрос о формах и методах объединения антибольшевистских сил, формировании
квазигосударственных образований являлся основополагающим для успешной борьбы
с большевиками. Появление местных правительств было вызвано сложностью военно-
политической ситуации, так как территории, подконтрольные большевикам, эсерам,
казакам, чередовались между собой и меняли свои очертания, исходя из военно-
стратегической обстановки. Вооруженное выступление Чехословацкого корпуса привело
к необходимости взаимодействия с несколькими государственными образованиями,
враждующими между собой. Эскалация конфликта могла перейти из фазы
дипломатических отношений в фазу вооруженного противостояния. Исходя из этой
угрозы, усилия чехов, направленные на формирование конструктивного диалога между
Комучем и Сибирским правительством, являлись необходимыми  и своевременными. 
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PODÍL ČESKÝCH ODBORŮ NA ROZVOJI 
SOCIÁLNĚ POLITICKÝCH AKTIVIT V POČÁTEČNÍM OBDOBÍ

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (1918–1923)  

FRANTIŠEK ČAPKA

The main activities of trade union headquartes in the new Czechoslovak state became
enforcement of partial requirements, mainly in the field of social legislation and in the field of
wages and employment, thus significantly social orientation. During the First Republic, the trade
union centrals became a partner of employers and state authorities in discussions in social
policy. The contribution approximates the share of trade unions (of different orientation) in the
establishment of the foundations of a new social policy of the state, leasing to cooperation of
state and voluntary social care, which was reflected in the growing employees confidence in
trade unions, expressed in an increase in membership.  

Key words: Trade Unions; Social Policy; Welfare State; Social Legislation; Social Care.

S ukončením „Velké války“ a s vytvořením samostatného československého státu se v novém
politicko-ekonomickém uspořádání změnily podmínky pro fungování jednotlivých organizačních
struktur odborového hnutí. Nově vzniklá Československá republika byla hospodářsky a technicky
nejvyspělejším nástupnickým státem bývalé rakousko-uherské monarchie; připadala jí sice jen asi
šestina plochy Předlitavska a 36 % obyvatelstva (asi 20 % z celého mocnářství), tedy z 28 milionů
obyvatel Předlitavska asi 10,063 milionu v českých zemích (6,713 milionu v Čechách, 2,605
milionu na Moravě a 0,745 milionu ve Slezsku), ale na jeho území se nacházelo odhadem zhruba
65–75 % výrobní kapacity průmyslu Předlitavska, v klíčových oborech (jako v dolování i hutní
výrobě) to bylo podstatně více (85–90 %). Postavení českých zemích v mocnářství dokládají další
čísla: k roku 1914 disponovaly české země 41,2 % hrubého národního jmění Předlitavska a asi
32,1 % podílu na hrubém národním jmění celého soustátí. V přepočtu na jednoho obyvatele byl
občan českých zemí bohatší (3 510 K) než průměrný obyvatel Předlitavska (3 208 K).1

České země (Čechy, Morava, Slezsko) jako součást Předlitavska měly v té době průmyslově
agrární charakter, když podíl obyvatel spjatých s prací v průmyslu a řemeslech převyšoval podíl
zemědělského obyvatelstva (39,9 % oproti 34,4 %). Vývoj zaměstnanosti směrem k prů-
myslovému a řemeslnému odvětví pokračoval i ve dvacátých letech, a to i v rámci celé republiky,
kdy i v tomto srovnání překonal v roce 1930 počet zemědělského obyvatelstva (34,9 % oproti
34,6 %); bylo to způsobeno rapidním snížením počtu zemědělských pracovních sil v českých
zemích (na 25,5 %).2 Z dalších statistických čísel vyplývá, že v tomto počátečním období před-
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stavovalo průmyslové dělnictvo v českých zemích společenskou sílu mimořádného významu,
bez níž by nebyla myslitelná sociální rovnováha společnosti.3 S tím souvisela poměrně vysoká
koncentrace výroby v českých zemích (na rozdíl od Slovenska a Podkarpatské Rusi) a samo-
zřejmě i samotná koncentrace dělníků ve velkých závodech. To byly přirozené a objektivně dané
předpoklady pro vysokou odborovou organizovanost v českých zemích, která měla za následek
vyšší předpoklady pro úspěšnost při vyjednávání o pracovních, sociálních i mzdových
požadavcích. Dělnictvo velkých závodů mělo na druhou stranu proti sobě silnější a dobře
kartelově organizované protivníky. Přitom dělnictvo tvořilo sociálně složitý strukturovaný celek:
muže, ženy (ty tvořily v prvních poválečných letech v důsledku jejich předchozího válečného
nasazení do továren okolo 25 % všech zaměstnanců v průmyslu), mladistvé, sezónní
a příležitostné dělníky, tzv. kovorolníky, stejně jako dělníky nezaměstnané, případně roztříděné
podle míry kvalifikovanosti. Tento základní informační přehled o podobě české (českosloven-
ské) ekonomiky, toto „rakouské dědictví“, zde připomínáme proto, abychom si přiblížili předpo-
klady i možnosti pro fungování odborového hnutí, které bylo přirozeně bezprostředně propojeno
s charakterem zaměstnanosti obyvatelstva.

Směrem k odborové organizovanosti a také sociálního tlaku na kapitálové elity dominovali
zaměstnanci v odvětvích kovo, hornictví, doprava (zvláště „modrá armáda“ železničářů) a také
textil (i přes vysoké procento zaměstnaných žen). Zvláštní postavení, vyplývající z postavení na
počátku prvních odborových organizací, zaujímali zaměstnanci v oblasti polygrafie, jejichž
organizace patřily k odborovým elitám. 

Z bývalého předlitavského uspořádání se do nového státu přenesla nejednotnost a roz-
tříštěnost v odborovém hnutí v českých zemích, což se postupně ještě více prohloubilo tím, že
prakticky každá větší politická strana disponovala „svou“ odborovou ústřednou, přičemž se však
obecně deklarovala jejich nezávislost na politické straně, jejich přísná neutralita a apolitičnost.
Podstatnou část odborového hnutí představovaly v českých zemích po roce 1918 v zásadě tři nej-
větší centrály. Jejich členskou základnu tvořili převážně průmysloví dělníci, podchycující zhruba
75 % členstva z celkového počtu všech odborářů. Již před rokem 1918 to bylo Odborové
sdružení českoslovanské (po roce 1918 „československé“, OSČ), politicky propojené s auto-
nomistickou Českoslovanskou sociálnědemokratickou stranou dělnickou (ČSDSD), Česká obec
dělnická (ČOD), provázaná na Českou stranu národněsociální (ČSNS), a Zentralgewerk -
schaftskommission des deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), spjatá s Deutsche sozialdemo-
kratische Arbeiterpartei (DSAP).4

Činnost odborových organizací během první světové války byla omezována četnými vý-
jimečnými opatřeními a nařízeními vojenské i civilní správy; podobně i pracovní poměry za-
městnanců byly upravovány podle nařízení vojenských a státních orgánů a rovněž pracovní
poměr byl striktně regulován podle rozkazů vojenských a státních úřadů. Narůstaly státní zásahy
do celé oblasti sociální sféry, o čemž mj. svědčí aktivování ministerstva sociální péče k 1. lednu
1918 v předlitavské vládě E. v. Seidlera, jehož řízením byl pověřen Viktor Mataja. Do
kompetence nově vzniklého ministerstva (o jeho zřízení bylo rozhodnuto 1. června 1917) patřily
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3 V českých zemích pracovalo v roce 1921 90,2 % všech dělníků z celé republiky, z toho v Čechách 62,7 %, na Moravě
a ve Slezsku 27,5 %. Blíže: KÁRNÍK, Z.: c. d., s. 509–518.  

4 První dvě uvedené centrály představovaly v českých zemích historicky nejstarší odborová sdružení: OSČ bylo
založeno na sjezdu českých odborových a vzdělávacích spolků 31. ledna 1897 v Praze a ČOD se utvořila 27. dubna
1902 také v Praze jako zastřešující organizace pro podpůrné a nacionálně orientované vzdělávací spolky. Základy
německé DGB byly položeny na zemské konferenci německých odborových svazů z východních a severních Čech ve
dnech 27.–28. března 1918 v Liberci. Blíže: ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech 1918–1948. Brno 2008,
s. 13–14.



otázky péče o mládež, o válečné poškozence a o pozůstalé po obětech války, sociální pojištění,
ochranné dělnické zákonodárství, zprostředkování práce, péče o nezaměstnané, vystěhovalectví
a bytové otázky. 

Jen ve stručnosti nahlédněme do vývoje sociální politiky v posledních desetiletích monar-
chie. Z počátku byl rozsah sociálních opatření skrovný a jejich praktický význam poměrně
ohraničený. Sociální zásahy, vyvíjející se ve víceméně ucelený systém, byly sice z hlediska státu
a podnikatelské sféry shledávány nutnými, avšak v hospodářském životě byly pociťovány jako
cizorodý prvek. Podnikatelský svět spatřoval v sociálních zásazích státu vnucenou povinnost.
Realizace sociálních opatření přesto v dalším vývoji prokázala své opodstatnění.
Z dlouhodobého hlediska se v hospodářství vyspělých zemí projevoval trend k posilování
sociálních prvků. V celém vývoji sociální politiky však nebyly sociální reformy těmi, kdo je pro-
sazovali, považovány pouze  za prostředek k řešení sociálních problémů, ale často sloužily jako
účinný nástroj v sociálně politických zápasech. 

Vzorem pro vytváření sociálního systému v předlitavských poměrech se stal projekt sociálního
pojištění, prosazený v Německu kancléřem Otto von Bismarckem.5 Rakouská vláda premiéra
hraběte Eduarda Taaffeho (1879–1893) řešila sociální otázky za pomoci autoritativní a regulativní
funkce státu. Prvním krokem v tomto směru byla volební reforma č. 142/1882 ř. z. ze 4. října t. r.,
která nejenže snížila volební census z 10 na 5 zlatých v kurii městských a venkovských obcí, čímž
přinesla větší politické zastoupení maloburžoazním vrstvám, ale současně i zajistila realizaci
umírněných sociálně reformních snah. Na poli pracovního zákonodárství byly nejdůležitějším vý-
sledkem dvě novely živnostenského řádu.6 Podle Bismarckova příkladu přijala Taaffeho vláda
soubor úrazového a nemocenského pojištění.7 Vývoj sociálního zákonodárství pokračoval
i počátkem 20. století (starobní pojištění pro soukromé zaměstnance a pro svobodná povolání,
úprava pracovních podmínek žen a mladistvých).8
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5 Otto von Bismarck (1815–1898), v letech 1878–1889 v duchu známého hesla Zuckerbrot und Peitsche – na jedné
straně protisocialistický zákon, na druhé sociální pojištění – vstoupil do historie sociální politiky. Právě jím navržené
sociální pojištění mělo odvádět dělníky od revolučních nálad a připoutávat je materiální motivací k existujícímu státu.
Blíže: KOTOUS, J. – MUNKOVÁ, G. – ŠTEFKO, M.: Obecné otázky sociální politiky. Praha 2013, s. 25–31.     

6 Souběžně s první novelou živnostenského řádu (tzv. řemeslnickou, č. 89/1883 ř. z. z 15. 3. 1883) byla provedena
počáteční opatření v oblasti dělnického zákonodárství: byly zřízeny tovární inspekce, došlo ke stanovení maximální
délky pracovní doby u dospělých v hornictví (10 hodin denně), u dětí ve věku 12–14 let a u dívek do 18 let (práce jen
na povrchu, ne v noci a o nedělích). Na tuto novelu navázala 8. března 1885 druhá novela živnostenského řádu (tzv.
dělnická, č. 22/1885 ř. z.), stanovující denní pracovní dobu v továrnách na 11 hodin (v živnostech a v zemědělství dále
platila pracovní doba bez hodinového omezení). Současně s tím byly upraveny podmínky pro pracovní přestávky
a předpisy o učebním poměru a také pravidla při zaměstnávání těhotných žen; postupně byly vydávány další předpisy
k práci v době nedělního a svátečního klidu (č. 21/1895 ř. z.), k živnostenské inspekci (č. 117/1889 ř. z.), k pracovnímu
a živnostenskému soudnictví (č. 218/1896 ř. z. ), k pracovnímu klidu 11 hod. denně pro obchodní a příbuzné živnosti
(č. 19 ř. z. ze 14. ledna 1910).    

7 Dne 28. prosince 1887 byl vydán zákon č. 1/1888 ř. z. o úrazovém pojištění dělníků v nejnebezpečnějších provozech
pro případ úrazu (mj. platil až do roku 1948, kdy byl nahrazen zákonem č. 9/1948 Sb.), 1. srpna 1888 zákon č. 33/1888
ř. z. zaváděl v Předlitavsku všeobecné nemocenské pojištění dělnictva (mimo zemědělství). Původní zákon z roku
1887 byl později několikrát doplněn a rozšířen, jako zákonem z 20. července (č. 168/1897 ř. z.), zákonem z 9. srpna
1908 (č. 162/1908 ř. z.) o ručení za škody z provozování „silostrojů“ (automobilů) a dalšími dvěma zákony o rozšíření
úrazového pojištění horníků (č. 363 ř. z. z 21. srpna 1917 a č. 523 ř. z. z 30. prosince 1917). Do roku 1918 bylo v Pře-
dlitavsku přijato celkem 23 nařízení o předcházení úrazům a nemocem v různých oborech výroby, 3 zákony týkající
se všeobecné ochrany, 4 zákony o úpravě pracovní doby. Blíže: DEYL, Z.: Z historie přípravy a vzniku zákona
o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. In: Československý časopis historický, roč. 21, r. 1971,
s. 529–530.  

8 Opatření rakouské vlády v sociální oblasti byla částečně ovlivněna novým ekonomickým směrem, který již vznikal
v 70. letech 19. století („psychologická škola“) s představiteli E. Bőhmem-Bawerkem (1851–1914), C. Mengerem
(1840–1921) a F. von Wiesnerem (1851–1926). Na tuto národohospodářskou školu navázal první velký český 



K bezprostředně nejvýznamnějším poválečným počinům v českém odborovém hnutí patřilo
obnovení přerušených jednání mezi OSČ a ČOD z období války o možnosti sjednocení těchto dvou
centrál, což bylo i odrazem české národní revoluce v říjnu 1918 a vyhlášení samostatného státu.
Myšlenka odborové jednoty těchto dvou „socialistických ústředen“ uzrávala již od roku 1917 (ze-
jména uvnitř ČOD), tak jak národněsociální strana procházela vnitřním přerodem, který na jejím
sjezdu ve dnech 30. března až 1. dubna 1918 vyústil v přijetí „socialistického“ programu a ve změně
názvu strany na Českou stranu socialistickou.9 V OSČ se objevil požadavek jednotných
socialistických odborů poprvé na jeho konferenci dne 24. června 1917.10 Mezi vedeními obou
odborových centrál následovalo vzájemné vyjasňování celé řady otázek, které souvisely s možným
splynutím jak odborových centrál, tak výhledově i politických stran: – vzájemné vazby a podoba nové
organizační odborové struktury v případě sloučení sociálnědemokratické a národněsociální strany, –
budování společných „neutrálních odborů“, – míra prosazování „národních zájmů“ v národněsociální
straně oproti „internacionalismu“ v sociální demokracii.11 Jednání zintenzivněla prakticky hned po
vyhlášení Republiky československé, avšak postupně se dostávala do „slepé uličky“. Ukazovalo se,
že v obou stranách jde o mnoho více, než jen o odborovou jednotu, že jde o politické otázky, o podíl
na moci ve státě. Odborové otázky se dostávaly do vleku vedení obou těchto politických stran, které
se stávaly stále mocnějšími. Obklopovaly se škálou jim spřízněných a závislých organizací, z nichž
právě odbory patřily k těm nejpočetnějším a také s nejvlivnějším tlakem na dělnictvo. Mezi předáky
obou odborových ústředen zavládlo mnohdy přímo „bratrovražedné nepřátelství“. Sociální demo-
kracie tradičně ovládala většinu dělnictva velkých závodů, a tak přes OSČ rozšiřovala obraz ne-
organizovaných dělníků a členů ČOD jako „rušitelů dělnické jednoty“. To přirozeně značně zužovalo
prostor pro jednání o sloučení. Stranou zájmu odborových „bossů“ z OSČ nezůstaly ani organizace
sdružující dělnictvo ostatních národností v Československu.  

Již od sklonku roku 1918 byly navázány první kontakty s představiteli odborových organizací
sociálnědemokratického směru na Slovensku, jejichž zástupci se sešli 29. prosince 1918 v Praze
s představiteli Ústřední rady OSČ, kteří v přijatém společném prohlášení uvedli, že „spojení
národa československého v jeden státní celek splňuje též dávné přání po sloučení odborových
organizací v jednotný organizační svazek“.12 Poměrně v krátké době proběhlo na Slovensku
během roku 1919 několik společných porad, které vyústily v založení zemské Krajinské
odborové rady a všeodborového sekretariátu v Bratislavě.13 Naopak organizace sdružující pře-
vážně odboráře maďarské a německé národnosti na Slovensku se stavěly značně rezervovaně až
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národohospodář Albín Bráf (1851–1912), přední politik staročeské strany, odborník v bankovnictví, vysokoškolský
učitel a dvakrát dokonce ministr rakouské vlády. Ve své práci Sociální politika států evropských (1895) definuje
sociální politiku jako „účinkování moci veřejné zákonodárstvím a správou ve prospěch těch společenských tříd, které
procesem životním, probíhajícím na kolejích právních řádů až dosud platných, obmezeny nebo ohroženy jsou v pod-
mínkách svého bytí a prospívání“.  

9 Archiv Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze (dále jen A ČMKOS), TUČNÝ, A.: Odborové hnutí
českého dělnictva v letech 1914–1918. Zpráva tajemnická ke sjezdu českých odborových organisací socialistických ve
dnech 7., 8. a 9. června 1919 v Praze. Praha 1919, s. 51.  

10 A ČMKOS, Protokol VI. sjezdu OSČ 1918. Praha 1919, s. 21. 
11 K možnému sloučení obou socialistických stran se později lapidárně vyjádřil F. Peroutka: „Aby tito soupeři se sešli,

bylo třeba, aby dříve se odehrály dva procesy: sociální demokraté musili zcela přijmout myšlenku národní, což se stalo
vlivem války, a národní socialisté musili se zradikalizovat sociálně, což se stalo také vlivem války. Sblížení obou stran
mohlo být uskutečněno jen ve znamení pevnosti národní a pevnosti socialistické. In: PEROUTKA, F.: Budování státu,
I (1918–1919). Praha 1991, s. 22.   

12 A ČMKOS, Zpráva Odborového sdružení československého k VII. sjezdu všeodborovému za leta 1918–1920. Praha
1922, s. 53. 

13 MLYNÁRIK, J.: Odbory na Slovensku a vznik ČSR. In: Vznik Československé republiky a odborové hnutí. Praha
1968, s. 99–119.  



negativně k začlenění do OSČ. Ještě složitěji (ale také okrajově) probíhala jednání jednotlivých
svazů na Podkarpatské Rusi a na Těšínsku o sloučení rusínských, resp. polských odborově
organizovaných dělníků s českými svazy.14

Poměrně odlišným (a složitějším) způsobem než na Slovensku se vyvíjela situace v po-
hraničních oblastech českých zemí. Představitelé německých odborových organizací museli
vnímat státoprávní změny, k nimž došlo po 28. říjnu 1918. Předáci sociálnědemokratických
odborových organizací (a zejména politických stran) se postavili na krajně nacionalistické
stanovisko a fakticky podpořili iredentistické aktivity německých politických stran v Sudetech.
Z těchto pozic také odmítali myšlenku organizačního sjednocení s OSČ, když se cítili být
součástí rakouského státu (Deutsche Ősterreich) a vídeňské odborové ústředny
Gewerkschaftskommission Ősterreichs.15 Postupná změna těchto postojů nastala po likvidaci
německé iredenty v českém pohraničí čs. vojenskými jednotkami během prosince 1918. Na
odborové konferenci sociálnědemokratických odborových organizací v Teplicích-Trnovanech
(13.–14. dubna 1919)  došlo pod tíhou „nové reality“ k přerušení kontaktů s Vídní a k založení
nové (zemské) centrály „pro německá území československé Republiky“ se sídlem v Liberci.16

Od začátku září 1919 vedená složitá jednání mezi OSČ a libereckou zemskou centrálou nakonec
dospěla k provizornímu závěru: koncem července 1920 v Teplicích došlo k ustavení
všeodborového ústředí s názvem Zentralgewerkschaftskommission des deutschen
Gewerkschaftsbundes in der Techechoslowakei (DGB) se sídlem v Liberci; proto byla někdy
centrála označována jako „liberecká komise“. OSČ bylo prakticky uznáno za společnou zemskou
odborovou ústřednu i pro odborové svazy sdružené v této německé liberecké ústředně.17

Události na konci roku 1920, jimiž vyvrcholil konflikt uvnitř sociální demokracie mezi pravicí
a levicí, nenechával v klidu ústředí OSČ, které se snažilo, aby sporné otázky v politické straně se
nedostávaly pokud možno na půdu odborů. To dokládá tzv. Zásadní prohlášení ve věci sporu, které
bylo přijato 23. září 1919 na pražském Žofíně na konferenci svazových představenstev, které
navazovalo na předchozí výzvu Ústřední rady OSČ ze 17. září t. r. k zachování přísné neutrality
odborů vůči probíhajícímu zásadnímu sporu v sociální demokracii, když vyzývalo „k nestrannosti
odborových organisací ve sporu, zdůrazňujíc snahu o jednotné odborové hnutí v celé republice bez
ohledu na názory politické, zásady náboženské či příslušnost národní“.18 Tato výzva byla následně
zdůrazněna na poradě svolané Ústřední radou OSČ 12. října 1920 za účasti obou znepřátelených
skupin, když byla uzavřena dohoda mezi „pravicí a levicí“ v sociální demokracii o respektování
neutrality odborových organizací a o jejich nevtahování do vnitrostranického konfliktu.19 Rozkol
se však nepodařilo odvrátit. Policie obsadila 9. prosince 1920 sídlo sociální demokracie Lidový
dům v Praze. Na výzvu výkonného výboru levice byla na 10. prosince t. r. vyhlášena generální
stávka. Zastupitelstvo OSČ vydalo téhož dne Prohlášení k dělnictvu odborově organizovanému,
v němž se „dovolává proto v poslední chvíli rozvahy obou sporných stran a nabízí jim služby zpro-
středkovatelské k vyrovnání sporu“; v tomto duchu se nesly další výzvy k rozvaze – ze dne 12. pro-
since a zejména z 21. prosince 1920, kdy bylo v rezoluci přijaté na schůzi představenstev svazů
zdůrazněno, že „generální stávka svým vznikem postrádala mravního základu všeobecného zájmu
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14 Tamtéž, s. 58–61. 
15 Blíže: POKORNÝ, J.: Odborové sdružení československé a Deutscher Gewerkschaftsbund in der Tschechoslowakei.

In: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii, 5, 1997, č. 1–2, s. 7–10. 
16 A ČMKOS, 10 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund in der Tschechoslowakei. Reichenberg 1929, s. 15–19. 
17 A ČMKOS, Zpráva Odborového sdružení československého k VII. sjezdu všeodborovému za léta 1918–1920, c. d.,

61–65. Celý složitý proces sjednocovacích snah podrobněji přiblížen: ČAPKA, F.: c. d., s. 14–29.
18 A ČMKOS, Zpráva Odborového sdružení československého k VII. sjezdu všeodborovému za léta 1918–1920, c. d.,

s. 77. 



i přes později připojené požadavky sociální, byla prohlášena bez souhlasu odborové ústředny, ano
proti její vůli… Stávka byla vyvolána fantasty a nebyla odborářsky připravena a vedena. To nebyla
generální stávka, nýbrž partisánská stávka…“ Současně bylo v rezoluci zdůrazněno, že se může
republika na OSČ plně spolehnout.20 Výzvu k bojkotu generální stávky vydala 12. prosince
i německá DGB v Liberci, ČOD a křesťanskosociální odbory. Ke stávce se prakticky připojily jen
ty odborové organizace, v nichž měla převahu levice. Těmito událostmi a porážkou levice
definitivně skončilo období hledání možností sjednocení socialistických odborových centrál.
Rozštěpením sociální demokracie na vlastní stranu sociálnědemokratickou a komunistickou byl
v květnu 1921 rozkol přenesen i do odborových centrál. 

I přes nepříznivý vývoj sjednocovacích snah se odborové hnutí v českých zemích od konce
války výrazně oživovalo. Do konce války dosáhl celkový počet odborově organizovaných čísla 371
tisíc osob, během roku 1919 se vyšplhal k 1 305 tisícům, přičemž zhruba tři čtvrtiny z toho tvořili
dělníci, převážně organizovaní v OSČ, případně v ČOD a DGB.21 Od podzimu 1919 bylo již
zřejmé, že tyto „socialisticky“ orientované odborové centrály v českých zemích zůstanou na
relativně dlouhou dobu organizačně rozdělené, a to v podstatě podle stranického klíče. Mimo tyto
tři nejsilnější centrály ještě fungovaly v sledovaném období tzv. občanské ústředny a další desítky
samostatných odborových organizací. V roce 1918 to byly zejména: Čsl. říšská všeodborová
komise křesťanskosociální, od roku 1921 tzv. Národní sdružení odborových organizací dělníků
a zřízenců a tzv. Vysokoškolský svaz, z německých ústředen od roku 1919 ustavený
Reichsvereinigung der deutschen Gewerkschaften a o rok později zřízený Verband der christlichen
Gewerkschaften. Koncem října 1922 byla ustavena separátní, přísně centralizovaná komunistická
odborová ústředna s názvem Mezinárodní všeodborový svaz (MVS), známý též pod názvem Rudé
odbory. Vedle těchto nových centrál fungovalo okolo 58 samostatných, většinou apolitických
odborových organizací, orientovaných na úzké skupiny pracovníků rozlišných odvětví a oborů.22

Hlavní náplní činnosti odborů v novém československém státě se po říjnu 1918 stalo pro-
sazování dílčích sociálních požadavků.23 Český národní převrat (revoluce) neměl jen „národní“
cíle, ale také poměrně silné sociální pozadí. „Velkou válkou“ se dostal svět do sociální krize, kdy
se (řečeno dobových sloganem) jednak „plodil děs z vlády lůzy“, a jednak i „naděje na konečnou
a důslednou revoluční nápravu bídy světa“. Před novým státem stály vedle politických a du-
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19 Tamtéž, s. 79. 
20 Odborové sdružení československé (dále jen OSČ). Časopis pro sociální politiku, statistiku a ochranná zákonodárství

dělníků. Ústřední orgán československých odborových a vzdělávacích spolků, roč. XXV, 1921, č. 1, s. 10–14.   
21 V OSČ bylo ke konci roku 1918 zaevidováno 122 tisíc členů, o rok později již 643 tisíc, následně v roce 1920 856 tisíc,

v roce 1921 (po rozkolu) 675 tisíc, v dalších dvou letech sledovaného období – 1922/23 – počet členstva poklesl na 404,
resp. 321 tisíc. ČOD sdružovalo ke konci prosince 1918 91 tisíc členů, během roku 1919 došlo k prudkému nárůstu na
192 tisíc, tento trend pokračoval i v dalších dvou letech: 1920 – 249 tisíc, 1921 – 311 tisíc, v roce 1922 následoval mírný
pokles – 286 tisíc a v roce 1923 opětovný vzrůst – 292 tisíc. V německé DGB bylo v roce 1919 organizováno 262 tisíc,
o roku později (1920) přišel značný vzrůst na 393 tisíc, vystřídaný v roce 1921 mírným poklesem – 372 tisíc, který
pokračoval i v následujících dvou letech: 1922 – 286 tisíc, 1923 – 292 tisíc. Blíže: ČAPKA, F.: c. d., s. 44, s. 83.     

22 Jen ve stručnosti si připomeňme stavy členstva v uvedených menších centrálách v letech 1918–1923: počty v Čsl. říšské
všeodborové komisi křesťanskosociální postupně narůstaly od 15 do 134 tisíc, Národní sdružení odborových organizací
dělníků a zřízenců vykazovalo 15–18 tisíc členů, Vysokoškolský svaz sdružoval okolo 10 tisíc členů, počty německého
Reichsvereinigung der deutschen Gewerkschaften narůstaly od 13 do 46 tisíc členů, Verband der christlichen Gewerks-
chaften se z původních 8 tisíc „zvedl“ na 12 tisíc. Jako nejsilnější nová centrála vystupoval MVS: z 89 tisíc při založení
(1922) vykázal na konci roku 1923 „skok“ na 167 tisíc. V samostatných odborových organizacích (tedy bez ústředen)
bylo evidováno koncem roku 1918 142 tisíc odborářů (73 tisíc v českých a 69 tisíc v německých), jejich počet každoročně
narůstal, takže v roce 1923 dosáhl čísla 278 tisíc (241 tisíc v českých a 37 tisíc v německých). Celkový počet odborově
organizovaných se přiblížil koncem roku 1921 dvoumilionové hranici (1 971 tisíc), v dalších dvou letech došlo
k mírnému poklesu, takže koncem roku 1923 dosáhl čísla 1 622 700 členů. Podrobněji: Tamtéž, s. 44, s. 83. 

23 DEYL, Z.: Sociální vývoj Československa 1918–1938. Praha 1985. 



chovních otázek také čistě sociální problémy. Skončila válka a lidé chtěli znovu (plně a také
i jinak) žít. Přitom bezprostředně po válce rostla nezaměstnanost, protože skončila válečná vý-
roba.24 Vládní úkoly nového státu byly zaměřeny nejen na zajištění strategických úkolů pro
fungování ekonomiky, ale i na zajištění nejnutnějších potřeb běžného denního života lidí, ze-
jména potravin. Prohlubující se těžkosti vycházely z nesouladu mezi prudkým růstem cen na
jedné straně a pomalejším vzestupem mezd na straně druhé. Rozrůstala se lichva s potravinami,
tzv. keťasení. Nadšení z nabyté národní svobody brzy překryly každodenní hmotné starosti. Lidi
naplňovala víra, že se národní svoboda stane základem hlubokých sociálních změn. Dílčí úspě-
chy v sociální oblasti v Předlitavsku do roku 1918 opravňovaly mnohé odborové „bossy“ k na-
dějím, že nastává období „sociálního smíru“; byly to představy, které vytvářely jakýsi pomyslný
„most“ mezi „vládnoucími a ovládanými“ nebo také prostředí pro diskusi o aktuálních sociálních
otázkách, a následně i pro jejich zrealizování, byť jen některých z nich. 

Dělníci v průmyslových oblastech, podporováni jak stranickými předáky socialistického
směru, tak i odborovými funkcionáři, hovořili o „socializaci“ jako o jedině možném prostředku
nápravy neutěšených poměrů; výklad pojmu „socializace“ byl však značně široký. Pak však již
neobstojí proklamovaná apolitičnost, kterou se odbory mnohdy rády zaštíťovaly. Odhadem
můžeme říci, že z uvedených organizačních struktur poválečných odborů v českých zemích
80–85 % představovaly organizace tzv. socialistického, „národního“ nebo křesťansko-sociálního
směru, stojící na zásadách existujícího hospodářského, sociálního i politického uspořádání,
usilující o „vylepšení“ stávajícího systému, který by vedl ke zlepšení životní úrovně svých členů,
zejména z řad dělnictva, tedy (dalo by se říci) snažící se o zdokonalování role státu v sociální
oblasti. Na okraji pak stály odbory radikálnějšího zaměření, které hlásaly revoluční cíle, spa-
třující sociální reformy coby politický prostředek k odstranění stávajícího kapitalistického
systému (jejich chápání pojmu „socialiazce“). Po zkušenostech z doby tzv. divokého kapitalismu
19. století se u této části dělnictva vyskytovaly názory, že jedině nátlakovými akcemi blízkými
ideologii třídního boje lze dosáhnout změn v sociální oblasti. 

Již v prvních popřevratových dnech roku 1918 předložila ČOD Národnímu výboru česko-
slovenskému (v té době nejvyššímu zákonodárnému orgánu nového státu) „požadavky
pracujícího lidu“.25 Z nich zejména zaujme stanovení „pracovní doby všeobecné v živnosten-
ských podnicích na 8 hodin denně“ s tím, že „pracovní doba pro dělníka na týden 48 hodin ne-
smí přesahovati“; osmihodinová pracovní doba byla zakotvena již v prvních kolektivních
smlouvách na jaře 1919.26 Dále se v požadavcích uvádělo, že „práce žen a mladistých dělníků
(t. j. do 18 let) připuštěna není mezi 6. hod. večerní a 6. hod. ranní“; jednalo se tedy o zákaz dět-
ské práce a noční práce žen. Živnostenský řád měl být rozšířen na všechny námezdní dělníky,
tedy i na zemědělské.27 Z dalších požadavků uveďme také zavedení minimálních mezd
a ustanovení „pro zastoupení potřeb dělnických dělnické komory“. Stejně revolučně znělo vy-
pracování „jednotného zákonníku dělnického ochranného zákonodárství a sociálního pojištění“.
Z oblasti sociální ještě zaujme požadavek na zavádění „obligatorního pojištění pro příslušníky
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24 K 15. lednu 1919 bylo evidováno v českých zemích 228 tisíc nezaměstnaných, o měsíc později to bylo již 267 tisíc
osob bez práce. 

25 Již 29. října 1918 bylo vydáno nařízení Národního výboru československého o povolání závodů podřízených zákonu
o válečných úkonech do služeb československého státu a o dva dny později (31. října) Nařízení národního výboru
československého o vojenském dozoru v závodech podřízených zákonu o válečných úkonech. 

26 Na druhé straně ještě v polovině roku 1919 nechyběli majitelé větších podniků, kteří požadovali pracovní týden v délce
až 55 hodin.

27 Sociální ochrana zemědělského dělnictva byla na nejnižší úrovni, což vedlo hned po roce 1918 k masovému „útěku“
zemědělského dělnictva do měst. Zemědělský dělník dával přednost celoroční práci v továrně. 



rodin pojištěnců“ a také nárok, aby bylo „neodkladně přikročeno k uskutečnění starobního
a invalidního pojištění“.28

Podobně i provolání OSČ k Národnímu výboru požadovalo osmihodinovou pracovní dobu,
jednotnou úpravu pracovního zákonodárství, zákonnou ochranu mzdy, starobní a invalidní
pojištění a další dílčí reformy, které byly později zahrnuty i do versailleské mírové smlouvy.
Současně s tím byla ze strany OSČ vyjádřena myšlenka o státní ochraně námezdně pracujících,
když uváděla, že „majíce na mysli, aby nový stát dokázal dělnictvu, že nalezne v něm svého
ochránce, k němuž může se s důvěrou obrátiti, předkládáme tyto návrhy“.29 Počátkem roku 1919
tlumočil pak centrální tiskový orgán OSČ názor, že „každá úprava a zlepšení dělnického života
ve výrobním a hospodářském procesu je již samo o sobě vyvlastňování kapitálu“ (socializace),
a že mnohdy malé a odmítané reformy prý „mohou mít za následek veliké reformy s revolučními
výsledky“.30 Požadavek socializace se postupně změnil v „teoretickou otázku“ tzv.
socializačního programu, který byl po celý rok 1919 projednáván v představenstvu OSČ31. Na
zasedání Ústřední rady OSČ v květnu 1920 byl přijat socializační program, který definoval
socializaci jako budoucí úkol prováděný postupně „dle hospodářských podmínek a vědeckých
metod, a to nejen ve svém obsahu, vnitřní organizaci výroby, ale i rozsahu“. Možnou socializaci
spojoval se třemi způsoby: 1. státní majetek a přímá státní správa; 2. obecní majetek a jeho přímá
obecní samospráva; 3. smíšená společenstva složená ze zástupců státu či obcí, zaměstnanců
i spotřebitelů.32 Požadavek socializace se však postupně z programu OSČ vytrácel. 

Podobně tomu bylo u ČOD, kde začal převládat názor na nenarušení základů „národního státu“;
ČOD byla zcela poplatna ideji „státotvornosti“ a „konstruktivismu“, proto používala termínu
„socializace“ zřídka a vůbec ho nezahrnula do svého programu. Za ideálního vlastníka „všech vý-
robních prostředků a všeho bohatství“ označovala „národ“, přičemž však toto „národní vlastnictví“
se nemělo realizovat prostřednictvím státu, protože ve státní formě vlastnictví spatřovala ČOD ne-
bezpečí nadměrného centralismu, který by plodil „nové poddanství a panství“. Místo toho na-
vrhovala vytvoření „právních sdružení, ať již pod jménem syndikátů či družstev a svazů druž-
stevních“. Stát měl nad těmito sdruženími uskutečňovat jen dohled a být zárukou dodržování
„vzájemného řádu“ mezi nimi.33 Rezolutně byl odmítnut násilný převrat, který mohl zplodit
„nanejvýše policejní stát, v němž by pak živel socialistický byl zardoušen živlem politickým“.
Hlavním prostředkem postupného uskutečňování „socialistického cíle“ se měly stát právě odbory.

Relativně nejméně pozornosti věnovaly otázce socializace německé sociálně demokratické
odborové organizace (DGB), které se v prvních poválečných měsících společně s celou
sudetoněmeckou politickou frontou soustředily především na iredentistické cíle v českém po-
hraničí (právo na sebeurčení německého obyvatelstva, vyhlášení čtyř německých provincií).

Politickým aktem prvořadého významu se v tomto období stalo uzákonění osmihodinové
pracovní doby; zákon č. 91/1918 Sb. z. a n. z 19. prosince 1918 se neomezoval jen na délku
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28 TUČNÝ, A.: Vývoj dělnické a zřízenecké otázky v prvém pětiletí Čsl. republiky. Praha 1924, s. 73–75.  
29 OSČ, roč. XXII, 1918, č. 21, s. 247. 
30 Tamtéž, roč. XXIII, 1919, č. 20, s. 234. 
31 Podrobněji: Zpráva Odborového sdružení československého k VII. všeodborovému sjezdu za léta 1918–1920. In: OSČ,

roč. XXVI, 1922, s. 29. O problému socializace bylo již jednáno na VI. sjezdu OSČ (28. 9. – 1. 10. 1918, rezoluce
k bodu Socialisace výroby), přitom však referující neměli jasnou představu o tomto pojmu (vyskytovaly se úvahy
o vyvlastňování průmyslu formou jeho združstevňování, o jeho postátnění apod.). Blíže: A ČMKOS, Protokol VI.
sjezdu OSČ 1918, c. d., s. 86–93. Tato problematika se dostala na pořad jednání i VII. sjezdu OSČ (22.–26. 1. 1922),
a to samostatným jednacím bodem č. VII – O součinnosti odborových organisací s družstevními na cestě k socialisaci.
Blíže: A ČMKOS, VII. sjezd OSČ. Praha 1922, s. 78–84. 

32 Tamtéž, Program schválený zastupitelstvem OSČ, 14. května 1920. 
33 DUBSKÝ, V.: Odbory v počátcích československého státu. Praha 1978, s. 37–54. 



pracovní doby, ale spolu s hygienickými předpisy a s opatřeními na ochranu práce dále stanovil
i další závazné garance.34 Československo se tímto zákonem zařadilo mezi první země na světě.35

Z hospodářského hlediska bylo zavedení osmihodinové pracovní doby zvlášť přijatelné pro velké
závody, které zaváděly vícesměnné provozy. Navazujícím zákonem v oblasti pracovních poměrů
se stal zákon z 12. prosince 1919 (č. 29/1920 Sb. z. a n.) o domácké práci36 a zákon z 1. července
1921 (č. 262/1921 Sb. z. a n.) o zavedení placené dovolené, a to nejdříve pro horníky, následně
pak zákonem z 3. dubna 1925 (č. 67/1925 Sb. z. a n.) i pro ostatní zaměstnance.37 Placená do-
volená byla ze strany odborových organizací požadována již od počátku roku 1919, a to alespoň
v délce tří dnů. Jen některé kovodělné závody poskytovaly po roce 1918 šestidenní dovolenou,
což bylo zakotveno v kolektivních smlouvách.38 Poněkud specifické postavení horníků bylo také
potvrzeno zákonem z 25. února 1920 (č. 143/1920 Sb. z. a n.) „o účasti zaměstnanců při hornic-
tví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku“ a zákonem z téhož dne (č. 144/1920 Sb. z. a n.)
„o závodních a revírních radách při hornictví“.39 Zákonem ze 17. října 1919 (č. 571 Sb. z. a n.)
byly odstraněny pracovní a čelední knížky. V oblasti pracovního práva vstoupilo 1. března 1923
v platnost nařízení, jímž se zaváděla v závodech, na něž se vztahoval zákon o závodních
a revírních radách a zákon o závodních výborech, nejméně týdenní výpovědní lhůta.  

Samotné prosazování přijatých zákonů nebylo vždy jednoduché a automatické. V malých pod-
nicích a provozovnách řemeslnického charakteru, kde povětšinou odborové organizace neexistovaly,
nebylo uplatnění osmihodinové pracovní doby zcela automatické; i nadále v nich přetrvávala delší
pracovní doba (9–12 hodin denně). Toto nepovolené prodlužování pracovní doby bylo

64

FRANTIŠEK ČAPKA

34 Ty se např. týkaly poskytnutí jednou týdně nerušené pracovní přestávky alespoň 32 hodin (zpravidla připadající na
neděli), dále noční práce od 22. hod. do 5. hod. ranní, ochrany žen a mladistvých (od 14 let) v pracovním procesu.
Práce dětí (do 14 let) byla upravena zvláštním zákonem ze 17. července 1919 (č. 420 Sb. z. a n.), v němž se dovolovala
práce hochů a dívek před dovršením 14. roku jen tehdy, když to bylo v zákoně výslovně dovoleno; práce dětí do 10.
roku byla bezvýhradně zakázána. Ke zpřesnění užívání dětské práce do 14 let došlo na základě ratifikační listiny
přijaté Národním shromážděním 30. dubna 1921 (na základě závěrů konference Mezinárodní organizace práce
Společnosti národů ve Washingtonu v roce 1919).       

35 Zákon o osmihodinové pracovní době přijalo brzy po válce i sousední Německo, Rakousko a Polsko, dále také
Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Holandsko a Švédsko. ČSR bylo mezi prvními zeměmi, které splnily všechny pod-
mínky mezinárodní úmluvy o osmihodinové pracovní době. Když vstoupila úmluva po schválení ratifikační listiny
Národním shromážděním na jaře 1921 a po jejím zapsání a uložení u Společnosti národů v březnu 1922 v platnost,
stalo se to jedním z argumentů o mimořádné sociální aktivitě Československa v porovnání s ostatními kapitalistickými
státy. Do prosince 1927 byla totiž ratifikace zákona o osmihodinové pracovní době registrována u Společnosti národů
jen osmi členskými státy Mezinárodní organizace práce. Blíže: SKOCH, J.: Mezinárodní organizace práce a Česko-
slovensko. Praha 1928, s. 55–56, s. 148.  

36 Již krátce před skončením války byla v Předlitavsku vypracována vládní předloha pro úpravu domácké práce, která se
stala předlohou tohoto zákona. Zákon zdůrazňoval provedení evidence domácké výroby a ukládal vést seznam
domáckých zaměstnanců i jejich zprostředkovatelů. Přikazoval vést oznamovací povinnost o mzdových a pracovních
podmínkách a zaváděl tzv. dodávkové knížky. Ministerstvo sociální péče mělo ustavit ústřední komise, které stanovily
nejnižší mzdu pro domácké dělníky a jejich pomocníky.    

37 Podrobněji: DOBIÁŠ, K.: Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání. Praha 1929,
s. 30–31. Po jednoroční nepřetržité pracovní době měl horník nárok na placenou dovolenou v rozmezí: při
odpracovaných 1–5 let na 5 dnů, od 5 do 10 let na 7 dnů, od 10 do 15 let na 10 dnů a při délce odpracované více jak
15 let 12 dnů. Zákon z roku 1925 pro ostatní zaměstnance stanovil nárok na placenou dovolenou takto: po
1. odpracovaném roce v délce 6 dnů, po 10 letech 7denní dovolenou, po 15 letech 8denní volno.  

38 Do vzniku Československa byla placená dovolená poskytována jen úředníkům a obchodním pomocníkům.    
39 Oběma uvedenými zákony se měla vlastně zavádět kontrola podnikání v hornictví; úkolem závodních rad bylo

zúčastňovat se dozoru nad dodržováním a prováděním zákonných nebo úředních hornicko-policejních ustanovení
a norem včetně nařízení o ochraně pracovníků a o ochraně provozování a dozoru nad prováděním pracovního řádu.
Závodní rady měly podávat návrhy na zlepšování pracovního prostředí, na dodržování mzdových a platových smluv,
měly spravovat dobročinná zařízení pro zaměstnance a také nahlížet do bilance podniku. Výkonným orgánem v těchto
závodech se měly stát revírní rady. Blíže: Tamtéž, s. 32–34.     



v řemeslnických dílnách a v drobných podnicích na denním pořádku. Podobně tomu bylo u práce
v zemědělství. Mnohé odborové organizace „sváděly“ boj za odstranění mzdového znevýhodnění
žen, a to zvláště u pomocných prací. Značné rozdíly existovaly i při uplatňování přesčasové práce
a práce o nedělích a ve dnech svátků.40 V oblasti řemesel se často nedodržoval i zákon o placené do-
volené, o hlášení výdělků pro odvod nemocenského apod. Tato podnikatelská oblast byla vždy nej-
konzervativnější k sociálním reformám. Obchodní a živnostenské komory od roku 1918 namítaly, že
„sociální reformy nepřicházejí cestou dohody hospodářských kruhů“, ale jsou jednostranným mocen-
ským diktátem a současně zaujímaly zcela odmítavé stanovisko k návrhu zákona o závodních vý-
borech; odůvodňovaly to tvrzením, že mohou být zneužity „radikálními živly dělnickými k rozvratu
hospodářského podnikání.41 Stejně odmítavě postupovaly při projednávání zákona o nemocenském
pojištění. Živnostenská společenstva představovala v sociální oblasti nejkonzervativnější organizace,
když  byla přesvědčena, že sociální opatření poškozují živnostenský stav. 

Na nejnižší úrovni sociální ochrany se pohybovalo zemědělské dělnictvo, což se odrazilo pro-
nikavým úbytkem („útěkem“) zemědělských dělníků do měst.42 Zemědělský dělník dával
přednost celoroční a lépe placené práci ve městě, kde mu tovární práce přinášela i jiné výhody.
Naturální odměňování ani ve spojení s peněžními požitky nedosahovalo úrovně průmyslových
mezd.43 Snaha odborových organizací platit zde pojišťovací příspěvky se jen těžko prosazovala.
Úbytek zemědělské čeledi byl nahrazován využíváním práce členů rodiny a zvýšeným
najímáním sezónních dělníků ze Slovenska.

Mezi sérií nařízení a zákonů po proměně Národního výboru v Revoluční Národní
shromáždění zaujímal významné postavení zákon o všeobecné státní podpoře v nezaměstnanosti
(č. 63/1918 Sb. z. a n. z 10. prosince 1918, v platnost vstoupil 15. prosince t. r.), podle něhož měl
nárok na státní přímou podporu ve výši 4 K (denně) každý nemocensky pojištěný dělník, horník
a demobilizovaný voják, který se po návratu z fronty bezvýsledně ucházel o práci; zákon zaváděl
i tzv. nepřímou podporu, kterou vyplácel zaměstnavatel, pokud se nechtěl rozejít se svými
dělníky.44 Stát podpory podniků z 85–90 % refundoval. Vedle této podpory obdržel ne-
zaměstnaný příplatek 1 K pro osoby žijící s ním ve společné domácnosti a výživou na něj
odkázané, zejména manželka, družka, vlastní i nevlastní děti do 14 let. Celková podpora ne-
zaměstnaného i s jeho rodinnými příslušníky nesměla přesáhnout 10 K denně. Z nároku na pod-
poru v nezaměstnanosti byli vyloučeni zemědělští dělníci, lesní dělníci a sezónní pracovníci.
O přiznání podpory rozhodovaly okresní demobilizační výbory, od konce roku 1919 pak okresní
správy politické. Stát přispíval v únoru 1919 zhruba 266 tisícům osob, o rok později to bylo jen
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40 Ke sjednocení předpisů o svátcích a památných dnech v ČSR došlo až zákonem č. 65/1925 Sb. z. a n. ze 3. dubna 1925:
zrušeny byly tři mariánské svátky a zemský svátek sv. Jana Nepomuckého, za svátky byly prohlášeny dny 1. a 6. ledna, Boží
tělo, sv. Petra a Pavla, Nanebevzetí Panny Marie, 1. listopad, 8. a 25. prosinec, jako volné dny bylo určeno velikonoční
a svatodušní pondělí, 26. prosinec, památnými dny zůstaly 28. říjen, 1. květen („národní svátek“), 5. a 6. červenec a 28. září.  

41 Věstník Ústředny Obchodních a živnostenských komor v Praze, r. 7, 1928, č. 20, s. 301. Tamtéž, r. 8, 1929, č. 2, s. 59. 
42 Jestliže činil průměrný úbytek zemědělského obyvatelstva v letech 1901–1910 jen 3,6 %, pak v letech 1921–1930 to bylo

již 13,6 % (z 956 tisíc osob na 773 tisíc), ubyli zejména nádeníci. Blíže: BOHÁČ, A.: Změny v hospodářském a sociálním
rozvrstvení obyvatelstva českých zemí. Praha 1933, s. 13. Též: Československá statistika, sv. 23, s. 3, tab. část.  

43 Pro zajímavost: roční plat v zemědělství činil v průměru 740 Kč, průměrné naturální požitky představovaly ročně byt
o 1 místnosti, 12 q kamenného uhlí, 4 kubíky dřeva, 1 litr mléka (denně), 80 kg mouky (měsíčně), 75 kg brambor
a pronájem kousku pozemku. Po přepočtu všech požitků to představovalo měsíční částku asi 230 Kč. 

44 Podpory v nezaměstnanosti jsou v porovnání s péčí o jiné sociální události (jako úraz, nemoc, stáří) relativně mladší
záležitostí, což vyplývalo ze skutečnosti, že masová nezaměstnanost se objevila až poměrně později. Veřejné zpro-
středkování práce a tím i státních podpor v nezaměstnanosti bylo před rokem 1918 upraveno zákonem z 29. března
1903; nebylo však prováděno celoplošně a jednotně. Nezaměstnaní byli povětšinou dále odkázáni na nepravidelné
podpory různých spolků a dělnických svépomocí a na chudinské podpory svých obcí. Blíže: TUČNÝ, A.: Gentský
systém pojištění pro případ nezaměstnanosti v republice Československé. Praha 1925, s. 57–58.  



96 tisíc, do konce roku 1922 tento počet klesal k 20 tisícům, od ledna 1923 však prudce rostl
(v únoru již činil 203 tisíce osob). Platnost zákona byla původně stanovena jen na přechodnou dobu
(do 15. února 1919). Protože se však situace na pracovních trhu nezlepšovala, jak se původně
předpokládalo (na počátku února 1923 bylo v ČSR 441 tisíc nezaměstnaných), byl zákon o pod-
poře prodlužován až do roku 1925. Nakonec vláda nařízením z 23. prosince 1924 určila nejvyšší
denní výši státního příspěvku na 12 Kč.45 Postupně byly v roce 1919 vydávány další zákonné
předpisy pro sociální oblast: zákon č. 179/1919 Sb. z. a n. z 8. dubna 1919 zahrnoval organizaci
péče o válečné poškozence, zákon č. 420/1919 Sb. z. a n. ze 17. července 1919 upravoval práci
dětí, zákon č. 530/1919 Sb. z. a n. stanovil podmínky pro státní vyživovací příspěvek.

Výše uvedený zákon č. 63/1918 o státní podpoře v nezaměstnanosti byl 5. září 1921 nahrazen
zákonem č. 322/1921 Sb. z. a n., který přinášel několik zásadních změn. Zákon stanovil výši pod-
pory v nezaměstnanosti v závislosti na velikosti obce46 a určil, že nárok na podporu nemá ten,
kdo stávkuje nebo je z práce vyloučen po dobu stávky či výluky, kdo byl vlastní vinou ze za-
městnání propuštěn, nebo kdo dobrovolně práci opustil bez závažného důvodu. Nárok na pod-
poru pozbýval i ten, kdo bez důvodu odmítl zprostředkovanou práci, která je přiměřená jeho
tělesným silám i duševním schopnostem. Konec účinnosti zákona č. 322/1921 přišel s datem
účinnosti zákona o tzv. gentském systému (č. 267/1921 Sb. z. a n. ze dne 19. července 1921)
o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jímž se nárok na podporu přenášel na odborové
organizace. Odbory měly vyplácet podpory ze svých prostředků a stát jim poskytoval státní pří-
spěvek. Do „života“ v Československu vstoupil gentský systém až k 1. dubnu 1925.47

K zaopatřování nezaměstnaných měla sloužit další tři opatření: nouzové práce, pracovní
povinnost a refundační systém. Úpravu nouzových prací přinášel zákon č. 569/1919 Sb. z. a n.,
který opravňoval ministra sociální péče, aby po konzultaci s okresní politickou správou povolil
příspěvek ke mzdám pro každou osobu, která by jinak měla nárok na podporu; stát doplácel dvě
třetiny vyplácené mzdy, avšak maximálně 6 Kč za den. Nejčastěji se jednalo o stavby a opravy
komunikací. Od těchto prací se očekávala redukce nezaměstnanosti nekvalifikovaných
pracovníků, takže díky tomu klesl počet nezaměstnaných v roce 1920 o 10 %. V témže roce byl
zaveden také systém pracovních povinností, jehož principem byla povinnost nezaměstnaných na-
stoupit práci ve veřejném zájmu bez nároku na další příplatky k podpoře. Nezaměstnaní nesměli
takovou práci odmítnout. Pracovní povinnost byla upravena zákonem č. 222/1921 Sb. z. a n.,
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45 V této souvislosti je třeba uvést, že do roku 1918 nebyla péče o nezaměstnané zakotvena v zákoně a podpory byly
vypláceny dobrovolně prostřednictvím svépomocných spolků a později i odborovými organizacemi. Vyplácely se však
nejdéle po dobu 6 týdnů a mohly se rovnat nejvýše nemocenským dávkám. Břemeno „péče“ o chudé spočívalo přede-
vším na obcích.  Blíže: MINAŘÍKOVÁ, H.: Evidence a statistika nezaměstnanosti v buržoazním Československu. In:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Historica 22, 1983, s. 93–96. Též: CZERMANN,
J.: Vývoj a organisace zprostředkování práce v Československu. In: Sociální revue, 1936, s. 601–607, 711–719; 1937,
s. 19–30, s. 133–141, s. 175–179.     

46 V obcích do 7 tisíc obyvatel stanovil podporu pro nezaměstnané 8 Kč denně, u obcí nad 7 tisíc 10 Kč denně. Mimo
osobní podporu v nezaměstnanosti obdržel nezaměstnaný rodinný příspěvek pro osoby žijící s ním ve společné
domácnosti a výživou na něj odkázané, a to pro manželku nebo družku 2 Kč denně, pro vlastní i nevlastní děti do 14
let věku 1 Kč denně. Celková podpora „hlavy“ rodiny i s rodinnými příplatky nesměla přesahovat 16 Kč denně u osob
v obcích do 7 tisíc obyvatel, a 18 Kč denně v obcích nad 7 tisíc. 

47 Název odvozen od belgického města Gentu, kde byl poprvé zaveden v roce 1901. K vyplácení dávek odborovými
organizacemi se u zájemce požadovalo alespoň šestiměsíční členství, výplata státního příspěvku byla nejdříve
omezena na 3 měsíce v kalendářním roce. Nárok na něj neměl např. ten, kdo stávkoval nebo byl z práce vyloučen po
dobu stávky nebo výluky, kdo byl vlastní vinou ze zaměstnání propuštěn, nebo kdo dobrovolně práci opustil bez
závažné příčiny a kdo se zdržoval mimo území Československa. Tento systém přinášel obrovský finanční nápor na
pokladny odborových organizací. Přitom současně narůstal počet těch, na něž se gentský systém nevztahoval. Těmto
osobám pak byly vypláceny tzv. žebračenky nebo byly pro ně pořádány různé stravovací akce.     



který umožňoval i za tyto práce vyplácet mzdu. Třetím opatřením v boji proti nezaměstnanosti
byl tzv. refundační systém. Ministerstvo sociální péče apelovalo na podnikatele, aby pokud
možno neomezovali nebo nezastavovali výrobu, a tím nesnižovali stavy svých zaměstnanců.
Oplátkou za to jim měl být poskytnut státní peněžitý příspěvek pro neproduktivní pracovní síly.
Možnost zavedení refundačního systému v jednotlivých odvětvích byla zakotvena v § 13 zákona
č. 63/1918 Sb. z. a n. 

Hlavní obsahovou náplní činnosti odborových centrál se stávalo (z rozličného úhlu po-
hledu) prosazování dílčích požadavků z oblasti sociálního zákonodárství, vč. mzdové
a pracovní oblasti; do pozadí bylo zatlačeno jakési „prehistorické“ období v činnosti prvních
odborových spolků a organizací, spočívající ve vzájemně podpůrné oblasti (jako například
pomocí bratrských pokladen). Odborové organizace i dělnické socialistické strany v očích
stále větší části dělnictva představovaly naději na zlepšení jejich sociálního postavení
(odrazem byl růst členské základny těchto odborů). Politické atmosféře napomáhal i měnící
se pohled vládnoucí prvorepublikové politické reprezentace na odbory, které se pro vládu
stávaly plnohodnotnými partnery při řešení otázek nové sociální podoby státu. V této souvi-
slosti je třeba říci, že se v mnoha směrech vytvářely kvalitativně lepší podmínky pro
fungování odborů, než tomu bylo dosud. Vazba mezi státními orgány a odbory představovala
v mnoha oblastech vztahy spíše partnerské, hledající vzájemný konsensus, než vzájemně
konkurenční a konfliktní. Idylka to však zdaleka nebyla. Uzákonění řady demokratických
svobod a práv v prvorepublikovém politickém systému přispívalo k všeobecné demokratizaci
společenského života ve společnosti. Tento nově se formulující vztah se odrazil i v měnícím
se postoji zaměstnavatelů vůči odborům, kdy se tito snažili o jakési „kopírování“ poměru
státu k odborům. 

Samozřejmostí se například stávaly kolektivní smlouvy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,
které zejména v prvním prvorepublikovém období představovaly základnu sociálního smíru
mezi nimi. Kolektivní smlouvy přinášely určité zvýšení nominálních mezd (zvláště méně
kvalifikovaným pracovníkům) a poskytovaly zaměstnancům dočasný nárok na nejrůznější pří-
platky, jako drahotní, na ošacení, na bydlení a ještě další. Již v roce 1919 působily odborové
organizace při sjednávání 1 087 kolektivních smluv platných pro 46 802 závody s 946 409 za-
městnanci; jedna smlouva tak připadala na 43 závodů.48 V ujednáních se promítaly zákonné
normy, které byly v sociální oblasti přijaty po roce 1918.49 Avšak ani v republikovém zá-
konodárství po roce 1918 nebyl termín „kolektivní (či hromadné) smlouvy“ přesně určen a ne-
byla přijata všeobecná právní norma o těchto úmluvách; chyběly totiž přesné předpisy o jejich
platnosti. Nejčastěji se vyskytovaly místně přijímané smlouvy pro příslušný obor nebo pro větší
počet závodů stejného oboru. Po počátečním období rozmachu v uzavírání kolektivních smluv
nastal za první poválečné hospodářské krize pokles jejich výskytu. Prosazovala se praxe
v uzavírání stejných smluv pro více závodů s větším množstvím zaměstnanců. Rovněž vznikaly
smlouvy příbuzných profesních oborů.50

Odborové organizace zvlášť pozorně sledovaly situaci v oblasti mzdové, kdy vystupovaly
proti zaváděným mzdovým a platovým srážkám, což mnohdy vedlo až ke stávkám.51 Přitom
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48 Blíže: DUNDR, V. – HAMPL, A.: Kolektivní smlouvy pracovní. Praha 1924, s. 14. Autoři zde uvádějí, že „uzavřením
kolektivní smlouvy ustává zřejmě nepřátelství mezi zaměstnanci a zaměstnavateli“. Též: REIF, G.: Kolektivní smlouvy
za léta 1919–1922. Praha 1923. 

49 V předlitavském zákonodárství neexistovalo do roku 1918 zvláštní ustanovení o kolektivních smlouvách, pouze
novela živnostenského zákona z 5. února 1907 v č. 114 b) připouštěla „společenstvům a pomocným hromadám“
možnost, aby se usnášely na kolektivních smlouvách. 

50 Ke kolektivním smlouvám rovněž: DEYL, Z.: Kolektivní smlouvy v Československu 1918–1938. Praha 1987. 



počet stávek od roku 1921 postupně klesal, přičemž se měnil i jejich charakter: dosavadní
„útočné“ stávky byly vystřídány stávkami „obrannými“, které obhajovaly dosažené výhody za-
městnanců v sociální oblasti. Z požadavků stávkujících se vytrácely politické aspekty. Vedle toho
se intenzívně jednalo o podobě zákona o závodních výborech (radách); konečné znění zákona
bylo přijato 12. srpna 1921 (č. 330/1921 Sb. z. a n.), které předpokládalo jejich zřizování v zá-
vodech nad 30 zaměstnanců.52

Ustavování závodních výborů probíhalo však velmi pomalu, protože převažovala jistá ne-
ujasněnost jejich postavení, zejména pak vymezení vztahu a formy spolupráce s odborovými
organizacemi. Působnost a pravomoci závodního výboru se vesměs redukovaly na dozírání nad
dodržováním mzdových a pracovních smluv a řádů, jakož i na ustanovení o bezpečnosti práce.
V zásadě byly závodní výbory koncipovány jako nástroj spolupráce mezi zaměstnavateli a za-
městnanci, přičemž představovaly současně i jedinou instituci, která zastupovala zájmy nejen
odborářů, ale i odborově neorganizovaných zaměstnanců, takže vystupovaly jako „prodloužená
ruka“ všech zaměstnanců k zaměstnavatelům. Odrazem tohoto stavu byl nárůst odborové
organizovanosti, související s prohlubováním vazeb na státní orgány; v praktické rovině to
znamenalo, že byli odborářští funkcionáři dosazováni do dozorčích rad, případně do úřadů
ministerstva sociální péče, do správ nemocenského, invalidního a starobního pojištění. 

Jak již bylo naznačeno, budovaný systém sociálního pojištění v prvorepublikovém období
byl převzat z předlitavského modelu. Pro širší okruh pracujících vrstev bylo zavedeno nemocen-
ské a úrazové pojištění, naopak pojištění invalidní a starobní bylo omezeno jen na soukromé
úředníky a zřízence (jen v historických zemích), a také na horníky. Zaváděné republikové
pojišťovací zákonodárství muselo nejen doplňovat mezery v převzatém systému, ale muselo
přijímat nová zákonná opatření a zavádět k tomu i nové instituce. 

Původní zákon o úrazovém pojištění z roku 1887 byl upraven hlavně zákonem z 10. dubna
1919 (č. 207/1919 Sb. z. a n.) a zákonem z 12. srpna 1921 (č. 300/1921 Sb. z. a n.). Zákonem
č. 33/1888 ř. z. z 30. března 1888 (v platnost vstoupilo 1. srpnem t. r.) bylo zavedeno v Rakousku
nemocenské pojištění (novelizováno 20. listopadu 1917 zákonem č. 457 ř. z.); za Rakousko-
Uherska podléhalo povinnému pojištění jen 11 % obyvatelstva. Republika zákonem z 15. května
1919 (č. 268/1919 Sb. z. a n.) rozšířila pojistnou povinnost na všechny osoby námezdně za-
městnané a zrušila pojišťovny slabé, aby tak byla připravena půda ke spojení pojištění ne-
mocenského se starobním a invalidním pojištěním. Nositelem individuálního a starobního
pojištění se stala Ústřední sociální pojišťovna a provádění nemocenského pojištění bylo svěřeno
okresním nemocenským pojišťovnám. Týmž zákonem byla prodloužena doba poskytování pod-
pory na 39 týdnů. Zákonem z 22. prosince 1920 (č. 689 Sb. z. a n.) bylo poskytování podpory
prodlouženo na dobu jednoho roku a podpory byly zvýšeny na maximální denní výši 24 Kč.53

Dále bylo zavedeno tzv. rodinné pojištění, což znamenalo, že léčebná péče byla rozšířena i na
rodinné příslušníky. Vedle toho došlo zákonem č. 89/1920 Sb. z. a n. z 5. srpna 1920 k novelizaci
penzijního pojištění. Série zákonů tohoto druhu byla završena v roce 1924 přijetím zákona
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51 Z větších hospodářských bojů na počátku 20. let se například jednalo o výluku dělnictva v kovoprůmyslu v délce pěti
týdnů, k níž došlo v květnu 1921 a do níž se zapojilo na 25 tisíc dělníků. V červenci téhož roku stávkovali i bankovní
úředníci a zřízenci; tato stávka podobně jako stávka části horníků ostravsko-karvínského revíru skončila porážkou
stávkujících. Blíže: TUČNÝ, A.: Vývoj dělnické a zřízenecké otázky v prvém pětiletí Čsl. republiky, c. d., s. 73–75. 

52 Výklad zákona spolu s vedlejšími normami a judikaturou přináší práce: Závodní výbory. Praha 1937, s. 17; též:
KÁRNÍK, Z.: c. d., s. 80–83.

53 Tato změna v pojištění byla však závazná pro zaměstnance v továrnách, v dolech, pro zaměstnance železnic
a v živnostenských podnicích; nevztahovala se na zaměstnance v zemědělství a v lesnictví, na domácké dělníky a na
„osoby služebné“. Pojištění rodinných příslušníků bylo fakultativní. Podpora byla poskytována nejdéle 26 týdnů, byla
vyměřena od 60 hal. do 5 Kč denně. Blíže: DOBIÁŠ, K.: c. d., s. 37–47. 



o sociálním pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 221/1924 Sb. z. a n. ze
dne 9. října t. r.). Dozor nad dodržováním sociálního zákonodárství vykonávala tzv. živnosten-
ská inspekce. V celé republice postupně fungovalo 28 takových inspektorátů, pod které nakonec
spadalo 345 558 živnostenských závodů.54

V souvislosti s tím byly nařízením z 19. prosince 1919 (č. 662/1919 Sb. z. a n.) zavedeny
dělnické rozhodčí soudy pro spory o propuštění z práce, které měly rozhodovat o náhradě škody
v případě neoprávněného propuštění odborově organizovaného zaměstnance. Výkon rozhodčího
soudu, zasedajícího u okresního soudu, byl upraven zákonem „proti útisku a na ochranu svobody
ve shromážděních“ ze dne 12. srpna 1921 (č. 309/1921 Sb. z. a n.). 

V roce 1919 zahájilo ministerstvo sociální péče přípravy zákona o zprostředkování práce; ná-
vrh zákona byl pak 7. dubna 1921 (č. tisku 2106/1921) předložen ke schválení Poslanecké
sněmovně. Proti návrhu se postavila Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
(agrární strana) a také živnostenské organizace, takže nakonec zákon nebyl přijat. V té době již
existovaly vedle soukromých zprostředkovatelen práce i odborové zprostředkovatelny, jejichž
úspěšnost však nebyla nijak vysoká.55

Při stanovení obsahu sociální politiky nového československého státu se střetávalo tzv. širší a užší
pojetí tohoto pojmu. Zastánci užšího pojetí sociální politiky spatřovali její základ především v řešení
dělnické otázky nebo v úsilí o zlepšení těch nejtíživějších sociálních podmínek námezdně pracujících,
tedy sociální otázka byla podle nich chápána jako „souhrn opatření směřujících k ochraně takových
společenských a hospodářských skupin, které v důsledku své hospodářsky nepříznivé situace jsou
zvlášť silně vystavovány poškozování, nevýhodám a nouzi“.56 Stát měl usilovat o to, aby zákonnými
a administrativními prostředky docházelo k potírání nedostatků v rozdělování „hmotných statků“,
které se za války ještě více zvýraznilo. Naproti tomu autoři širšího pojetí navrhovali, aby spolu s opa-
třeními směřujícími k přerozdělení národního důchodu ve prospěch postižených osob zahrnovala
sociální politika další cíle, včetně řešení základních problémů pracovně právních vztahů, problémů
životního prostředí, bydlení apod. Odtud vycházela i snaha formulovat sociální politiku jako politický
směr, nezřídka i jako „cestu k ideálu společnosti“. V českém prostředí po roce 1918 můžeme za-
znamenat stoupence obou pojetí, když v praktickém pohledu se oba směry vzájemně prolínaly.57

Celá oblast sociální politiky procházela v poválečném období složitým obdobím hledání
metod a prostředků, jimiž by čelila revolučním náladám části dělnictva a současně oslabila
příčiny stávajícího sociálního napětí ve společnosti. Ministerstvo sociální péče, vedené přede-
vším sociálně demokratickou stranou, muselo řešit mnohé otázky, které byly v předchozím
monarchistickém období zanedbávány.58 V prvních měsících nového státu byly mimořádně
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54 CHYBA, A.: Postavení dělnické třídy v kapitalistickém Československu. Praha 1972, s. 224. 
55 V roce 1921 umístily veřejné (soukromé) zprostředkovatelny práce 60,7 % žadatelů. Blíže: DEYL, Z.: Sociální vývoj

Československa 1918-1938, c. d., s. 73–74.   
56 ŠMÝD, B.: Sociální služby. Praha 1966, s. 16. 
57 Blíže: DEYL, Z.: K buržoaznímu pojetí sociální politiky v letech 1918–1938. In: Sborník k dějinám 19. a 20. století,

sv. 1. Praha 1972, s. 49–50.  
Čeští představitelé teoretických úvah o sociální politice vycházeli ze zahraničních autorů. Počátky sociální politiky jako
teoretické disciplíny jsou svázány s britským kontextem. V roce 1912 vznikla katedra sociálních věd a správy
(Department of Social Science and Administration) na London schoul of Economics and Politoval Science. Postupně
vznikala až ve druhé polovině 20. století univerzitní a vědecká pracoviště, zabývající se sociální politikou. Po roce 1918
byli u nás nejčastěji citováni němečtí ekonomové a politici Adolf Wagner (1835–1917), Ludwig Heyde (1888–1961)
a Leopold Aidse (1876–1969) a rakouský národohospodář Otto von Zwiedineck Südenhorst (1871–1957).  

58 Ve vládě všenárodní koalice vedené K. Kramářem a v následných dvou vládách V. Tusara (od 14. 11. 1918 do 15. 9.
1920) byl ministrem sociální péče sociální demokrat Lev Winter, v úřednické vládě J. Černého (od 15. 9. 1920 do
26. 9. 1921) Josef Gruber, v dalším vládním kabinetu E. Beneše (26. 9. 1921 – 7. 10. 1922) jím byl opět sociální demo-
krat Gustav Habrman (úřad zastával do 28. 3. 1925). 



komplikované podmínky charakterizovány všeobecným hospodářským rozvratem způsobeným
přechodem průmyslu z válečné výroby na mírovou, rozkladem v zásobování, růstem cen
a drahoty, „demobilizační krizí“, vysokou nezaměstnaností, bídou invalidů, úpadkem všech
druhů sociálního pojištění, bytovou nouzí a morálním úpadkem společnosti.59

Jedním ze základních kamenů sociální politiky po vzniku republiky se staly úvahy a před-
stavy Karla Engliše, publikované již za války (1916) v jeho práci Sociální politika.60 Engliš
definoval sociální politiku jako praktické snažení, aby „společenský celek byl vypěstěn a pře-
tvořen co nejideálněji“. Za ideální považoval společnost, „která zachovávajíc a hospodárně roz-
množujíc své energie, co nejrychleji, ale trvale plní svůj úkol prohlubovat a zintenzivňovat život
co možná všech svých členů směrem ideálu člověka zdravého, vzdělaného a umravněného“.61

Jádro sociální politiky spatřoval v úpravě existujícího společenského zřízení, která by přispěla
k vypěstování uvedeného ideálu člověka. Engliš chápal sociální politiku jako činnost zaměřenou
na celé vrstvy a skupiny obyvatel a vylučoval z ní akty milosrdenství vůči jednotlivcům, když
zdůrazňoval, že „hybným perem sociální politiky není milosrdenství, nýbrž spravedlnost
a společenská účelnost“. Jako prostředek k dosažení finálních cílů spatřoval Engliš v úsilí, aby
„plody hmotné a duchovní kultury byly rozděleny na různé vrstvy společenského celku co nej-
spravedlivěji a tudíž co nejrovnoměrněji, jak toho žádá a dopouští z jedné strany trvalost
společenského pokroku a na druhé straně ideální výstavba společenského tělesa“.62 V tomto
užším slova smyslu byla sociální politika ve své podstatě nivelizační politikou, jež měla vy-
rovnávat společenské nerovnosti a zaměřovat se na slabší, utlačené a méně majetné vrstvy. I při
uznání nutnosti společenských reforem, směřujících ke zmírnění sociálního napětí, převažoval
v Englišově učení eticko-politický ideál. 

Postupně vstupovalo do popředí pojetí dalšího československého ekonoma a politického
teoretika, Josefa Macka.63 Macek pojímal sociální politiku nikoli jako obor nebo oddíl politiky,
nýbrž jako směr, způsob nebo hledisko, které by mělo pronikat veškerou politikou, když ji
definoval jako snahu, aby „funkční zájmy lidí ve společnosti byly uspokojovány trvale pro-
spěšným celku“. Zdůrazňoval všelidské poslání sociální politiky a tzv. společenský účel této
činnosti. Macka spojovalo s Englišem evoluční pojetí sociálních změn a postupné dosahování
„společenského ideálu“. Správný směr sociální politiky viděl nikoli v úpravě rozdělování do-
savadního výtěžku práce, ale především ve změně výroby: „Výroba musí být zmnohonásobena,
zlepšena a zcela změněna po stránce technické i mravní (úcta k práci, záliba v ní, odstranění
módy aj.). Pak teprve bude mít smysl změna v rozdělování pracovních výtěžků.“ Sociální
politika neměla „socializovat chudobu, ale právě jen bohatství“.64

Typickým projevem počínajících prvorepublikových sociálně politických aktivit byla
součinnost státní a dobrovolné sociální péče. S tímto propojením stát přímo počítal a kalkuloval
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59 DEYL, Z.: Z novějšího výzkumu státní činnosti v sociální oblasti 1918–1924. In: Politický systém a státní politika
v prvních letech existence Československé republiky. Praha 1990, s. 122–137. Též: ČAPKA, F.: c. d., s. 59. 

60 Karel Engliš (1880–1961), ministr financí v šesti vládách (s přestávkami) v letech 1920–1931, první rektor Masarykovy
univerzity (1919–1920), který spolu s A. Jiráskem inicioval již 15. listopadu 1918 v Revolučním Národním
shromáždění přijetí zákona o její založení (28. ledna 1919), v letech 1934–1939 guvernér Národní banky Českosloven-
ské, rektor Karlovy univerzity v Praze (1947–1948), uznávaný a respektovaný národohospodářský odborník. 

61 ENGLIŠ, K.: Sociální politika. Praha 1921, s. 14–15. 
62 Tamtéž, s. 19–20. 
63 Josef Macek (1887–1972), sociálně demokratický zakladatel české ekonomické sociologie, jehož centrem bádání byla

sociální problematika od příčin chudoby, nerovnosti v rozdělování bohatství a selhání politiků a monopolů až ke kon-
krétním otázkám (viz práce Základy sociální politiky. Díl I, Úkoly a zásady. Praha 1925 a Sociální ekonomika. Kurs
národního hospodářství. Praha 1946), představitel reformismu v politické ekonomii a zastánce učení J. M. Keynese. 

64 MACEK, J.: Zásady sociální politiky. Praha 1925, s. 13.



ve svých představách a plánech, když na některé dobrovolné organizace přímo přenášel úkoly
veřejné správy. Bylo to možné vzhledem k tomu, že dobrovolné organizace a spolky disponovaly
rozsáhlou organizační sítí, mnohé z nich měly přímo ve svých stanovách zanesenu dobročinnou
aktivitu (finanční, naturální, sbírkovou apod.), případně zřizovaly a udržovaly rozličné ústavy
a instituce se sociální a poradní náplní ve prospěch potřebných osob (Společnost Čs. červeného
kříže, Masarykova liga proti tuberkulóze, náboženské spolky zajišťující péči o osoby nevidomé,
hluchoněmé, zmrzačené apod.). Mnoho těchto sociálních činností bylo zajišťováno
dobrovolnými pracovníky, takže stát nemusel za tímto účelem organizovat velký aparát. Finanční
prostředky na tuto činnost byly čerpány jak ze státních subvencí (ministerstva sociální péče,
ministerstva zdravotnictví a ministerstva spravedlnosti), z různých darů institucí (spořitelen,
bank apod.), tak také z četné vlastní činnosti (kulturní podniky, sbírkové akce). 

Činnost ministerstva sociální péče vycházela ze zákona přijatého dne 2. listopadu 1918,
kterým se zřizovaly nejvyšší státní úřady. Ze zákona vyplývalo, že veškeré předchozí říšské zá-
kony zůstávají v platnosti a pro vymezení působnosti všech úřadů platí zákony a nařízení, které
určovaly jejich působnost v Rakousko-Uhersku. Ministerstvo bylo zřízeno 15. listopadu 1918
(zákonem č. 2/1918 Sb. z. a n.) jako ústřední úřad státní správy na úseku sociální politiky a vedle
prezidia mělo od počátku roku 1919 tři odbory: 1. péče o mládež; 2. péče o invalidy, bytová péče
a družstevnictví; 3. ochrana dělnictva a zprostředkování práce, živnostenská inspekce a sociální
pojištění. Koncem roku 1918 začaly přípravy ke zřízení Sociálního ústavu Československé repu-
bliky, který měl působit při ministerstvu a který skutečně započal svou činnost  počátkem roku
1919.65 Do ministerské sféry spadala tradičně sociální péče, vztahující se převážně na ty vrstvy
obyvatelstva, které žily v bídě a byly buď v předaktivním (tj. předškolním) a školním věku, nebo
ve věku poaktivním. Do souboru opatření v rámci již uvedených rozličných forem sociální péče
spadalo také chudinství (opatřování nejnutnější výživy, přístřeší, šatstva a dalších základních
životních potřeb), péče o mládež a také péče o válečné poškozence, která měla svou speciální zá-
konnou úpravu a organizaci.66 Dalekosáhlé výhody byly ve smyslu zákona ze dne 23. května
1919 (č. 282/1919 Sb. z. a n.) a zákona ze dne 24. července 1919 (č. 462/1919 Sb. z. a n.)
poskytnuty legionářům.67 Další oblastí oficiální sociální politiky tvořil okruh základních
problémů životní úrovně obyvatel, kam spadala ochrana nájemníků, ochrana spotřebitelů apod.68

Samostatnou (nikoli však bezvýznamnou) oblast tvořila vystěhovalecká politika státu.

71

PODÍL ČESKÝCH ODBORŮ NA ROZVOJI SOCIÁLNĚ POLITICKÝCH AKTIVIT

V POČÁTEČNÍM OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (1918–1923) 

65 HOUSER, J.: Vývoj sociální správy za předmnichovské republiky. Praha 1968. Též: NEČAS, J.: 20 let sociální péče
v Československé republice. Praha 1938. Zásluhu na zřízení ústavu měl tehdejší ministr sociální péče L. Winter.
Sociální ústav vydával časopis Sociální revue, jehož hlavním úkolem bylo shromažďování sociálně politického
materiálu, studium sociální vědy a její šíření. Úzce spolupracoval s Masarykovou sociologickou společností, byl
členem Mezinárodní asociace pro sociální pokrok. Prvním ředitelem ústavu byl Josef Gruber (1865–1925), v letech
1920–1921 byl ve vládě J. Černého ministrem sociální péče. 

66 Po skončení války bylo v celém státě evidováno asi 210 tisíc válečných invalidů a asi 380 tisíc pozůstalých po padlých.
K péči o válečné invalidy měly přispět dva zákony o invalidních rentách: č. 530/1919 Sb. z. a n., a č. 142/1920 Sb. z. a n.

67 Legionářům byla vyhrazena všechna místa sluhů, zřízenců a dozorců u státních úřadů a ústavů, legionáři měli přednost
před jinými žadateli při obsazování míst u soudů a ve státní a civilní stráži, v bezpečnosti a ve finanční stráži. Podobně
i při přijímání aspirantů četnické služby byla legionářům dávána přednost s cílem „vnést do četnického sboru duch
pravého vlastenectví a zjednat tam platnost zásadám, kterými vedeny byly legie v boji za svobodu“. In: Slovník
veřejného práva československého, sv. I. Brno 1929, s. 319. Též: Rok práce. Praha 1919, s. 62.  

68 DEYL, Z.: Sociální vývoj Československa 1918–1938, c. d., s. 24–35. První pokus o ochranu nájemníků proti
lichvářům můžeme zaznamenat již v rakouském zákonodárství. Nejprve 26. ledna 1917, podruhé 20. března 1918
vyšlo nařízení, na nějž navázala republiková vyhláška ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. pro-
since 1918 (č. 83 Sb. z. a n.), kterou byla výše nájemného vázána na přesné podmínky vypočítané z nařízení. Základní
normu představoval až zákon ze dne 8. dubna 1920 (č. 275 Sb. z. a n.), v němž bylo dovoleno zvýšit nájemné nejvýše
o 20 %.   



Vystěhovalectví z českých zemí za první světové války ustalo a krátce po roce 1918 ustoupilo
reemigraci. V letech 1919–1921 se vrátilo do Československa z USA 5 069 Čechů, 32 644
Slováků a 4 162 amerických státních občanů. Mnoho reemigrantů přicházelo i z evropských
zemí; jen z Rakouska se odhaduje na 100 tisíc osob.69 Repatriační vlna byla současně provázena
vystěhovalectvím, jež od roku 1920 postupně stoupalo; 95 % vystěhovalců směřovalo do USA,
které jen za fiskální roku 1920/1921 přijaly 40 844 osob (z toho bylo 28 056 Slováků), tento
počet v dalších letech narůstal.70 První poválečná hospodářská krize a rostoucí nezaměstnanost
vyvolaly od roku 1922 novou skutečnou vystěhovaleckou vlnu i do evropských zemí (do
Francie, Německa, Rakouska, Maďarska, ale i do SSSR, Rumunska a Polska).

Skutečný stav sociální ochrany zaměstnanců určoval komplex nejen právních předpisů, ale
i politicko-ekonomických opatření, do nichž se promítaly aktivity politických stran, a zejména
odborových organizací. Údaje o probíhajících kvalitativních proměnách v sociální oblasti
v počátečním stádiu nového československého státu (1918–1923) se objevovaly ve sjezdových
zprávách odborových svazů.71 Realizace sociální politiky v předmnichovském Československu
předpokládala postupnou existenci rozmanitých vzájemně spjatých subsystémů, nástrojů, in-
stitucí apod., jejichž pomocí měly být naplňovány její cíle. Při jejich volbě se musely respektovat
základní principy sociální politiky: sociální spravedlnost, sociální solidarita, subsidiarita
a participace. 

K problému sociální spravedlnosti uváděl již zmiňovaný Josef Macek její tři zásady:
každému stejně, každému podle jeho potřeb a každému podle jeho zásluhy. První zásada podle
Macka byla v řadě případů neproveditelná a může být kontroverzní se společenskými zájmy,
podle druhé zásady je práce rozdělována mezi členy společnosti podle jejich schopností a sil, ale
její výsledky podle potřeb jednotlivých členů, přičemž uplatňování této zásady vyžaduje
existenci autority – tj. státu, která rozhodne o prioritě potřeb. Při aplikaci třetí zásady jsou zásady
a odměny odvozovány z pracovního výkonu. Podle Macka je sociální spravedlnost pojem
relativní, a proto je nutné nechat se vést při výběru zásad ještě zásadou života.72 Tři následné
principy sociální politiky (sociální solidarita, subsidiarita a participace) vycházely a spočívaly ve
vzájemné podpoře, sounáležitosti jedinců a sociálních skupin při utváření a rozdělování
životních podmínek a prostředků.   

Sociální politika začala být v těchto letech realizována různými subjekty, z nichž ústřední roli
hrály vedle státu i odbory. Stát a jeho orgány představovaly hlavní subjekt sociální politiky,
určující pojetí, obsah i cíle sociální politiky a také konkrétní úkoly v daném časovém úseku. Na
formování a realizaci sociální politiky se podílely všechny složky státní moci – zákonodárná, vý-
konná i soudní. Nejvýznamnější role příslušela Národnímu shromáždění, které přijímalo
rozhodující legislativní opatření a schvalovalo státní rozpočet. Odborové organizace tradičně
hájily zájmy svých členů v pracovní i sociální oblasti, přičemž samy realizovaly nebo se výrazně
podílely na aktivizaci různých sociálně politických opatření. K dalším subjektům sociální
politiky se řadili zaměstnavatelé, zabezpečující opatření stanovená státem a jeho orgány; kromě
toho realizovali často vlastní dobrovolné činnosti související s péčí o zaměstnance, příp. jejich
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69 HORÁČEK, C.: Statistický příspěvek k našemu vystěhovaleckému problému. In: Československý statistický věstník,
1927, seš. 1–3. Viz též: POHL, J.: Vylidňování v Čechách v období 1850–1930. Praha 1932, s. 13. Nejnověji:
VACULÍK, J.: Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno 2014.  

70 MÉZL, F.: Vystěhovalectví z Československé republiky. In: Sociální revue, r. 4, 1923, s. 136–137. 
Též: A ČMKOS, IX. sjezd Odborového sdružení československého. Zápis o jeho zasedání ve dnech 21.–24. září 1930
v Obecním domě v Praze. Praha 1930, s. 69–71.  

71 DEYL, Z.: Sociální vývoj Československa 1918–1938, c. d., s. 36–83. Též: ČAPKA, F.: c. d., s. 48ć62.  
72 MACEK, J.: Sociální ekonomika. Praha 146, s. 20 a n.



rodiny (podnikovou sociální politiku). Můžeme konstatovat, že budovaná sociální politika první
republiky držela krok s celosvětovým vývojem, a to jak v teorii („česká škola sociální politiky“),
tak i v praxi. Přispělo k tomu celkově vysoce demokratické ovzduší mladého státu, vycházející
z humanitních tradic českého národa a ze sociální filozofie T. G. Masaryka.73 Můžeme říci, že
nejvýznamnější sociální reformy se v prvorepublikovém Československu realizovaly právě ve
sledovaném poválečném období. 
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PODÍL ČESKÝCH ODBORŮ NA ROZVOJI SOCIÁLNĚ POLITICKÝCH AKTIVIT

V POČÁTEČNÍM OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (1918–1923) 

73 T. G. Masaryk (1850–1937) vycházel, podobně jako A. Bráf, při formování svých sociálně politických názorů z rakou-
ské národohospodářské školy (zejména mu byl sympatický pokus C. Mengera o psychologickou analýzu jednání
kupujícího a prodávajícího). Hlavním jeho zaměřením byla snaha zastřít sociální rozpory za pomoci účinných
humánních reforem. V tomto duchu se koncem 19. století živě zajímal o poměry mezi dělnictvem a o marxismus. Jeho
myšlenky (viz Otázka sociální, I. II. Praha 1947) o socialismu a o sociální otázce vůbec měly velký význam pro teorii
i praxi sociální politiky mezi dvěma světovými válkami. Jejich největší rolí bylo jasné a vědecky erudované potlačení
myšlenek komunismu a třídního boje.  
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W STRONĘ WZGLĘDNEJ STABILIZACJI I PRÓB POROZUMIENIA.
PRZED I WOKÓŁ DECYZJI RADY AMBASADORÓW 

MICHAŁ JARNECKI

On the basis of archival materials and existing literature this study follows the Czechoslovak-
Polish relations since the second half of 1921, which were characterized by a certain
stabilization. Impulses came from the Polish diplomacy which was, under the new leadership of
the Minister K. Skirmunt, trying to achieve cooperation with Czechoslovakia. Remedy of mutual
relations was welcomed even by France.  

Key words: Czechoslovak-Polish Relations; Time of Stabilization;Conncil of Ambassadors.

W drugiej połowie roku 1921 r. zarysowały się szanse poprawy napiętych i nacechowanych
głęboką nieufnością stosunków polsko-czechosłowackich. Impulsy przyszły ze strony polskiej
dyplomacji, usiłującej pod nowym kierownictwem Konstantego Skirmunta, rzecznika współpra-
cy z ČSR, przerwać impas czy też klincz we wzajemnych relacjach. Pod wpływem traktatu
ryskiego i postępującej stabilizacji stosunków w Europie Środkowej dążył on do nowego otwar-
cia również w relacjach z południowym sąsiadem. Przy okazji poprawa stosunków byłaby
dobrze postrzegana przez sprzymierzoną z Polską Francję, z której zdaniem wypadało, choćby
oficjalnie się liczyć. Skirmunt znalazł sojusznika oddanego sprawie naprawy relacji polsko-cze-
chosłowackich w osobie Erazma Piltza, zarazem posła w Pradze i pełnomocnego ministra, co
podkreślało wobec czeskich gospodarzy rangę przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej (RP).
Znany ze swoich filoczeskich poglądów polityk, związany wcześniej z Komitetem Narodowym
Polskim (KNP), rozpoczął negocjacje z rządem praskim na temat zawarcia traktatu polityczne-
go pomiędzy dwoma państwami już od lipca 1921 r. Swoją gotowość do poprawy wzajemnych
relacji i przeświadczenie o konieczności tego faktu demonstrował już w roku poprzednim, zanim
objął praską placówkę podczas narady przedstawicieli RP w Europie Środkowej w Wiedniu,
w marcu 1920 r. Już wówczas postrzegał Czechosłowację, mimo deklarowanych zastrzeżeń, za
naturalnego sojusznika w celu „wspólnego blokowania Niemiec“. Alians dałby szansę, co stwier-
dził uczestniczący w spotkaniu praski poseł Alfred Wysocki, rękojmi, iż Czesi „nie będą dalej
popierali irredenty u nas“ i „osłabiali nas od wewnątrz“.1 Problematyka ukraińska zajmowała
istotne miejsce w rokowaniach obydwu państw. Polskie władze podejrzliwie patrzyły na roz-
mieszczenie części uchodźców ukraińskich na pograniczu z Polską, na Słowacji i Rusi Zakar-
packiej. Ponadto Warszawa ciągle była zaniepokojona utrzymującymi gotowość bojową forma-
cjami ukraińskimi w Czechosłowacji, postrzegając w nich zalążek sił powstańczych lub
dywersyjnych w Galicji. Z kolei do celów wywiadowczych świetnie mogli się nadawać Ukra-
ińcy mieszkający w Polsce, z racji znajomości języka i realiów. Czynniki kierownicze wywiadu
II RP widziały w Pradze animatora tych przedsięwzięć, niezależnie od czeskich deklaracji odci-
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1 WANDYCZ, P. S.: Erazm Piltz a koncepcje polityki środkowoeuropejskiej. In: Międzymorze. Polska i kraje Europy
Środkowo-Wschodniej XIX–XX w. Studia ofiarowane P. Łossowskiemu w 70-tą rocznicę urodzin. Warszawa 1995,
s. 223–224.



nających się od działań ukraińskiego wychodźstwa.2 Obawy polskie nie były wcale bezpod-
stawne. Wiosną 1921 r. strona czeska wyraziła zgodę na formowanie ukraińskich kadr oficer-
skich, które to Petruszewicz rozmyślał użyć do akcji zbrojnych w Galicji Wschodniej i na
sowieckiej Ukrainie. Przedstawicielstwo dyplomatyczne Czechosłowacji wspierało finansowo
lwowskie organizacje ukraińskie. Z obszaru Rusi przechodziły dywersyjne grupy i agitatorzy na
teren Rzeczypospolitej.3 Jeżeli nawet była w tym widoczna nadwrażliwość Warszawy, to do
pewnego stopnia zrozumiała ze względu na dotychczasowe nienajlepsze doświadczenia. Polski
minister zapowiadał dążenie do poprawy relacji z południowym sąsiadem zarówno w swoim
orędziu na forum Sejmu, jak też w bardziej poufnych rozmowach z polskimi dyplomatami, licząc
na przerwanie więzi łączących czeskich gospodarzy ze wschodniogalicyjskimi irredentystami.4

Strona polska obiecywała sobie wiele (jeżeli nawet nie nadmiernie), po negocjacjach z Czecho-
słowacją, co podkreślali niektórzy dyplomaci. Partnerzy znad Wełtawy uważali, iż za ewentual-
ne wyrzeczenie się, bądź porzucenie ich ukraińskich przyjaciół z Galicji, Polska powinna wyra-
źnie odciąć się od jakichkolwiek działań kokietujących separatystów ze Słowacji. Czesi zdawali
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2 Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa (CAW), f. Samodzielne Referaty Informacyjne (dalej SRI), DOK VI, sygn.
I.371.6/A. 47, odpis raportu z E. O. II Lwów do Min. Spraw Wojsk., 6. 6. 1921, gdzie autor, kpt. Czudowski,
informował o rozlokowaniu oddziałów ukraińskich przez Czechów wzdłuż granicy galicyjskiej i pogłoskach
o możliwości powstania; CAW, f. O. II SG, I. 303.4-6400, k. 599, raport z Krakowa do centrali O. II, 2. 9. 1921
o otwartej i pośredniej pomocy Czechów dla obozu ZURL. Czeskie źródła potwierdzają pobyt „halickich“ emigrantów
na Rusi i na wschodzie Słowacji w tym czasie, przede wszystkim członków batalionów-„sotni“ roboczych. AMZV, f.
II Sekce, k. 340, odpis pisma z 5. 9. 1921, č. 49870; CAW, f. O. II NDWP, sygn. I.301.8-358, pismo Ekspozytury
krakowskiej do O. II NDWP z 25. 5. 1921, w którym znalazły się informacje o pozyskaniu przez wywiad czeski
informatorów wśród członków organizacji ukraińskich i korzystaniu z pośrednictwa Czechów zamieszkałych na
terenie Wschodniej Galicji. Podobne wnioski można znaleźć w piśmie por. A. Birkenmayera, szefa Ekspozytury nr 4
do dowódcy Wydziału Wywiadowczego O. II, mjr Kierzkowskiego z 27. 5. 1921, w CAW, f. O. II NDWP, sygn.
I.303.4-6427; AAN, f. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej MSZ), sygn. 5702, k. 16–17, 11. 2. 1921, Prezydium
Namiestnictwa (wkrótce zlikwidowanego w ramach procesu unifikacji) we Lwowie załącza w swoim raporcie-
memoriale notatki o tworzeniu w Czechosłowacji armii ukraińskiej uwagi zostały również przekazane konsulowi
Zjednoczonego Królestwa we Lwowie, J. Whiteheadowi; k. 25–26, 19. 3. 1921, raport ze starostwa w Lesku
o szykujących się do wkroczenia od południa oddziałów ukraińskich ze znajdujących się tam „taborów“; k. 22, 8. 3.
1921; k. 24 memoriał z 24. 3. 1921 r. o wpływających informacjach do lwowskiego Namiestnictwa o obecności
umundurowanych i uzbrojonych ukraińskich oddziałów koło Jasiny, nieopodal Przełęczy Tatarskiej. Wspomina też
LEWANDOWSKI, K.: Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji. Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk 1974, s. 197–198, wydaje się jednak, że raczej byli to członkowie „roboczych sotni“. Z kolei o Ukraińcach
jako informatorach czechosłowackiego wywiadu pisze KOŁAKOWSKI, P.: Między Warszawą a Pragą. Polsko-cze-
chosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918–1939. Warszawa 2007, s. 279–280.

3 BETLIJ, O.: Galicja Wschodnia i stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1919–1921. In: Dąbrowski, D. (red.): Od
rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej.
Wrocław 2003, s. 63; CAW, f. O. II NDWP, sygn. I.301.8.358, pismo z Ekspozytury Oddziału II NDWP w Krakowie
do Biura Wywiadowczego NDWP, 25. 5. 1921 r.; AMZV, f. II Sekce, k. 442, pismo wicegubernatora Rusi Pod-
karpackiej dr Hájka do Krajowej Komendantury Wojskowej i Krajowego Zarządu Finansowego w Użhorodzie, 5. 11.
1922 r.

4 Archiwum Akt Nowych Warszawa (AAN), f. Ambasada RP w Waszyngtonie, t. 42, k. 183–184, 269–270, protokoły
z posiedzenia naczelników wydziałów MSZ z 30. 5. 1921 i 29. 8. 1921, podczas pierwszego K. Bader zwracał uwagę
na junctim pomiędzy sprawą Galicji Wschodniej, a sprawą czeskiego stanu posiadania na Słowaczyźnie i Rusi –
z punktu widzenia Czechów. Na drugim z nich przewodniczący, wiceminister K. Morawski, tak uzasadniał koniec-
zność kompromisu z ČSR: „Do porozumienia jesteśmy poniekąd zmuszeni, gdyż z chwilą gdy nie uznajemy traktatu
sewrskiego rozgraniczającego państwa poaustriackie i wydzielającego zarazem Galicję Wschodnią z obszaru Polski,
stworzyć musimy podstawę prawna dla delimitacji Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spisza w drodze bezpośredniego
układu polsko-czeskiego. Rozszerzenie tego układu również na zagadnienia czysto polityczne nie tylko przyniesie nam
doraźne korzyści (otwarcie drogi tranzytowej na Zachód), ale wzmocni ogromnie prestiż Polski, której przecież
głównie zarzucają, iż nie umie żyć zgodnie z sąsiadami w zgodzie i nie potrafi pogodzić się z faktami dokonanymi.“



sobie sprawę, że Warszawa jest skłonna do ustępstw w zamian za dèsintéressement w kwestii
wschodniogalicyjskiej i życzliwą neutralność w sporze z Niemcami czy Sowiecką Rosją.5 Inten-
sywne negocjacje rozpoczęły się w lipcu 1921 r. Warto byłoby prześledzić przebieg i postępy
rozmów. Erazm Piltz relacjonował na początku o czeskich oczekiwaniach powstrzymania agita-
cji słowackiej z terenów Polski. Przy okazji powtarzał wyrażane podczas dyskusji osobiste
ponoć poglądy Beneša i Masaryka o niechęci sąsiadowania z rosyjskim chaosem, choć ich
„szczerość“ nasuwała wątpliwości.6 Minister Skirmunt w wytycznych wyrażał życzenie uregu-
lowania jeszcze w „umowach przedwstępnych“ kilku kwestii. Rozwiązaniu miały ulec ukraińskie
formacje wojskowe i Praga miała zagwarantować wstrzymanie pomocy dla jakiejkolwiek formy
agitacji antypolskiej w Galicji Wschodniej. Oczekiwał również wstawiennictwa Czechów posia-
dających dobre relacje z Londynem u rządu Jego Królewskiej Mości kwestiach spornych między
Wielka Brytania a Polską , a taka była wówczas także sprawa Galicji Wschodniej. Liczył także
na pozytywne załatwienie traktowanej prestiżowo przez Polaków, sprawy Jaworzyny.7 Dowo-
dem postępu byłby raport z ostatniego dnia lipca, w którym Piltz donosił o koncepcji dołączenia
do właściwego tekstu także tajnego załącznika, do którego zostałaby przeniesiona drażliwa dla
czeskiej opinii publicznej sprawa niezaangażowania się Republiki w problematykę wschodnio-
galicyjską. Polski poseł starał się tłumaczyć drażliwość Czechów na tym punkcie i sugerował
zgodę na sugestie Pragi, co do powstania części niejawnej. Resort spraw zagranicznych wyrażał
zadowolenie z postępu rozmów, ale nie był wolny od wątpliwości. Szczególnie zastanawiało
przeniesienie czeskiego niezaangażowania do tajnego protokołu, co mogło spotkać się ze nie-
zrozumieniem polskiej opinii publicznej.8 Gdy z kolei pierwsza część rokowań została zako-
ńczona, w końcu sierpnia Piltz raportował na ulicę Wierzbową, iż najtrudniejszym orzechem do
zgryzienia pozostaje kwestia uznania polskiej suwerenności nad Galicją Wschodnią. Poseł starał
się wytłumaczyć wstrzemięźliwość Pragi, sugerując mniejszy ładunek emocji. Przypominał rów-
nież angielskie wątpliwości. Doradzał cierpliwość i kompromis, ponieważ „gdyby Czechosło-
wacja, która jedynie mogłaby mieć interes w otworzeniu korytarza do Rosji, zajęła stanowisko
jasne i życzliwe dla nas, mogłoby to rozegraniu się sprawy Galicji Wschodniej nadać duże zna-
czenie“. Piltz uważał, iż nasi południowi sąsiedzi jednoznacznie nie zobowiążą się do otwartego
uznania polskiej suwerenności w Galicji. „Pomijając zobowiązania moralne, które zaciągnęła
Czechosłowacja wobec pewnych grup ukraińskich, pomijając wreszcie znaczenie realne sprawy
Galicji Wschodniej jako czynnika w rokowaniach z Polską […], stwierdzić należy, że Czecho-
słowacja zbyt jest związana z Wielkimi Mocarstwami, zbyt wiele im zawdzięcza, zbyt od nich jest
zależna, ażeby chciała i odważyła się postąpić wbrew podpisanym i ratyfikowanym przez siebie
traktatom […] oraz jednomyślnie licznym deklaracjom Wielkiej Koalicji – argumentował, tłu-
macząc stanowisko drugiej strony i konieczność pewnych poufnych ustaleń.“9 Także po kilku
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5 Archiv ministerstva zahraničních věcí Praha (AMZV), f. Vládní delegace Československé republiky v Varšavě,
Varšava 1921, 21. 5. 1921; J. Novák, czechosłowacki charge d’affaires, stwierdzał, że Polacy są gotowi „oferować
wiele“. WANDYCZ, P. S.: U źródeł paktu Skirmunt-Beneš. In: Wandycz, P. S.: Polska a zagranica. Paryż 1986, s. 44.
Szerszą dyskusję oraz jeszcze inne źródła prezentuje PISULIŃSKI, J.: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej
polityce zagranicznej w latach 1918–1923. Wrocław 2004, s. 365.

6 AAN, f. MSZ, sygn. 5540, Mkf. 21809, k. 1–5, Praga 22. 7. 1921; k. 7–10, Praga 28. 7. 1921; k. 55–57, Praga 31. 7.
1921; k. 114–119, Praga, 24. 9. 1921.

7 AAN, f. MSZ, sygn. 5540, Mkf. 21809, k. 7–10, Warszawa 28. 7. 1921. Kwestia jaworzyńska przez Polskę traktowana
była nader prestiżowo i emocjonalnie. Ewentualne pozyskanie tego skrawka Spiszu, miało stanowić w oczach Wars-
zawy substytut za utratę Śląska Cieszyńskiego. Kręgi rządzące w II RP liczyły tutaj na elastyczność Pragi – bez-
skutecznie.

8 AAN, f. MSZ, sygn. 5540, Mkf. 21809, k. 55–57, Praga 31. 7. 1921 i dołączone wątpliwości MSZ.
9 AAN, f. MSZ, sygn. 5540, Mkf. 21809, k. 58–71, Marienbad – Mariańskie Łaźnie 31. 8. 1921.



tygodniach dalszych rozmów okazało się „niepodobieństwem oczekiwać uznania przez Czecho-
słowację traktatu ryskiego, zanim uczynią to mocarstwa“.10 Można się zgodzić z Lewandow-
skim, że Piltz zabiegając o upragnione porozumienie, zbyt łatwo ulegał sugestiom rozmówców,
ich „inspiracyjne wypowiedzi prezentując jako własne“.11 Owocem kilkumiesięcznych (prowa-
dzonych od lipca) rokowań i wysiłków obu stron, choć przede wszystkim Piltza, stał się układ
polityczny z 6. 11. 1921, podpisany w Pradze przez szefów dyplomacji RP i ČSR, Skirmunta
i Beneša. Najważniejszymi postanowieniami w części oficjalnej były następujące kwestie: wza-
jemne gwarancje terytorialne, zapewnienie życzliwej neutralności w wypadku zaatakowania jed-
nej ze stron przez któregoś z sąsiadów i zabezpieczenie tranzytu wojennego, wzajemne uznanie
traktatów politycznych, wojskowych i gospodarczych zawartych przez ČSR z Rumunią i Jugo-
sławią oraz pomiędzy Polską a Rumunią i Francją, konwencja handlowa, zobowiązanie się do
arbitrażu w przypadku sporu, niezawieranie umów sprzecznych z tym układem, czas trwania 5
lat i jego szybka ratyfikacja. Poza tym powstał dwupunktowy aneks, w którym strony zapowia-
dały powołanie komisji delimitacyjnej na dawnych obszarach plebiscytowych (czytaj spornych)
oraz załatwienie w ciągu 6 miesięcy w „sposób przyjazny“ sprawy Jaworzyny. W tajnym, pouf-
nym protokole znalazły się następujące zobowiązania: pomocy ze strony ČSR w celu poparcia
praw Polski do Galicji Wschodniej i dèsintéressement Czechów w kwestii aspiracji nacjonali-
stycznych kół ukraińskich, niepodejmowania działań szkodzących granicom ryskim, bez ich ofi-
cjalnego uznania przez Pragę, sprzeciw Polski wobec prób restauracji Habsburgów na Węgrzech,
neutralności Polski w ewentualnym konflikcie Czechosłowacji z Węgrami.12 Umowę uroczyście
podpisali dwaj ministrowie spaw zagranicznych, ale proces ratyfikacji w Polsce utknął w ślepym
zaułku. Porozumienie było często kontestowane, nie bez powodu, z racji wcześniejszych nienaj-
lepszych doświadczeń i braku jednoznaczności w ważnych dla Polski kwestiach. Nieprzypadko-
wo „trudne“ tematy zostały przeniesione do części tajnej. Niejasność panowała w prestiżowej,
choć de facto bardziej symbolicznej niż istotnej dla Polski sprawie Jaworzyny, której pozyska-
nie miało stanowić substytut porażki w kwestii cieszyńskiej. Właśnie problem jaworzyński osta-
tecznie zatruł na tyle atmosferę, że najpierw oddalał, a potem pogrzebał szanse ratyfikacji ukła-
du listopadowego.

Warto byłoby przyjrzeć się komentarzom prasy, pamiętając o ostrożności wobec tego typu
źródeł z piętnem doraźności i o zbyt dużym ładunku emocji. Satysfakcję wyrażały tytuły
endeckie,13 ale była to logiczna konsekwencja poszukiwania przez te kręgi antyniemieckiego
wspólnego słowiańskiego mianownika. Daleko posunięty sceptycyzm wyrażały tytuły
socjalistyczne, np. Robotnik, bliskie Narodowej Partii Robotniczej (NPR), jak Sprawa
Robotnicza i konserwatywne, jak krakowski Czas. W gazecie PPS już w październiku pisano, że
„byłoby niedorzecznością polegać na czeskiej ‚obiecance-cacance’“. Czesi przecież też
„obiecywali, że Śląska [tj. Cieszyńskiego] nie napadną“. Sama podróż ministra Skirmunta też
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10 AAN, f. MSZ, sygn. 5540, Mkf. 21809, k. 114–119, Praga 24. 9. 1921.
11 LEWANDOWSKI, K.: Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji. Wrocław – Warszawa – Kraków –

Gdańsk 1974, s. 208.
12 Tekst znajduje się w AMZV, f. Politické zprávy (dalej PZ), Varšava 1921, 5. 11. 1921, inw. nr 800. Omówienia

i komentarze SZKLARSKA-LOHMANNOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne 1918–1925.
Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 79–81, 84d.; SZCZEPAŃSKA, A.: Czechosłowacja w polskiej polityce
zagranicznej w latach 1918–1933. Szczecin 2004, s. 101–102; LEWANDOWSKI, K.: Sprawa ukraińska w polityce
zagranicznej Czechosłowacji. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, s. 209–213. Por. wraz z komentarzem,
że Beneš asekurował się iż układ, nie może być wyraźnie skierowany przeciwko ZSRR i Niemcom. DEJMEK, J.:
Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Č. I. Revolucionář a diplomat (1894–1935). Praha 2006, s. 318.

13 Gazeta Warszawska, 7. 11. 1921; 13. 12. 1921, artykuły autorstwa K. Smogorzewskiego wyrażały bądź umiarkowaną
satysfakcję, albo też stwierdzały, że w Galicji Wschodniej czas pracuje na korzyść Polski (w drugim przypadku).



została oceniona surowo. Porozumienie miało przedstawiać nikłą wartość z powodu skoncen-
trowania się Czechów na rosyjskiej wizji. Miało tez być wyrazem krótkowzroczności. Według
gazety „endecja i p. Skirmunt czynią wszelkie możliwe wysiłki, aby sprawę Galicji Wschodniej
usunąć z porządku dziennego międzynarodowej polityki“. Polski minister „musi więc jechać po
protekcję do Czechów“, co jest linią „zawodną“, tak jak i dane im „olbrzymie korzyści
polityczne“14. Redagowany z pozycji odmiennej wizji rzeczywistości, konserwatywny Czas
dochodził do podobnych konkluzji, choć może nie aż tak ostrych. Jeszcze w toku negocjacji
pojawiały się apele przekonania czechosłowackich rozmówców do wagi przywiązywanej przez
Polskę do problemu wsparcia obozu Petruszewicza przez Pragę. Potem też pojawiło się
zwątpienie co do realnego znaczenia i wartości układu.15 Wyjątkową rezerwę przejawiał organ
NPR, Sprawa Robotnicza. Według redakcji antagonizm polsko-czeski miał charakter głębszy, niż
tylko międzypaństwowy, bo przechodzący na poziom sporu narodowego. Dowodziła tego
tradycyjnie prorosyjska postawa Czechosłowacji, „tęsknota za socjalizmem [?]“ i koncepcje
rozbioru Rzeczypospolitej przez odebranie jej Galicji Wschodniej oraz „trzymanie nas w sza-
chu“ poprzez Ruś Zakarpacką.16

Prasa czeska potraktowała układ i jego potencjalne następstwa i polskich partnerów bardzo
protekcjonalnie. Dowodem byłoby spojrzenie nawet życzliwego zazwyczaj Polsce organu chr-
ześcijańskich ludowców, na którego łamach padły „dobre rady“ ułożenia się z Ukraińcami czy
Rosjanami. Na tej drodze można byłoby tez liczyć na czeskie pośrednictwo.17

Niezwykle krytyczny wobec układu był też wcześniej wspomniany historyk ustroju i prawa,
Stanisław Kutrzeba, który uważał, że Czesi poprzez swoje „dèsintèressement w sprawie Galicji
wyrzekają się tego, czego nie mają, nie rezygnując w zasadzie z niczego“.18 Gorzkie to słowa,
ale dotykały one sedna sprawy.

Pomimo braku ratyfikacji, na mniej więcej rok poprawił się znacznie klimat wzajemnych
relacji. Strona czeska zaczęła się też stopniowo dystansować od petruszewiczowskiej emigracji
politycznej. W poufnych rozmowach w Londynie Beneš miał ponoć przekonywać gospodarzy
o sensie uznania polskiej obecności w Galicji Wschodniej. Podczas konferencji genueńskiej,
wiosną 1922 r. także doszło do ograniczonej współpracy delegacji dwóch sąsiednich państw
słowiańskich. Z dystansu mogło to dowodzić politycznego zbliżenia skłóconych do tej pory
państw. W każdym razie, tak to widzieli Ukraińcy. Zainteresowani wyczuli, że coś jest na rzeczy
i ich reakcją stała się nota ZURL z maja 1922 r. (podpisana była przez Jewhena Łewyckiego),
przypominająca o lojalności wychodźców wobec swej nowej ojczyzny, braterstwo broni sprzed
kilku lat (wspólna walka z armia Beli Kuna). Odwoływano się w niej do braterstwa słowiań-
skiego, oczekując zdementowania pogłosek rozpowszechnianych przez francuską prasę
o ochłodzeniu relacji Czechosłowacji z ZURL. Padło nawet dramatyczne pytanie, czy prawdą są
przecieki, że szef czechosłowackiej dyplomacji miał przekonywać brytyjskiego premiera, co do
konieczności wyrażenia zgody na przyłączenie Galicji Wschodniej do Polski.19 Można mniemać,
że nota ta posiadała charakter delikatnego nacisku i pytania, co do sensu dalszej współpracy. 

Nieco groteskowo został potraktowany przez czechosłowacką administrację Łonhyn Cehel-
skij, przedstawiciel obozu ZURL w USA i Kanadzie. Pretekstu dostarczyła kwestia wydania mu
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14 Robotnik, 23. 10. 1921; 6. 11. 1921.
15 Czas, 27. 7. 1921; 31. 7. 1921; 7. 11. 1921.
16 Sprawa Robotnicza, 27. 10. 1921.
17 Lidové listy, 17. 1. 1922.
18 KUTRZEBA, S.: Nasza polityka zagraniczna. Kraków 1923, s. 65.
19 AKPR, sygn. T. 74/22, nr 941/22, 18. 5. 1921.



wizy. Władze udawały, że nie wiedzą, czym była lub jest „rzekoma“ ZURL, którą notabene
wcześniej intensywnie wspierały.20 Oficjalnie jednak Praga unikała zobowiązujących deklaracji,
co do „Halicza“, nie tylko chyba zresztą z obaw o reakcję emigracji, co musiało z kolei
wywoływać polskie obiekcje. Brak ratyfikacji poniekąd usprawiedliwiał praskich sponsorów
galicyjskiego wychodźstwa. Czechosłowacja nadal wspierała irredentystyczny z polskiego
punktu widzenia obóz ZURL i jego odpryski, tyle tylko, że czyniła to bardziej dyskretnie, zdając
sobie sprawę, że nie może przekraczać pewnych ram. Kalkulując na zimno, byłoby błędem
rezygnować zupełnie z tego środka nacisku na rywalizującego sąsiada. Mnożyły się sygnały, że
dla Pragi kwestia wschodniogalicyjska pozostaje cennym argumentem. Na łamach prasy, należy
przyznać wolnej, padały „dobre rady“ dotyczące zaprowadzenia autonomii, a nawet już
wyjątkowo naiwne-rezygnacji z tej prowincji. Ponoć „dèsintèressement“ nie wykluczało tego
typu sugestii, ale i nieprzyjaznych czynów.21 Istniejące sprzeczności i nierozwiązane problemy
oraz oddalająca się perspektywa ratyfikacji układu Skirmunt-Beneš ponownie zaczęły kom-
plikować i zabagnić wzajemne relacje. Interesujący pod tym względem byłby raport
z wicekonsulatu koszyckiego z września 1922 r. potwierdzający dalsze funkcjonowanie
denerwującej Polaków nieoficjalnej dyplomatycznej placówki ZURL, dyskretnie wspomaganej
przez Czechów. Znajdujemy tam opinię, że: „nie jest zgodne z prawdą jakoby istniał w Pradze
akredytowany przy rządzie czeskim konsulat ukraiński […], natomiast prawdą jest, iż istnieje
w Pradze misja respektowana przez rząd czeski“.22

W związku ze zbliżającymi się w RP wyborami wzrosła aktywność UWO o charakterze
dywersyjno-sabotażowym. Polski wywiad dysponował informacjami o pomocy władz czecho-
słowackich dla planów powstańczych w Małopolsce Wschodniej i tolerowały przygotowania do
ataków na nadgraniczne od strony Rusi Podkarpackiej powiaty.23 Akcje te były kontynuowane
także na początku 1923 r., ich ślady prowadziły wyraźnie do Czechosłowacji. Do Polski
przenikały informacje o współdziałaniu i współfinansowaniu przez Czechów ukraińskiego ruchu
terrorystycznego i nacjonalistycznego, który teraz przybrał formy mniej spektakularne. Liczbę
potencjalnym bojowników i powstańców kwaterujących na czechosłowackiej ziemi oceniano na
około 10 tysięcy. Ceną którą musieli zapłacić Ukraińcy, miało być wyrzeczenie się pretensji do
Rusi Zakarpackiej.24 Kontynuacja skierowanej przeciwko Polsce aktywności z obszarów Cze-
chosłowacji wywoływała nie tylko niepokój, zniecierpliwienie, ale też irytację obecnością
„ukraińskich band“ na pograniczu. Ich wyrazem było miedzy innymi wezwanie przez
ówczesnego szefa Sztabu Głównego gen. Władysława Sikorskiego, attachè wojskowego Cze-
chosłowacji, gen. Kamil Holý, od którego żądał bardziej zdecydowanych działań wobec
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20 AKPR, sygn. T. 256/22, k. 85, raport z 10. 2. 1922 oraz piszący o tym. LEWANDOWSKI, K.: Sprawa ukraińska
w polityce zagranicznej Czechosłowacji. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, s. 213. „Zdziwienie“ miał
wyrażać wiceminister V. Girsa.

21 GRUCHAŁA, J.: Czechosłowackie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938. Katowice 2002, s. 39,
gdzie autor cytuje pisma socjaldemokratyczna Socialistická budoucnost z 16. 9. 1922 a także ludowców (chadeków)
Lidové listy z 8. 6. 1922, 18. 7. 1922 i 19. 10. 1922 oraz poglądy J. Kšonškeviča („zczechizowany“ Polak).

22 AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, sygn. 458, t. 77, k. 11–12, raport z placówki NO do Ekspozytury nr V O. II SG
w Krakowie.

23 AAN, f. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, t. 159, k. 206 pisma z Komendy Powiatowej Policji Państ-
wowej w Dolinie do Komendy Wojewódzkiej Policji Politycznej w Stanisławowie z 8. 9. 1922; k. 207, informacja
z Rusi z 11. 9. 1922.

24 CAW, f. O. II SG, sygn. I.303.4-6908, opracowanie Ekspozytury nr V (Kraków) O. II SG z przełomu lat 1922 i 1923,
bez daty, choć prawdopodobnie z listopada 1922; AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, t. 83, k. 44–45, 7. 2. 1923; k. 12,
styczeń 1923 (bz). 



irredentystów ukraińskich działających z obszarów ČSR. Zostały one poprzedzone bardziej
nieformalnymi pretensjami polskich czynników, nie mówiąc o kąśliwych uwagach prasy.25

Na zarzuty padające z polskiej strony o ingerowaniu w wewnętrzne sprawy sąsiedniego
państwa, cynicznej, ale charakterystycznej wówczas dla czechosłowackich kół kierowniczych,
odpowiedzi udzielił organ narodowców w Cieszyńskim, Moravskoslezký denník, który
zakładając, że i tak sprawa Galicji Wschodniej stanowi kwestię międzynarodową, a Czecho-
słowacji zależy na bezpieczeństwie i stabilnej drodze do „oceanu wszechsłowiańskiego“, musi
więc wykazać zainteresowanie źródłem niepokojów. Ponadto ČSR w naturalny sposób powinna
zabiegać o relacje z Rosją i radziecką Ukrainą (niezależnie od samych Galicjan), co też wkrótce
zaczęła czynić. Ten sam dziennik kilka tygodni wcześniej zauważał, co mogło budzić rozdra-
żnienie nad Wisłą, że gdy dojdzie do powstania „nowej wolnej Rosji“, to porozumie się ona
ostatecznie z Polską, w sprawie „tymczasowo ustalonej na mocy traktatu ryskiego granicy“.26

Strona polska długo oczekiwała do Czechosłowacji jakiegoś gestu w prestiżowej dla Wars-
zawy kwestii Jaworzyny. W tej sprawie Czesi nie chcieli ustąpić, na co naiwnie nieco liczyła
Warszawa. Ta kwestii w latach 1922–1923 ogniskowała uwagę kół polskich. Na dodatek strona
polska oczekiwała na jakieś spektakularne posunięcia w sprawie „haliczan“ przebywających po
drugiej stronie Karpat i Olzy. Polska była tez rozczarowana oświadczeniem Beneša, reagującego
na przecieki o poufnej części traktatu, iż opinia publiczna w jego państwie jest nieprzygotowana
do uznania polskich praw do Galicji. Pragę zirytował sprzeciw Polski wobec kandydatury Cze-
chosłowacji do Rady Ligi Narodów. Ponadto w Polsce odżyły, na złość sąsiadowi awanturnicze
w sumie pomysły wsparcia słowackich separatystów, co dla Czechów było nie do przyjęcia. Do
ratyfikacji więc nie doszło.27 Z perspektywy lat wydaje się, że zbyt ambitne plany i myślenie
życzeniowe zderzyły się i rozbiły się o twarde realia wzajemnych relacji. Jeżeli nawet nie doszło
do wejścia w życie układu z 6. 11. 1921 r. i nastąpił powrót do starych uprzedzeń i podejrzeń, to
jednak, mimo wszystko temperatura konfliktu polsko-czechosłowackiego osłabła w porównaniu
z poprzednim okresem, a konfrontacja przeszła w etap rywalizacji bądź w najlepszym wydaniu
poprawności.
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25 AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, sygn. 458, t. 88, k. 61, Oddział II SG do MSZ z 16. 11. 1922; t. 83, k. 180, odpis
informacji z MSZ o koncentracji na terenie czeskim ukraińskich organizacji bojowych w celu wypadu do Polski, 5. 06.
1923; AMZV, II Sekce, k. 442, raport gen. K. Holego, 26. 10. 1922, zdający sprawozdanie ze śniadania, na którym
przedstawiciel Sztabu Głównego, gen. Rybak, stwierdził o potrzebie wysłania do Galicji Wschodniej 3 dodatkowych
pułków ze wzglądu na „bandy“ posiadające bazy na obszarze Rusi Zakarpackiej. Odpis tego dokumentu znajduje się
też w AKPR, sygn. T. 11/21, wiązka 3, wraz z dementi gen. Holego; Gazeta Warszawska, 19. 10. 1922. Sprawę
porusza też PISULIŃSKI, J.: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach
1918–1923. Wrocław 2004, s. 384–385.

26 Moravskoslezký denník, 5. 11. 1922; 11. 9. 1922 (oba autorstwa J. Špačka). Też GRUCHAŁA, J.: Czechosłowackie
środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938. Katowice 2002, s. 42–44.

27 SZKLARSKA-LOHMANNOVA, A.: Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne 1918–1925. Wrocław – Wars-
zawa – Kraków 1967, s. 89–120, 121–142; LEWANDOWSKI, K.: W kręgu problematyki stosunków polsko-czecho-
słowacko-ukraińsko-polskich 1918–1922. Z dziejów stosunków polsko-radzieckich 6, 1970, s. 192–193. O emocjach
towarzyszących sprawie jaworzyńskiej czy wsparciu ukraińskiej emigracji przez rząd praski świadczyłaby nawet
przypadkowa nieco kwerenda gazet z wiosny i jesieni 1922 oraz wiosny 1923 r., IKC, 1. 5. 1922 (o kwestii jaworzyń-
skiej wypowiadał się sam prof. O. Sosnowski); Myśl Niepodległa, 6. 5. 1922; Rzeczypospolita, 29. 11. 1922; Kurier
Warszawski, 29. 11. 1922, nie negując złej woli sąsiada z południa, nawoływał akurat do spokoju, Czas, 7. 5. 1923;
8. 5. 1923; 9. 5. 1923 – w serii artykułów W. Tetmayer dokonywał wyjątkowo subiektywnej analizy stosunków pol-
sko-czeskich od średniowiecza, „dowodząc“, iż zawsze nasi sąsiedzi byli Polsce nieprzejednanie wrodzy, nawet
w rabacji galicyjskiej doszukując się prowokacji urzędników czeskiego pochodzenia. Przegląd Wieczorny, 18. 6.
1923, z sugestią, że Czesi „nasyłają nam hajdamaków“. Do wyciszenia wzywał endecki Kurier Warszawski, 27. 4.
1922, akurat w jednym mając rację: pisząc o niewielkim znaczeniu skrawka jaworzyńskiego, zbyt prestiżowo
traktowanym przez Polskę.



Czechosłowacja podjęła próby znalezienia kontaktu z radzieckim państwem. Pewne kroki
zostały już podjęte w maju 1920 r., podczas londyńskiego spotkania ministra Beneša
z radzieckim dyplomatą Krasinem, na marginesie wizyty w Zjednoczonym Królestwie. Doszło
również do pierwszych kontaktów z przedstawicielami Radzieckiej Ukrainy, będącej swego
rodzaju substytutem państwowości. Na wstępie doszło, w drugiej połowie roku 1920 do
spotkania z delegacją ukraińskich spółdzielców wizytującymi ČSR, z bliskim prezydenckiej
grupy Hradu, inż. Jaromírem Nečasem. Okazją ku temu stał się przyjazd do Pragi sowieckiej
misji handlowej i jej kilkunastomiesięczny pobyt nad Wełtawą. Uaktywniło się powołane do
życia wcześniej czechosłowackie Towarzystwo do handlu ze Wschodem, stanowiące swoistego
rodzaju konsorcjum czechosłowackich instytucji finansowych. Do akcji włączył się też
Legionbanka z Władywostoku, założony jak nazwa sama sugeruje, przez legionistów czeskich
(walczących z władzą radziecką w latach 1918–1919) na Dalekim Wschodzie, przenoszący
swoje aktywa do Pragi. Bank był żywo zainteresowany rynkami czarnomorskimi. W marcu 1921
r. pojawiła się nad Wełtawą misja handlowa rządu charkowskiego (sowieckiej Ukrainy), pod
przywództwem Maksyma Lewickiego (Liwyckiego). W drugą stronę w sierpniu udała się misja
czechosłowacka pod przywództwem Vaclava Beneša.28 W styczniu 1922 r. w Moskwie
rozmawiał z premierem Ukrainy Radzieckiej, Chrystianem Rakowskim, wysłannik ČSR, Václav
Girsa, notabene sam wywodzący się z Wołynia. W lutym odwiedził Pragę sam Rakowski,
rozmawiając na temat intensyfikacji wymiany handlowej. Po kilku miesiącach, 6. 06. 1922
r. została podpisana tymczasowa umowa Czechosłowacji z rządem charkowskim, dzień po
podobnej z władzami Radzieckiej Rosji. Stwarzała ramy do organizacji placówek dyplomatyc-
znych, przeprowadzenia repatriacji, niezwykle interesującej władze sowieckie i zbudowania
gruntu pod stałe relacje handlowe.29 Pomimo, wydawałoby się dobrych perspektyw i początków
rozwijania wzajemnych relacji handlowych, zainteresowania wielu poważnych czecho-
słowackich firm (np. Gustav Becher, Melchior Gumert, Kovažik, Laurin i Klement i in.), przede
wszystkim z branży maszynowej i spożywczej, współpraca załamała się na przełomie lat
1922–1923. Na przeszkodzie stanęło kilka spraw, głównie fiasko konferencji genueńskiej,
poświęconej m. in. ewentualności spłaty rosyjskiego zadłużenia przez nowych gospodarzy
Kremla oraz wzgląd na państwa zachodnie i aliantów z Małej Ententy, zachowujących dystans
do radzieckiego państwa. Istotną rolę odegrały też obawy ze strony banków, które miałyby
obsługiwać wzajemne transakcje, co do wiarygodności sowieckich instytucji finansowych, przy
braku czechosłowackich gwarancji rządowych. Z formalnego punktu widzenia nie doszło też do
ratyfikacji umów, z założenia i tak tymczasowych.30

Wbrew temu, co piszą czescy badacze, działalność misji handlowej nie ograniczała się tylko
do organizowania wymiany handlowej czy pomocy głodującym na południu Rosji i Ukrainy.
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28 SLÁDEK, Z. – VALENTA, J.: Sprawy ukraińskie w czechosłowackiej polityce wschodniej w latach 1918–1922.
Z dziejów stosunków polsko-radzieckich 5, 1969, s. 154–155; DŽEDŽULA, A.: Z istorii ukrajinsko-českoslo-
slovackich ekonomičnych zvjazkiv. Ukrajinskyj istoričnyj žurnal, 1967, nr 2, s. 57–58.

29 SLÁDEK, Z. – VALENTA, J.: Sprawy ukraińskie w czechosłowackiej polityce wschodniej w latach 1918–1922.
Z dziejów stosunków polsko-radzieckich 5, 1969, s. 156–163; DŽEDŽULA, A.: Z istorii ukrajinsko-českoslo-
slovackich ekonomičnych zvjazkiv. Ukrajinskyj istoričnyj žurnal, 1967, nr 2, s. 60.

30 Tamże, s. 58–62, autor podaje szereg szczegółowych informacji o wzajemnych obrotach, bazując na ukraińskich
głównie danych. Na radzieckiej Ukrainie pracować miało też 200 specjalistów czeskich. Ponoć w latach 1921–1922
suma obrotów z Czechosłowacją wynosiła 6,4 % całości handlu zagranicznego i 8,6 % wartości importu Radzieckiej
Ukrainy, spadając w roku następnym do symbolicznych już cyfr 1,1 % i 0,2 %. Najważniejszą pozycję wśród zagranic-
znych gospodarczych partnerów władz charkowskich, zajmowały Niemcy, co w świetle porozumienia z Rapallo,
wydaje się zrozumiałe, a liczyły się też Anglia i początkowo Stany Zjednoczone. SLÁDEK, Z.: Československé banky
a sověty ve dvacátých letech. Československý časopis historický 18, 1970, s. 26–32.



Posiadała ona ambicje szersze: reprezentowania sowieckiej Ukrainy, przekonywania do powrotu
wychodźców i koordynacji akcji repatriacyjnej oraz zwalczania na czechosłowackim gruncie
„nacjonalistów“. Co prawda „haliczanie“ z obozu Petruszewicza cieszyli się większą
wyrozumiałością, ale nie zmieniało to generalnie negatywnej oceny tej formacji z punktu
widzenia Charkowa. W rozmowach z władzami czeskimi padały pytania, jak długo jeszcze rząd
ČSR będzie tolerować półoficjalną misję ZURL, bądź kiedy zostanie ona zamknięta. Podejrz-
liwość ukraińskich komunistów budziły tez halickie formacje wojskowe i finansowanie ich przez
Czechów. Mogły przecież w każdej chwili zostać użyte do walki z władzą radziecką, co
zauważali rozmówcy Girsy w Moskwie i Charkowie. Haliczanie w pierwszej kolejności byli
zachęcani do repatriacji. Środowiska petlurowskie, groźniejsze dla USRR, miały być
„izolowane“ i „demaskowane“, tak aby uniemożliwić ich „intrygi“.31 Jeżeli wierzyć
enuncjacjom i raportom owej misji kierowanym do Charkowa, to ostatnie zadanie urastało wręcz
do priorytetu, pozornie „apolitycznej“ palcówki usiłującej stworzyć faktyczne dyplomatyczne
przyczółki. Rozwijające się kontakty uległy jednak na przełomie lat 1922–1923 zamrożeniu
w związku z faktem fiaska konferencji genueńskiej, układu radziecko-niemieckiego z Rapallo,
powstania ZSRR (dowód centralizmu), dostosowania się Czechosłowacji do linii Zachodu
i problemami z gwarancjami bankowymi dla firm podejmujących ryzyko operacji na
Wschodzie.32

Także strona polska szukała dróg dojścia do rządu charkowskiego usiłując wygrywać różnice
zdań lub tylko akcentów pomiędzy moskiewską centralą, a jej ukraińskim wasalem. Warszawa
w osobie Skirmunta liczyła, że w ten sposób zdoła osłabić zależności Charkowa od Moskwy
i wzmocnić tym samym opcje separatystyczne na sowieckim Naddnieprzu. Z zainteresowaniem
przyjmowano próby Rakowskiego pozyskania większej swobody ruchów i autonomii
w kontaktach ze światem zewnętrznym (wizyty w Pradze i Bukareszcie).33 Jesienią 1921
r. doszło do wymiany przedstawicieli dyplomatycznych pomiędzy Polska a USSR. Do Charkowa
udał się Franciszek Pułaski (pełnił misję niespełna rok), a do Warszawy Ołeksander Szumski.
W styczniu 1922 r. władze Radzieckiej Ukrainy wyraziły zgodę na przystąpienie do rokowań nad
traktatem handlowym, na co nalegały też kręgi biznesowe w samej Rzeczypospolitej.34 Rząd
charkowski wyraził zainteresowanie udziałem w Targach Wschodnich odbywających się we
Lwowie, co spotkał się z pozytywnym odzewem. Impreza odbyła się we wrześniu 1922
r. W marcu 1923 r. polskie firmy pokazały się na targach kijowskich, stanowiąc większość
zagranicznych wystawców.35 Interesujące, że tym kontaktom nie zaszkodził poważny incydent,
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31 Centralnyj deržavnyj archiv vyščich orhanu vlasti Ukrajiny Kyjiv (CDAVOVU), f. PRCz, op. 1c, spr. 685, raporty
misji do Charkowa i odpowiedzi ukraińskiej centrali Ministerstwa-Komisariatu Spraw Zagranicznych oraz odpisy
stenogramów rozmów z V. Girsą z listopada 1921 r., jak również spr. 809, ark. 6–7, 27. 7. 1922; ark. 38–39, 9. 10.
1922. Patrz też w rozdziale 1, przypis.

32 SLÁDEK, Z. – VALENTA, J.: Sprawy ukraińskie w czechosłowackiej polityce wschodniej w latach 1918–1922.
Z dziejów stosunków polsko-radzieckich 5, 1969, s. 163.

33 PISULIŃSKI, J.: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923. Wrocław
2004, s. 373–376.

34 DiM, t. 4 (kwiecień 1921 – maj 1926), Warszawa 1965, s. 71–72, 22. 9. 1921, nota Ludowego Komisariatu Spraw
Zagranicznych USSR wraz z komentarzami i przypisami, jak również do. 87, s. 134–135, 5. 1. 1922, nota rządu USSR
do chrage d’affaires RP w Charkowie, L. Berensona w sprawie zgody na przystąpienie rokowań na temat traktatu han-
dlowego; z kolei s. 174, 29. 7. 1922, pismo pełnomocnika Rady Komisarzy Ludowych RFSRR przy rządzie USSR do
przedstawicielstwa handlowego RP wyrażające gotowość do udziału w targach Wschodnich we Lwowie.

35 Tamże, s. 174, 29. 7. 1922, pismo pełnomocnika Rady komisarzy Ludowych RFSRR przy rządzie USSR w sprawie
ewentualnego udziału wystawców z Radzieckiej Ukrainy. Też o samych targach we Lwowie i Kijowie porusza
PISULIŃSKI, J.: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923. Wrocław
2004, s. 388.



wręcz zgrzyt, związany z tzw. drugim pochodem zimowym, czyli wkroczeniem jednostek
petlurowskich pod dowództwem gen. JurkoTiutynnika z terytorium polskiego na obszary
radzieckiej Ukrainy, w celu wywołania tam powstania. Cała sprawa nie mogłaby się odbyć bez
logistycznego wsparcia ze strony polskiej i rzeczywiście dyskretnego wsparcia udzielała
„Dwójka“. Akcja miała miejsce w listopadzie 1921 r. i zakończyła się porażką. Zaskoczyła
czynniki sowieckie i po części rządowe w Polsce, niedoinformowane przez Oddział II Sztabu
Generalnego o przygotowaniach do operacji. Rząd radziecki i jego charkowska mutacja miały
o to pretensje do Drugiej Rzeczypospolitej, czego dowodziłyby wysłane noty dyplomatyczne.
Sprawa jednak została po kilku tygodniach wyciszona, ponieważ stronom nie zależało na
eskalacji konfliktu.36

Drugi pochód zimowy zainteresował też czechosłowackich obserwatorów. Ostatecznie
powodzenie akcji zmieniłoby układ sił w Europie Wschodniej. W ocenie wypadków
przeszkadzały wyraźnie uprzedzenia do Petlury i jego obozu politycznego. Wyjątkowa
zjadliwością popisał się poseł Prokop Maxa w cytowanym już przez innych badaczy raporcie
z 25. 11. 1921 r., wyrażającym nieskrywaną satysfakcję z fiaska akcji, przyjmującym bols-
zewicką optykę wypadków. Zacietrzewienie kazało mu nawet sugerować mocodawcom z MZV,
iż porażka powstańców wynikała z akceptacji reżimu sowieckiego przez ukraińskich chłopów.37

Nie do końca jest jasne na ile owa polityczna linia usiłująca rozgrywać niuanse i różnice
występujące na linii Moskwa – Charków posiadała realne przesłanki, na ile zaś pozostawała
myśleniem życzeniowym.38 Pewien niepokój mógł budzić też fakt, iż rząd charkowski nie
porzucił definitywnie koncepcji przyłączenia Galicji Wschodniej i zachodniego Wołynia,
pomimo postanowień pokoju ryskiego. Na przeszkodzie pogłębienia relacji z sowiecką mutacją
ukraińskiej państwowości stanęły kwestie ogólniejszej natury: niewywiązywanie się strony
radzieckiej z ekonomicznych postanowień traktatu ryskiego (nawiasem mówiąc, często mało
realistycznych) oraz strategicznych różnic miedzy Moskwą a Warszawą. Nie można też
zapomnieć o wasalnym charakterze związków pomiędzy charkowskimi włodarzami a moskiew-
ską centralą.

Do finalizacji zmierzała, tak istotna z polskiego i ukraińskiego punktu widzenia, kwestia
statusu Wschodniej Galicji, czy jak to nad Wisłą akcentowano: Małopolski Wschodniej. Sami
Galicjanie też nalegali na szybsze i ostateczne rozstrzygnięcie, nie zdając sobie sprawy, że
niekoniecznie szybkość zadziałać musi na ich korzyść. Obóz ZURL po pokoju ryskim
intensywnie zabiegał o stworzenie w Galicji jakiegoś tworu państwowego pod protektoratem Ligi
lub jednego z krajów sprzymierzonych, np. Czechosłowacji.39 Jeszcze na konferencji genueńskiej
Brytyjczycy usiłowali grać tą kartą. Powróciły pomysły stworzenia w Galicji buforowego pań-
stewka pod kontrolą Ligi Narodów. Mandat mógłby spoczywać w rękach czeskich, choć Praga
wówczas o to już tak intensywnie nie zabiegała jak kilka miesięcy wcześniej. Dyplomacja II RP
wznowiła ofensywę po odejściu znanego z nieprzychylnego lub w najlepszym przypadku
kunktatorskiego w podejściu do tej sprawy, Lloyda George’a. Gdzieś na w tle brytyjskich
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36 BRUSKI, J. J.: Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924).
Kraków 2000, s. 407–408; PISULIŃSKI, J.: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej
w latach 1918–1923. Wrocław 2004, s. 348–350.

37 AMZV, f. PZ, Varšava 1. 11. 1921 – 2. 12. 1921, nr 825, 25. 11. 1921 (cytował go już J. J. Bruski).
38 DiM, t. 4, s. 49–50, raport F. Pułaskiego do MSZ, 24. 10. 1921; PISULIŃSKI, J.: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraiń-

ska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923. Wrocław 2004, s. 347, gdzie autor cytuje opinie samego
krótkotrwałego konsula charkowskiego F. Pułaskiego oraz ówczesnego posła W. Knolla w Moskwie i podaje wąt-
pliwości co szans rozgrywki, bardziej na wyrost niż rzeczywistej, w relacjach Warszawa – Charków – Moskwa.

39 ŁOZYNŚKIJ, M.: Hałyczyna v rokich 1918–1920. Wiedeń 1921, s. 227.



wcześniejszych obiekcji wracał problem ewentualnych koncesji naftowych czy innych ustępstw
polskich, niezależnie od aktywności dyplomatycznej obozu ZURL. Na korzyść polską działało
jeszcze kilka czynników. Przede wszystkim czas, fakty dokonane i zmęczenie materiału,
pozyskanie Francji, Italii (koncesje w zagłębiu drohobyckim), pomoc Rumunii oraz koncentracja
uwagi na innych ważnych kwestiach polityki międzynarodowej: Nadrenii oraz Kłajpedy. Pewną
rolę – głównie propagandową, odegrać mogło przygotowanie przez rząd Juliana Nowaka ustawy
o podstawach samorządu w Małopolsce Wschodniej (sejm przyjął ją 26. 9. 1922).40

Do wyczekiwanego przez Polaków i „Haliczan“ posiedzenia Rady Ambasadorów doszło
15. 3. 1923 r., gdy zapadła odpowiednia decyzja. Protesty rządu radzieckiego oraz jego
mutacji w Charkowie nie miały praktycznego znaczenia, choć Praga jakieś wnioski z nich
wyciągnęła. Zgodne z oczekiwaniami i pragnieniami Polaków rozstrzygnięcie było szokiem,
choć nie powinno, dla obozu ZURL, zbyt naiwnie wierzącego w stałe poparcie Anglików
i Czechów. Sama Czechosłowacja, co zrozumiałe w świetle dotychczasowej polityki, bez
entuzjazmu, ale i bez przesadnego dramatyzowania przyjęła ów fakt. Środowiska rządzące lub
zbliżone do obozu władzy i ich prasowe organy zareagowały w sposób wyważony, opozycyjne
nie szczędziły ostrej krytyki. W oficjalnych komentarzach przeważały chłodny dystans
i pragmatyczna rzeczowość, okraszona jednak sugestiami czy uwagami trudnymi do
akceptacji dla Polaków. W postrzeganiu problemu znowu istotną rolę odegrał wzgląd na rosyj-
skie widzenie sprawy. Organ rządu Československá republika oceniał pozytywnie decyzję, ale
dodawał, iż teraz najlepszym rozwiązaniem byłoby nadanie Galicji Wschodniej autonomii.
Zapewne rację ma Janusz Gruchała, uważając że było to tylko udawane zadowolenie ze
względu na relacje z Francją.41 Związane z prezydencką grupą Hradu Lidové noviny oceniły
również pozytywnie ów fakt. Z ulgą zareagowali pozostający w koalicji rządowej agrariusze,
których jeden z organów prasowych napisał: „[…] chwała Bogu, nie mieszaliśmy się do
tego“.42 Konserwatyści też pogodzili się z faktami dokonanymi, tłumacząc to praktycyzmem
i koniecznością dziejową.43 Krytycznie zareagowali narodowi demokraci, których od polityc-
znej poprawności zwalniała opozycyjność. Warto zapoznać się z tymi opiniami. „Naszym
zdaniem ustanowienie wschodnich granic Polski nie oznacza pokoju w Europie ani dla Polski
[…]. Potrzeba będzie do tego jeszcze dużo pracy, a za to mniej arogancji, która tyle razy
doprowadziła Polaków na bardzo niebezpieczną drogę,“ pisał Vladimír Sís, komentator pisma
Ostravský deník. Kilkanaście dni później w tym samym dzienniku znalazły się
symptomatyczne uwagi o kassandrycznym i proroczym wręcz charakterze: „[…] pokój ryski
był rażącym naruszeniem pokoju wersalskiego […], a Ententa nie uczyniła nic, aby zostało to
naprawione,“ i w przyszłości dojdzie do nowej wojny polsko-radzieckiej, a wówczas: „Niemcy
nie będą się jej przyglądać […], ale włączą się jako sojusznik Rosji.“ W podobnym duchu,
choć bez rzucenia wprost wizji wojny, wypowiadał się komentator innego pisma czeskich
endeków, Jan Špaček: „Nowa Rosja, która powstanie po upadku bolszewizmu, będzie bez
wątpienia od początku uważać nas za swych przyjaciół, ale nie jest pewne, czy także Polskę,
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40 ZAKS, Z.: Walka dyplomatyczna o naftę wschodniogalicyjską 1918–1923. Z dziejów stosunków polsko-radzieckich
5, 1969, s. 58–60; ZAKS, Z.: Galicja Wschodnia w polskiej polityce zagranicznej (1921–1923). Z dziejów stosunków
polsko-radzieckich 8, 1971, s. 11, 13; ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, P.: Sprawa ukraińska na konferencji
pokojowej w Paryżu w roku 1919. Warszawa 1995, s. 78–80.

41 Československá republika, 17. 4. 1923; GRUCHAŁA, J.: Czechosłowackie środowiska polityczne wobec spraw pol-
skich 1920–1938. Katowice 2002, s. 42.

42 Lidové noviny, 21. 3. 1923; Svoboda, 16. 3. 1923.
43 Národní politika, 20. 3. 1923.
44 Ostravský deník, 19. 3. 1923; 8. 4. 1923; Moravskoslezský denník, 8. 4. 1923.



z którą będzie zresztą miała z nią jeszcze niełatwe porachunki.“44 Pełniący rolę tuby Moskwy
komuniści z jeszcze większą zjadliwością zaatakowali decyzję Rady i przy okazji również II
RP: „Polska przy każdej okazji narusza pokój ryski […], igra z ogniem i jest źródłem stałych
niepokojów w Europie Wschodniej. Przyjdzie chwila, kiedy Polska będzie pokutować za grze-
chy swoich przywódców i złych duchów paryskich.“45

W Polsce, gdzie znany był czeski pragmatyzm, dominowało przekonanie, że południowy
sąsiad przełknie fakt uznania wschodnich granic i pozwoli na poprawę wzajemnych relacji,
ponieważ w ten sposób jedna z kwestii dzielących oba państwa zdecydowanie zmniejszała swój
kaliber. Praga pomimo pewnego żalu, pogodzi się z tym, bo jest praktyczna, jak argumentowały
Rzeczypospolita i Robotnik. Nawet jeśli, jak pisał Czas, Czesi oficjalnie czy werbalnie nie
poparli polskich granic wschodnich, to w świetle zgody mocarstw zachodnich nie miało to już
większego znaczenia. Organ krakowskich konserwatystów niechętny Pradze, dodawał jednak
nerwowo, że Czesi nie zaprzestali popierania irredenty ukraińskiej. Dowodem miało być funkc-
jonowanie uniwersytetu w Pradze (?) i utrzymywanie „hajdamaków“ (zapewne żołnierzy
z dawnej UHA).46 Od tej opinii odbiegała bardziej optymistyczna wizja prezentowana przez
rządową Rzeczypospolitą: „[…] od 15 marca granice Polski weszły w skład tego fundamentu
traktatów, na którym Czechosłowacja opiera swoje istnienie i system polityki zagranicznej, odtąd
też straciły możność bytu i przestały oddziaływać na Warszawę wszelkie idące z Pragi zatrute
gazy agentów Petruszewicza i niepoprawnych carystów rosyjskich. Jedynym wyjściem pozostała
otwarta i uczciwa zgoda.“ Zostały więc pośrednio czy bezpośrednio zrealizowane 3 filary
potencjalnej współpracy postulowane przez ministra Beneša: sojusz z Francją, współpraca
z Małą Ententą i porozumienie polsko-rosyjskie.47 Należało przejść od słów do czynów, wnio-
skowała gazeta prezentująca punkt widzenia czynników rządzących w II RP. A z tych właśnie
kręgów odchodzili stopniowo na przełomie lat 1922 i 1923 rzecznicy wsparcia nawet
w zredukowanej postaci niepodległościowych aspiracji Naddnieprza, czyli obozu URL. 

Także dla drugiego ukraińskiego obozu skupionego wokół Petlury nastały gorsze dni, choć
nie miało tak bezpośredniego związku z decyzją Rady Ambasadorów, wiążąc się raczej
z wewnętrzna sytuacją Polski. Jakiś wpływ wywierać musiała też postępująca stabilizacja
radzieckich republik. Od późnej jesieni odchodzili z czynnej polityki na boczny tor, rzecznicy
URL, Piłsudski a potem i jego współpracownicy z ze Sztabu Głównego i resortu spraw zagranic-
znych. Przeważać zaczęła endecka wizja interesów i miejsca Polski na Wschodzie, zwana
skrótowo, inkorporacyjną, odrzucająca partnerskie traktowanie Ukraińców, którą realizować
usiłował ówczesny kierownik MSZ, Marian Seyda.48

Dla obozu Petruszewicza decyzja Rady Ambasadorów oznaczała polityczną katastrofę, pod-
dając w wątpliwość sens dotychczasowych bądź przyszłych wysiłków. Podważyła autorytet
Dyktatora i przyśpieszyła dekompozycję jego obozu, także na czeskim gruncie. Do dalej idących
rozliczeń raczej nie doszło, ale od Petruszewicza odsuwali się emigracyjni i galicyjscy
sympatycy, choć nie był to proces lawinowy. Powołana została komisja likwidacyjna, a nową
siedzibą odchudzonej centrali stał się na miejsce Wiednia-Berlin.49 Władzom w Pradze decyzja
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45 Rovnost, 12. 4. 1923, autorem artykułu był J. Meteř. GRUCHAŁA, J.: Czechosłowackie środowiska polityczne wobec
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46 Robotnik, 28. 3. 1923; Rzeczypospolita, 16. 3. 1923; Czas, 31. 3. 1923.
47 Rzeczypospolita, 6. 4. 1923.
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Rady dała pewnego rodzaju alibi do zdystansowania się wobec środowiska ZURL, ale
stosunków z obozem Petruszewicza nie zerwał. Teraz stały się one jeszcze bardziej dyskretne.
Trudno było oczekiwać od Pragi, aby tak od zaraz i łatwo wyrzekła się środka nacisku na Pol-
skę, z którą dzieliło ją nadal wiele kontrowersji. Na podstawie badań należałoby więc powtórzyć
za Krzysztofem Lewandowskim, uważającym, że „zainteresowanie Czechosłowacji sprawami
Galicji Wschodniej […] dawało jej okazję do atakowania najczulszego miejsca ówczesnej Pol-
ski […].“50
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w roku 1919. Warszawa 1995, s. 80. Wzbogacone echami amerykańskimi ciekawe uwagi u ZIĘBA, A.: Ukraińcy
w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914–1939). Kraków 1998, s. 256–260. Autor przytacza oskarżenia
Petruszewicza ze strony wielu nie tylko kanadyjskich Ukraińców o niegospodarność i rozrzutność zbieranych na cele
narodowe środków.

50 LEWANDOWSKI, K.: W kręgu problematyki stosunków polsko-czechosłowacko-ukraińsko-polskich 1918–1922.
Z dziejów stosunków polsko-radzieckich 6, 1970, s. 194, gdzie też autor ten dalej kontynuował swoje konkluzje: „[…]
podobnie zresztą było z zainteresowaniem Polski w odniesieniu do spraw słowackich, które dawały Polsce identyczne,
chociaż w mniejszym wymiarze, możliwości.“
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ČEPIČKOVA JUSTICE JEDEN Z NÁSTROJŮ PERZEKUCÍ 
PO ÚNORU 1948  

FRANTIŠEK HANZLÍK

The article deals with the transformation of the independent judiciary of Czechoslovakia since
February 1948 to the instrument of political persecution of totalitarian regime after the seizure
of power by the Communist Party of Czechoslovakia. Shows role of JUDr. Alexej Čepička, who
became Minister of Justice in February 1948, during this process. Finally this article depicts
consequences of the removal of an independent judiciary within 1948–1952.  

Key words: Justice; State Court; the Prosecutor's Office; Cabinet Justice; Ministry of Justice;
Political Processes; February 1948; Alexej Čepička; Persecution.

Úvod

V roce 1945 obnovila osvobozená Československá republika prakticky beze zbytku právní
řád z období předmnichovské republiky. V únoru 1948 převzala moc v Československu
komunistická strana. Okamžitě následovaly politické čistky ve všech oblastech života
společnosti. Hlavním nástrojem perzekucí se v první fázi po převzetí moci komunisty staly Akční
výbory Národní fronty všech stupňů, které vznikaly v rozporu s tehdy platným právním řádem.1

Jedním z hlavních objektů, na které se zaměřila pozornost nového režimu, byla justice. Téměř
okamžitě byly prováděny strukturální i personální změny na všech úsecích jejího působení. Ještě
v roce 1948 byla přijata Ústava 9. května a v tak zvané právnické dvouletce bylo následně
započato s legislativními změnami, které vyústily ve změnu téměř všech základních zákonů.
Justice se po ovládnutí komunistickou stranou v relativně krátké době po únoru 1948 stala
jedním z nástrojů nezákonných perzekucí. Ty vyvrcholily politickými procesy koncem
čtyřicátých a začátkem padesátých let. Jednou z prvních obětí poúnorových nezákonností se stal
generál Heliodor Píka odsouzený ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti. Největší pobouření
světové veřejnosti však vyvolal proces s JUDr. Miladou Horákovou a její poprava. V první fázi
po ovládnutí justice komunistickou stranou se její obětí stali skuteční i domnělí odpůrci
komunistického režimu. Následovaly nezákonné politické procesy, v nichž byly odsouzeny také
desítky významných funkcionářů KSČ. K trestům smrti byli odsouzeni dokonce i ti, kdo sehráli
významnou úlohu v únoru 1948 a při následném upevňování moci komunistického režimu. Šlo
například o generálního tajemníka komunistické strany Rudolfa Slánského a nechvalně známého
šéfa 5. oddělení hlavního štábu ministerstva národní obrany Bedřicha Reicina. Popraveni byli na
základě vykonstruovaných procesů také nástupce Bedřicha Reicina gen. Josef Musil, velitel
Státní bezpečnosti Osvald Závodský a náměstek ministra národní bezpečnosti Karel Šváb.2
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1 Blíže: HANZLÍK, F.: Akční výbory Národní fronty a Únor 1948. In: Posláním historik (pocta prof. Robertu Kvačkovi
k 80. narozeninám). Praha 2012, s. 465–478.

2 Karel Šváb byl popraven začátkem prosince 1952 spolu s Rudolfem Slánským a dalšími členy tak zvaného proti-
státního spikleneckého centra. Generál Josef Musil byl popraven až v lednu 1954, Osvald Závodský v březnu 1954. 



Úloha Alexeje Čepičky po nástupu do funkce ministra spravedlnosti

Významný podíl na poúnorových perzekucích měla justice, která se konstituovala v období,
kdy v čele ministerstva spravedlnosti stál JUDr. Alexej Čepička.3 Sám Alexej Čepička sehrál
důležitou roli při přeměně justice demokratického státu v nástroj, který komunistický režim
využil k rozsáhlým perzekucím. V soudním řízení sehrávali důležitou úlohu nejen prokurátoři,
soudci, příslušníci bezpečnosti, ale i advokáti. Působení komunistické justice po únoru 1948 bylo
několikrát v následujících obdobích, ještě do roku 1989, vyšetřováno, dokumentováno a dokonce
označeno samotnými představiteli komunistického režimu na základě nezvratných důkazů za
porušování socialistické zákonnosti.4 V Národním archivu v Praze, v Archivu bezpečnostních
složek i v dalších archivech jsou uloženy rozsáhlé dokumenty obsahující výsledky činnosti
komisí, které se na vyšetřování nezákonností justice a bezpečnostních složek podílely. První
z nich byla komise nazvaná po tehdejším ministru vnitra Rudolfu Barákovi, která pracovala
v letech 1955–1957. Další byla komise Kolderova, pojmenovaná po jejím předsedovi Drahomíru
Kolderovi, pracující v letech 1962–1963. Poslední komisí, která shromáždila nejrozsáhlejší
a nejprůkaznější materiál byla komise Pillerova, která pracovala v letech 1968–1969. Součástí
archivních dokumentů jsou i rozsáhlé výpovědi JUDr. Alexeje Čepičky z let 1963, 1968 a 1969.5

Výsledky práce uvedených komisí, byť se jednalo o komise složené výhradně z komunistů,
kteří se mnohdy na nezákonnostech sami podíleli, umožňují pochopit příčiny, podstatu
a důsledky nezákonností, kterých se tehdejší justice dopouštěla. Zároveň ukazují nebezpečí
vyplývající z porušení principu nezávislosti justice na ostatních složkách státní moci a také na
vládnoucích politických stranách. 

V souvislosti s analýzou působením justice v éře ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky se
objevil pojem „kabinetní justice“. K vysvětlení obsahu pojmu kabinetní justice je nutné ukázat
základní souvislosti jejího ovládnutí komunistickou stranou po únoru roku 1948 a posouzení
mechanismu jejího fungování v následujícím období. Podle názoru Alexeje Čepičky z roku 1963
byly poměry v justici před únorovými událostmi pro komunisty jednoznačně nepříznivé.
V justici měla značný vliv národněsocialistická strana. Komunisté ji v období let 1945–1948
dokonce označovali pojmem „drtinovská justice“.6 Podle nich byli příslušníci tehdejší justice
(soudci, prokurátoři a advokáti) nepřátelé komunistů vychovaní starým právnickým myšlením
a nebyli schopni a dokonce ani nechtěli pochopit a akceptovat změny, které nastaly po únoru
1948.7 Proto vedení komunistické strany rozhodlo vyslat na ministerstvo spravedlnosti
komunisty v čele s JUDr. Alexejem Čepičkou, který měl hlavní podíl také na vytvoření akčních
výborů Národní fronty. Jejich hlavním úkolem na ministerstvu spravedlnosti bylo vytvořit pod-
mínky k realizaci politiky komunistické strany nejen na samotném ministerstvu, ale i v celé
justici. Bezprostředně po únoru 1948 iniciovalo vedení komunistické strany protesty dělníků
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3 Životní osudy JUDr. Alexeje Čepičky a jeho úlohu po únoru 1948 podrobně analyzují a popisují publikace PERNES,
J. – LUKÁŠ, A. – POSPÍŠIL, J.: Alexej Čepička šedá eminence rudého režimu. Praha 2008 a KAPLAN, K.: Alexej
Čepička – Dobová dramata komunistické moci. Brno 2011.

4 Jedním z dokumentů, který obsahuje konkrétní fakta o nezákonnostech justice po únoru 1948 je Závěrečná zpráva
komise ÚV KSČ pro dokončení stranické rehabilitace. Byla zpracována v rámci působení tzv. Pillerovy komise v roce
1969 v rozsahu 124 stran. Národní archív (NA), fond (f.) Pillerova komise, karton (k.) 41A.

5 Ve svých rozsáhlých výpovědích se Čepička vyjadřuje k různým okolnostem svého působení ve funkcích ministra
spravedlnosti (1948–1950) a ve funkci ministra národní obrany (1950–1956). Tamtéž, k. 12 a k. 16 B.

6 Komunisty běžně používané označení československé justice v letech 1945–1948, kdy funkci ministra spravedlnosti
vykonával Prokop Drtina (6. 11. 1945 – 25. 2. 1948). 

7 NA, f. Komise, svazek (sv.) 34, archivní jednotka (a. j.) 869.



proti různým rozhodnutím stávajících soudů. K jednotlivým soudům byly dokonce vysílány
delegace s cílem dosáhnout požadovaného rozsudku. 

V té době existovala také bezpečnostní komise komunistické strany, která měla řešit mimo
jiné i kádrové a organizační otázky v justici. Při nástupu A. Čepičky na ministerstvo
spravedlnosti byla většina vedoucích míst obsazena členy národně socialistické strany. Nový
ministr spravedlnosti okamžitě zahájil čistky podle pokynů vedení KSČ, ale i z vlastní iniciativy.
Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa za účasti Klementa Gott-
walda rozhodlo o radikální změně právního řádu. Z pohledu komunistů bylo nezbytně nutné
změnit právní řád tak, aby bylo možno soudně postihovat politické delikty a využít této
skutečnosti v boji proti jejich odpůrcům. Bezprostředně po nástupu Čepičky do čela ministerstva
spravedlnosti docházelo k zásahům do již probíhajících řízení. Stávalo se tak proto, že podle
komunistů byli soudci nezávislí a rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na
základě předložených důkazů bez ohledu na zájmy komunistické strany. 

Za hlavní problém považovalo vedení komunistické strany v čele s Gottwaldem skutečnost,
že starý právní řád byl podle jeho názoru nezávislými soudci a právníky využíván
k odůvodňování nezákonnosti znárodnění, nezákonností vyskytujících se v působení akčních
a národních výborů a všech změn, které nastaly po únoru 1948. Proto vedení komunistické strany
za účasti K. Gottwalda a A. Čepičky rozhodlo o urychleném vypracování a přijetí nové ústavy
a nového právního řádu. Cílem všech realizovaných opatření bylo dosáhnout stavu, kdy budou
soudy a celá justice rozhodovat nikoliv nezávisle, na základě analýzy všech dostupných důkazů
a podle práva, ale podle představ a zájmů komunistické strany. Na všech jednáních s pod-
řízenými vyjadřoval Čepička názor, že není přípustný stav, kdy není jasné, jak kterýkoliv soudní
proces dopadne, protože komunisté a veřejnost očekávali jasné výsledky. 

Významný krok ke změně právního řádu představovalo přijetí ústavního zákona číslo
150/1948 Sbírky – Ústavy 9. května v roce 1949. Vedle řady přijatých zákonů schválil parlament
i nechvalně známé zákony číslo 213/1948 Sbírky ze dne 21. července 1948 o úpravě některých
poměrů na ochranu veřejných zájmů, zákon číslo 231/1948 Sbírky na ochranu lidově demo-
kratické republiky a zákon číslo 232/1948 o Státním soudu. Státním soudem bylo od roku 1948
do jeho zrušení v roce 1952 odsouzeno za protistátní činnost více než 27 000 osob.8

Kabinetní justice – destrukce stávajícího právního řádu

Systém, který byl v justici cíleně vytvořen v průběhu roku 1948, označila komise
komunistické strany, která vyšetřovala nezákonnosti z padesátých let, pojmem „kabinetní
justice“. Její podstata spočívala podle závěrů komise v následujících skutečnostech:
a) Soustředění zásadního vlivu na rozhodovací pravomoc soudů pouze do rukou ministra

spravedlnosti.
b) Odstranění nezávislé kontroly justičních orgánů nad vyšetřováním a tím umožnění používání

nezákonných vyšetřovacích metod.
c) Zvláštní postavení prokuratury vůči soudu – závaznost návrhu prokurátora pro senát.
d) Zavedení přísného systému schvalovací a zprávové agendy včetně stanoviska k trestům.
e) Podstatné omezení práva obhajoby.
f) Uplatňování nesprávných teorií porušujících zásadu objektivní pravdy.9
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Alexej Čepička ve funkci ministra spravedlnosti tvrdě prosazoval plnění svých příkazů
a zásadně nepřipouštěl jakoukoliv diskuzi k obsahu svých pokynů. Striktně trval na tom, aby
všichni pachatelé protistátních činů bez ohledu na třídní příslušnost, závažnost činu a další
okolnosti, byli postihováni přísnými tresty. Systém, který zavedl Alexej Čepička v justici, pře-
trvával podle poznatků uvedených ve zprávách komisí zkoumajících nezákonnosti padesátých let
až do roku 1953, ještě dlouhou dobu po jeho odchodu z funkce v dubnu 1950. V materiálu
Kolderovy komise z let 1962–1963 s názvem Příčiny porušování socialistické zákonnosti
v trestním řízení u protistátních trestných činů je k jednání Čepičky v pozici ministra
spravedlnosti uvedeno: „Jednání Čepičky, který v té době měl specifické společenské postavení,
bylo velmi autoritativní. Tvrdě prosazoval důsledné plnění svých příkazů a zásadně nepřipouštěl
jakoukoliv diskusi k obsahu svých pokynů.“10

Jedním z důležitých kroků znamenající odstranění kontroly justičních orgánů nad
vyšetřováním bylo zrušení institutu vyšetřujících soudců zavedeného 22. prosince1948 zákonem
číslo 319. Úkol vyšetřujících soudců spočíval v prověrce vyhledávacích úkonů pracovníků bez-
pečnosti, v provádění znaleckých důkazů a v rozhodování o uvalení vazby či propuštění z vazby.
U státního soudu zrušil Čepička svým ústním rozhodnutím institut vyšetřujících soudců v dubnu
1949. Dne 21. září byla instrukcí ministerstva spravedlnosti zrušena instituce vyšetřujících
soudců i u ostatních soudů. Čepička odůvodnil zrušení institutu vyšetřujících soudců tím, že
údajně docházelo ke zbytečnému prodlužování vyšetřování, a ke zbytečnému dublování
s činností orgánů Státní bezpečnosti, které provádělo vyšetřování správně. Tím byla fakticky
znemožněna jakákoliv byť i formální kontrola vyšetřování. Institut vyšetřujících soudců byl
zrušen i přesto, že na gremiálních poradách státní prokuratury a státního soudu byla již v té době
namítána nesprávnost trestních oznámení podávaných Státní bezpečností. Bylo poukazováno
také na nezákonné vazby a nezákonnost připravovaného opatření a tím i znemožnění kontroly
vyšetřování.11 Ve svých důsledcích toto protizákonné opatření znamenalo, že poprvé se
vyšetřovaný dostal do styku s prokurátorem až po skončení vyšetřování. Vazba byla uvalována
jen písemně a nikdo z justičních pracovníků nemohl vyšetřování v jeho průběhu kontrolovat
a ovlivňovat. Tím se vytvářel prostor pro svévoli vyšetřujících orgánů jak Státní bezpečnosti, tak
i armádního obranného zpravodajství, které vyšetřovaly protistátní trestné činy v armádě.
Postupně narůstala svévole vyšetřovatelů i případy vynucených výpovědí, které měly pro
vyšetřované mnohdy fatální následky. 

Ve věznici v Uherském Hradišti si ještě za dobu existence vyšetřujících soudců stěžovali
vězni na týrání orgány Státní bezpečnosti. Vyšetřující soudce vyslechl 24 vyšetřovanců. Všichni
potvrdili týrání vyšetřovateli. Náměstek státního prokurátora v Brně Antonín Mykiska doporučil,
aby byl případ oznámen ministru spravedlnosti Čepičkovi. Ten okamžitě zakázal vyšetřovat
stížnosti na postup orgánů Státní bezpečnosti. Státní prokurátoři dokonce obdrželi pokyn
ministerstva spravedlnosti, aby na souzené, kteří na svoji obhajobu uváděli, že jejich výpovědi
byly vynuceny týráním, podali obžalobu za křivé svědectví.12 Čepička trval na tom, že pro-
věřovat vyšetřování soudním orgánům nenáleží. Na gremiální poradě dne 30. září 1949 vydal
náměstek ministra Čepičky Bohumír Ziegler pokyn, aby v případě, že budou obžalovaní u soudu
namítat, že byli k doznání přinuceni bitím, byli obžalováni pro zločin křivého obvinění podle
§ 209 trestního zákona.13 Od tohoto dne musel každý prokurátor v případě, že se obviněný hájil
tím, že byl při vyšetřování bit, stíhat dotyčného pro křivé obvinění bez ohledu na to, zda
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argumentace obviněného hodnověrně dokazovala použití nezákonných metod vyšetřování či
nikoliv. Pokud někdo ze soudců nebo prokurátorů kritizoval výše uvedené praktiky, byl pro-
puštěn s odůvodněním, že tím prokázal záporný postoj vůči lidově demokratickému zřízení.
Tímto způsobem byl propuštěn například referent státní prokuratury Jůna, který dne 28. září
1949 a 30. září 1949 na gremiální poradě státní prokuratury: „…projevil takovou kritiku práce
státních orgánů, kterou je prokázán jeho záporný postoj k lidově demokratickému zřízení, jenž je
zaručeno základním článkem I. ústavy ze dne 9. 5. 1948.“14 Všechna výše uvedená opatření vedla
k tomu, že vyšetřování zůstalo bez jakékoliv kontroly a umožnilo používání nezákonných
vyšetřovacích metod. Zároveň byla u soudů uplatňována praxe, že bylo doznání pachatele
považováno za rozhodující důkaz. Proto byli vyšetřovanci nuceni učit se své výpovědi u soudu
nazpaměť a po skončení vyšetřování byly prováděny tak zvané udržovací výslechy, aby obvinění
nezapomněli, co s nimi bylo sepsáno v protokolech.

Zvláštní a zcela výsadní postavení získala v tomto systému prokuratura. Od roku 1948 až do
roku 1952 byla přímo podřízena ministerstvu spravedlnosti. V roce 1950 byla posílena prvními
absolventy dvouleté Právnické školy pracujících.15 V praxi byla uplatňována zásada, kterou
soudcům Státního soudu při poradách zdůrazňoval jeho předseda. Podle jeho názoru bylo nutno
považovat návrhy prokurátora učiněné v průběhu hlavního líčení ze strany soudců za závazné.
Od července roku 1949 byla proto organizována příprava hlavního líčení. Na gremiální poradě
státní prokuratury v Brně dne 1. prosince 1949 byl zdůrazněn pokyn ministra Čepičky o nutnosti
přípravy hlavního líčení předběžnými poradami za účasti předsedy senátu, prokurátora
a informovaného referenta Státní bezpečnosti. Vedení Státního soudu dokonce kontrolovalo, zda
předsedové senátů plní výše uvedené pokyny a pokud bylo zjištěno, že nikoliv, byli od státního
soudu odvoláni. V zápise o poradě prokurátorů, krajských velitelů Státní bezpečnosti, velitelů
vyšetřovacích oddělení Státní bezpečnosti a referentů státní prokuratury oddělení Brno, konané
29. dubna 1952 se uvádí: „Obvykle půl dne před zahájením líčení probíhá tak zvaný proces
v kostce za účasti prokurátorů, celého senátu, orgánů Stb, zástupců strany, lidosprávy, případně
jiných zainteresovaných složek. Při něm se probírá očekávaný průběh procesu a případné sporné
otázky, zvláště pak možné skutečnosti, které nejsou obsaženy ve spise.“16

Již od počátku zřízení Státní prokuratury platila pro ni povinnost předkládat návrh na každé
zamýšlené opatření v konkrétní věci ministerstvu spravedlnosti ke schválení. Zpráva obsahovala
skutkovou podstatu věci a návrh prokuratury na výši trestu. V případech, kdy měl být podle pro-
kuratury uložen trest smrti, byla předkládána i tak zvaná zvláštní zpráva. Tam kde nepřicházel
v úvahu trest smrti, byla schválena výše trestu trestním oddělením ministerstva spravedlnosti.
Všechny případy, kde přicházelo v úvahu uložení absolutního trestu, projednávala bezpečnostní
komise ústředního výboru Komunistické strany Československa, která vznikla po únoru 1948.
Složení komise schválilo užší předsednictvo ÚV KSČ dne 26. července 1948. Jejími členy se
stali Rudolf Slánský, Václav Nosek, Jindřich Veselý, Karel Šváb a Josef Pavel. Od 9. června
1949 se jednání komise pravidelně zúčastňovali i Alexej Čepička a od 27. října 1949 Bedřich
Reicin.17 Změny v komisi, ke kterým došlo v následujícím období, vyplývaly ze strukturálních
a personálních změn v různých funkcích. Od 12. ledna 1950 se účastnil zasedání komise místo
Jindřicha Veselého nový šéf Státní bezpečnosti Osvald Závodský. Po rozdělení ministerstva
vnitra a vzniku ministerstva národní bezpečnosti se stal členem komise také ministr národní bez-
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pečnosti Ladislav Kopřiva.18 Materiály předkládal komisi ministr spravedlnosti. Ke každému
návrhu muselo být připojeno i stanovisko tak zvané krajské bezpečnostní pětky. Následně
dostávala prokuratura příkazy zajistit stanovisko ministerstva v rozhodnutí soudu jak v otázce
viny, tak i ve výši trestu. Komise projednávala jednotlivé případy s návrhy na uložení trestu smrti
či doživotního žaláře. Na osmi zasedáních od 15. prosince 1949 do 18. července 1950
rozhodovala komise o 88 osobách.19 Na samostatných zasedáních se komise zabývala přípravou
politických procesů například s Miladou Horákovou a spol., s mjr. Nechanským a spol.
a s dalšími skupinami.20

V případě, že vynesli soudci jiný rozsudek, než jaký vyplýval z rozhodnutí ministerstva
spravedlnosti nebo bezpečnostní komise byly proti nim vyvozovány kárné důsledky. Například
v roce 1948 bylo proti několika ostravským soudcům zavedeno disciplinární řízení a Nejvyššímu
soudu byl dán pokyn, aby byli propuštěni bez nároku na penzi.21

V případech, kdy se někteří soudci pokusili rozhodnout podle svého přesvědčení, na základě
posouzení všech důkazů podali odvolání k vyššímu soudu prokurátoři. Ve všech případech Nej-
vyšší soud vyhověl odvolání a uložil vyšší tresty, než prokurátoři původně požadovali. Nejvyšší
soud byl ze strany těchto soudců označován jako soud potvrzovací a zvyšovací.

Výše uvedená praxe byla možná také proto, že byla podstatně omezena a mnohdy zcela
znemožněna obhajoba. Dne 22. prosince 1948 byla zrušena advokátní komora a zřízena Ústřední
a krajská sdružení advokátů. Toto opatření mělo podle komunistů zabezpečit stejnou obhajobu
všem a odstranit obhajobu podle majetkových poměrů. Řízení advokacie bylo svěřeno ministru
spravedlnosti. Fakticky došlo k likvidaci obhajoby u státních soudů. Podle zjištění komisí, které
vyšetřovaly porušování zákonnosti a zneužívání justice po únoru 1948, bylo běžnou praxí, že
advokát obžalovaného v soudním procesu neobhajoval a mnohdy dokonce vystupoval jako
jakýsi druhý prokurátor. Velmi tvrdě vystupoval proti advokátům, kteří se snažili obžalované
obhajovat Alexej Čepička. Stejně jako proti soudcům a prokurátorům, kteří se snažili ve
výjimečných případech rozhodovat podle práva, byť komunistického, bylo proti mnohým
advokátům vedeno kárné řízení, jehož výsledkem bylo většinou i vyloučení z advokacie.
Advokacii byla fakticky uložena úloha napomáhat usvědčení pachatele nikoliv jej obhajovat. 

Charakteristickým rysem kabinetní justice bylo i používání tak zvané notoriety – uplatňování
nesprávné teorie porušující zásadu objektivní pravdy. Jeho podstata spočívala v tom, že v pro-
cesu vyšetřování a v průběhu soudního řízení se nevycházelo ze zjištěných skutečností a pro-
kázaného jednání, ale z úvah a dedukcí, opírajících se o obecné zkušenosti a poznatky.
Výsledkem bylo nesprávné a ničím nepodložené zpřísňování kvalifikace trestné činnosti
a ukládání neodůvodněně vysokých trestů. Na gremiálních poradách státní prokuratury k tomu
byla uložena závazná stanoviska pro obdobné případy. Například navrátilci z americké okupační
zóny byli obžalováváni z velezrady a vyzvědačství bez jakýchkoliv důkazů. Automaticky se
předpokládalo, že byli vyšetřováni orgány amerických zpravodajských služeb a sdělili jim
utajované informace. Na gremiální poradě soudců státního soudu v Praze v prosinci 1950 bylo
sděleno stanovisko Nejvyššího soudu o tom, že zločin velezrady je dán již tím, že obžalovaný
odešel do Německa a je nerozhodné, zda jeho původní úmysl se nenesl k velezradě a zda
neprodělal screening (vyšetřování americkými zpravodajskými orgány). 
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Podle závěrů vyšetřování nezákonností v justici po únoru 1948 fungoval systém označený
pojmem kabinetní justice do 1. ledna 1953. V uvedených materiálech je konstatováno, že
odstranění vyšetřujících soudců, závaznost návrhu prokurátora pro senát soudu, tvrdá
schvalovací povinnost na prokuratuře a faktické znemožnění práce obhájců jsou příčiny, které
umožnily existenci kabinetní justice v Československu. Systém fungování justice, který zavedl
v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Alexej Čepička a pro který používaly komise vyšetřující
nezákonnosti z 50. let pojem „kabinetní justice“ výstižně charakterizoval jeden z dokumentů
Pillerovy komise z roku 1969: „ Smysl a podstata kabinetní justice spočívala v tom, že
rozhodování o trestním postihu lidí nečiní výlučně – řídíce se pouze zákonem – orgány, kterým to
ústavně přísluší, ale jiné orgány. Stručně řečeno, rozhoduje se v politickém kabinetu místo
v soudní síni. Navenek samozřejmě je nezávislost soudu zachována, soud koná řízení podle
zákona a vynáší rozsudky jménem republiky, ve skutečnosti však tím jen provádí rozhodnutí, pře-
dem učiněná a dohodnutá mimo rámec zákonného řízení.“22 O skutečném chápání role práva
a postavení soudních orgánů od února 1948 do roku 1953 nejlépe svědčí vyjádření tehdejšího
ministra národní bezpečnosti Karola Bacílka: „O tom, kdo je vinný a kdo nevinný, kde končí
omyly a chyby a nastává trestní odpovědnost, rozhodne strana za pomoci orgánů národní bez-
pečnosti.“23

Po únoru 1948 byla postupně prakticky zlikvidována nezávislost soudcovského stavu a jeho
rozhodování, které je zárukou státnosti a ochrany práv jednotlivce ve společnosti proti jakékoliv
zvůli. 

Ani postupné odstranění některých zjevných nezákonností v práci justice od počátku roku
1953 neznamenalo návrat k dodržování tehdy platného právního řádu. Ještě do roku 1954 pro-
běhla řada soudních procesů, v jejichž průběhu došlo k porušení tehdy platných zákonů. Stalo se
tak například v procesu se skupinou generálů a také v procesu se skupinou tak zvaných
buržoazních nacionalistů v čele s Gustavem Husákem, odsouzených v průběhu roku 1954. 

V jedné z dílčích zpráv Pillerovy komise z roku 1969, která analyzuje příčiny porušování
socialistické zákonnosti v padesátých letech je konstatováno: „Kabinetní metody nebyly vlastně
nikdy zcela opuštěny. Měnily se jen jejich formy tak, jak to odpovídalo postupným organizačním
změnám ve státních orgánech (GP, MS, NS) a v orgánech strany.“24

Politický fanatismus a ideologická zaslepenost těch, kdo se chopili moci v únoru 1948,
umocňované vnějšími vlivy, vyústily v masové perzekuce s tragickými následky, přetrvávajícími
celá desetiletí. Tuto skutečnost si v roce 1968 částečně uvědomili i ti, kteří se na vyšetřování
a posuzování nezákonností podíleli. V závěrečné zprávě o dokončení rehabilitace obětí procesů
z padesátých let se říká: „Politické procesy vytvořily početnou skupinu postižených obyvatel. Šlo
nejen o neprávem odsouzené či jinak neprávem potrestané, ale i o jejich známé a příbuzné.
V nich se utvářel další zdroj společenské krize a nespokojenosti.“25

Nespornou odpovědnost za politické procesy z padesátých let i za jiné nezákonnosti, které
umožňoval systém vzniklý v justici v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Alexej Čepička,
měli prokurátoři, soudci, soudní znalci a další pracovníci justičního aparátu. Zajímavým
způsobem, dokládajícím okolnosti přešetřování nezákonností z padesátých let, řešila jejich podíl
na procesech Kolderova komise v letech 1962–1963. Schůze sekretariátu ÚV KSČ dne
31. července 1963 posoudila Zprávu o odpovědnosti soudců, prokurátorů a obhájců, kteří se
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podíleli na porušování soc. zákonnosti v době politických procesů, a vyjádřila souhlas s pro-
vedením kádrových opatření s nimi.26 Nejednalo se o jejich trestní odpovědnost nebo stranické
potrestání, ale pouze o přemístění na jiná, nižší místa v justici. Způsob řešení odpovědnosti pří-
slušníků justice za nezákonnosti padesátých let dokumentuje zvláště příklad nechvalně známého
prokurátora Josefa Urválka, který v roce 1952 žádal pro členy skupiny Rudolfa Slánského trest
smrti. V roce 1953 byl za odměnu jmenován předsedou Nejvyššího soudu. V letech 1956–1957
se snažil ve své funkci brzdit proces prošetřování procesů z padesátých let a především revizi
procesu se Slánským. V roce 1961 byl opětovně potvrzen ve funkci předsedy Nejvyššího soudu.
Na Generální prokuratuře i na Nevyšším soudu působili v té době v rozhodujících funkcích pro-
kurátoři a soudci, kteří se přímo podíleli na činnosti justice po únoru 1948.27

Jeden z hlavních aktérů přeměny justice v nástroj umožňující vládnoucí komunistické straně
likvidovat a postihovat své politické odpůrce Alexej Čepička, byl v dubnu 1950 jmenován mini-
strem národní obrany. Až do odvolání z funkce ministra i ze stranických funkcí v roce 1956 plnil
bez výhrad také pokyny sovětských poradců.28 V roce 1959 odešel do důchodu. Obdržel osobní
důchod ve výši 3 000 Kčs měsíčně (původně na dobu jednoho roku). Nakonec mu byl důchod
v této výši ponechán až do roku 1964. V roce 1963 byl vyloučen z KSČ. 

Závěr

Nezákonnosti, kterých se příslušníci justice dopouštěli po celou dobu existence
komunistického režimu, nebyly, až na výjimky, nikdy potrestány.29 Tato skutečnost se stala
jednou z příčin dlouhodobě přetrvávajících problémů ve společnosti, a to i po pádu
komunistického režimu v roce 1989. Ani několikeré pokusy o rehabilitaci obětí do listopadu
1989 nebyly úspěšné. Hlavní příčinou byla skutečnost, že na vyšetřování a posuzování
nezákonností se podílely ve značné míře osoby z bezpečnostních složek a z justice, které se na
nich samy podílely. Mnohé okolnosti zmíněných nezákonností byly až do roku 1989 přísně
utajovány. Důvodem byla skutečnost, že přinášely nezvratné důkazy o nedemokratičnosti
tehdejšího režimu vedeného komunistickou stranou.  

Po roce 1989 došlo v Československu ke změně politického systému. Po dlouhých
desetiletích byla obnovena nezávislost soudů. K ochraně ústavnosti vznikl i Ústavní soud.
Systém zaručující nezávislost soudů všech stupňů a státních zastupitelství zůstal zachován i po
vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Tím však nebyla navždy vyloučena možnost
pokusů o omezení nezávislosti soudů nebo státních zastupitelství ze strany exekutivy nebo
i politických stran zastoupených v parlamentu. Výše uvedené poznatky z vývoje poměrů ve
společnosti po únoru 1948 názorně ukazují, jaké následky může v praxi přinést omezení nezávi-
slosti moci soudní, její úplné podřízení exekutivě nebo dokonce vládnoucí politické straně. 
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26 Tamtéž, k. 51 D.
27 Například Josef Urválek, který jako prokurátor navrhl v procesu s tak zvaným protistátním spikleneckým centrem

Rudolfa Slánského více než 10 rozsudků smrti, předkládal tentokrát již jako předseda Nejvyššího soudu politickému
byru ÚV KSČ v roce 1962 Zprávu o výsledcích šetření případu Rudolfa Slánského. NA, f. Pillerova komise, k. 53 A.

28 ABS, f. Zvláštní vyšetřovací spisy, a. č. ZV 121. Ve své výpovědi v roce 1963 uvádí Jarmila Taussigová, že se v létě
1951 dostala do ostrého střetu s Čepičkou ohledně Slánského a stranické práce. Čepička prohlásil, že to co řekne on,
je jako když řekne strana, že má sovětské poradce a podléhá jim a nikoliv straně. 

29 Jednou z mála potrestaných byla prokurátorka z procesu s Miladou Horákovou Marie Brožová - Polednová. Byla
odsouzena za podíl na justiční vraždě Milady Horákové na 6 let vězení až v roce 2008. 
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The study presents the results of qualitative content analysis of foreign (British, French and
Swiss) History textbooks for upper secondary schools from a gender perspective. The author
defines the main criteria for analysis and evaluation of educational media and provides
examples of gender implementation into textbooks which may serve as an inspiration for Czech
textbook authors. The analysis focuses mainly on the chapters tracing the development of women
emancipation as an important socio-historical process, updating of historical topics  and the
emphasis on activization methods, educational projects and multiple use of primary sources
related to gender issues.  
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1. K teorii a metodologii výzkumu učebnic z genderového hlediska

Genderové dimenzi edukačních materiálů určených pro výuku dějepisu se v teoretické
a analytické rovině věnují zahraniční autoři již více než čtyřicet let. Patrný je přitom vývoj od
prvotních výzkumů upozorňujících na ty nejzávažnější nedostatky v učebnicovém zpracování
tématu, přes různá metodická doporučení, která postupně vyústila ve zkvalitnění dějepisných
učebnic, po hlubší ontodidaktické analýzy edukačních textů hledající tendence a diference v pří-
stupech jednotlivých autorů. 

Jako příklad první fáze můžeme zmínit výzkum Bodo von Borriese z poloviny sedmdesátých
let 20. století, z jehož analýzy vyplývá, že jsou ženám v německých učebnicích věnována
přibližně 3 % celkového verbálního a obrazového materiálu, což vede „k asociaci dějin a muž-
ství“1. Borries upozorňoval, že:
• jsou upevňovány stereotypy „typicky ženských rolí“ (hospodyně, matka, trpitelka a žena pro-

následovaná – např. čarodějnice); 
• pokusy o vykročení z tohoto pojetí jsou obvykle také problematické: žena je zobrazována

jako zrádkyně, rozmařilá žena (Marie Antoinetta) či žena nahrazující muže (např. Johanka
z Arcu, Alžběta I.); 

• opomíjen je výklad různých témat historie ženy v jednotlivých obdobích dějin – matriarchát,
role ženy v neolitické revoluci, podíl žen na křesťanské tradici, ženské volební právo, přístup
žen ke vzdělání, jejich zaměstnání).
Německá autorka Alexandra Bauer rozpracovala před téměř deseti lety soubor kritérií, jimiž

by se měly obsahové analýzy učebnic dějepisu řídit:2

1. výskyt samostatných kapitol věnovaných ženám a místo jejich zařazení
2. převažující ženské sociální role (císařovna a matka apod.)

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
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1 BORRIES, B.: Frauen in Schulgeschichtsbüchern – zum Problem der Benachteiligung von Mädchen im Unterricht.
Westermanns Pädagogische Beiträge, Heft 11, 1975, s. 603.



3. absence či chybná prezentace historických informací z dějin žen
4. převládající formy zobrazení vlastností a způsobů chování žen (aktivní, pasivní)
5. preference rodinného modelu s tradičním rozdělením rolí
6. výskyt otázek a úkolů podněcujících k diskuzi a reflexi osobní zkušenosti
7. výklad společenských procesů jako v podstatě „mužské záležitosti“
8. umožnění identifikace pro dívky a chlapce
9. zřejmá kontinuita a diskontinuita ženských rolí v linii minulost – současnost – budoucnost
10. jazykové rozlišování mužů a žen

O přístupech k pojetí genderové problematiky v didaktickém narativu dějepisných učebnic
pojednává Susanne Popp.3 Autorka zpochybňuje přesvědčení, že lze jakékoliv izolované zmínky
o ženách v minulosti zahrnout pod pojem „genderová dimenze“, neboť existují případy, kdy je
uvedení ženských historických osobností genderově irelevantní (např. jméno panovnice Marie
Terezie při výkladu válek o rakouské dědictví). Popp není nakloněna ani účelovému rozšiřování
základního učiva o speciální pasáže věnované ženám (např. doplňující text o životě ve
středověkém ženském klášteře), pokud není dané téma sledováno v diachronním náhledu. Za
smysluplné to pokládá pouze tam, kde jsou proměny sociální role žen a jejich identifikačních
vzorců vykládány jako určitý společenský proces.4 Vhodné jsou tedy např. drobné skicy
o pracovních podmínkách konkrétních žen v továrnách v období industrializace, ačkoliv také zde
vyvstávají otázky:5

• Zažily podobné zkušenosti jen nebo také ženy (tzn. muži i ženy)?
• Reprezentuje uvedený příklad všechny ženy určité sociální vrstvy?
• Chceme ukázat, že ženy participovaly genderově specifickým způsobem na obecných

společenských procesech?
Na základě výše uvedených úvah rozlišuje Popp tři typy pojetí genderové tematiky

v dějepisných učebnicích:6

1. „Také ženy mohou tvořit dějiny“ – pro obecná historická témata jsou uváděny příklady žen-
ských osobností ze sféry politiky, vědy, umění či medicíny, jež vykonaly něco „velkého“.

2. „Dějiny žen jsou také dějiny“ – akcent je kladen na genderově relevantní témata především
z oblasti historie každodennosti, např. právní a sociální postavení žen v různých historických
epochách, rodinné struktury a jejich proměny, genderově specifické pracovní podmínky žen.

3. „Dějiny žen jako dějiny emancipace“ – genderová dimenze je integrální součástí obecných
moderních dějin, emancipace žen je těsně spojena s demokratizačními a liberalizačními pro-
cesy, ženy představují svébytnou politickou sílu, podílejí se na společenském pokroku a jsou
aktivními nositelkami historického vývoje.

V českém prostředí zájem o genderovou problematikou spojenou s tvorbou učebnic v po-
sledních letech také narůstá. Schvalovací proces na MŠMT (udělování a prodlužování platnosti
tzv. schvalovacích doložek) zahrnuje mimo jiné i posuzování genderové korektnosti edukačních
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4 Tamtéž, s. 247.
5 Tamtéž s. 250.
6 Tamtéž, s. 262–266.



materiálů z hlediska vyváženosti výběru (témat, ilustrací, příkladů) a adekvátní prezentace učiva
nebo vzhledem k užívání genderově korektního jazyka (generického maskulina, jazykových
stereotypů).7 Byly realizovány obsahové analýzy, sledující zpracování genderové tematiky
v učebnicích různých školních předmětů (německý jazyk, občanská výchova).8

Blažena Gracová zaměřila několik výzkumů českých učebnic dějepisu na prezentaci díla
a osudu slavných a významných žen historie, na vybraná témata z dějin (např. práce žen ve
středověku, ženská práce během industrializace, ženy v dělnickém hnutí, boj za volební právo
žen, odpor žen proti nacismu) a na zkoumání interpretace minulosti z hlediska genderu (přede-
vším genderově zatíženého hodnocení aktivní a pasivní role žen a mužů v dějinách).9 Denisa
Labischová pak z hlediska genderu analyzovala britské, německé a rakouské učebnice dějepisu
pro střední školy vydané do roku 2006.10

2. Genderová dimenze současných zahraničních učebnic dějepisu 
pro vyšší stupeň sekundárního vzdělávání

Cílem této studie je poukázat na převažující formy prezentace historie žen na stránkách za-
hraničních učebnic dějepisu určených pro vyšší stupeň sekundárního vzdělávání vydaných pře-
vážně po roce 2005. Zkoumaný soubor zahrnoval celkem 21 britských, francouzských a švýcar-
ských učebnicových titulů. Analyzovány byly výhradně textu určené výkladu moderních dějin
(od počátku 19. století do současnosti), tedy zpravidla 3. a 4. díl každé učebnicové sady.
Konkrétní výběr zahraničních publikací byl podmíněn dostupností těchto textů.11

Z metodologického hlediska byla zvolena tzv. nekvantitativní obsahová analýza,12 zaměřená
především na postižení základních rysů výkladu dějin žen, tedy na množství informací
v učebnicích obsažených a na způsoby jejich prezentace, na konstrukci aparátu řídícího
osvojování učiva a na kvalitu verbálního a ikonického textu.

97

GENDEROVÁ DIMENZE ZAHRANIČNÍCH UČEBNIC DĚJEPISU: OBSAHOVÁ ANALÝZA EDUKAČNÍHO MÉDIA

7 VALDROVÁ, J. – SMETÁČKOVÁ-MORAVCOVÁ, I. – KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B.: Příručka pro posuzování
genderové korektnosti učebnic. Praha 2004, s. 27–28.

8 NIKLESOVÁ, E.: Edukační materiály a korektnost (genderové hledisko). In: Bína, D. – Niklesová, E.: Hledání
nových cest v didaktice slohu a literární výchovy. České Budějovice 2007, s. 52–59; LABISCHOVÁ, D.: Koncept
gender jako součást interkulturního vzdělávání v sociálně humanitních předmětech (s akcentem na výchovu k občan-
ství a dějepis). In: Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, roč. 2, č. 2, 2011, s. 87–101;
BONKOVÁ, S.: Komparativní analýza současných učebnic občanské výchovy z genderového hlediska. (Diplomová
práce) Ostrava. PdF OU, 2014.

9 GRACOVÁ, B.: Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích. In: Problematika sociálních skupin
ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: 2006, s. 144–151; GRACOVÁ, B.: Gender v českých učebnicích
dějepisu, optimum a realita. In: Beneš, Z. – Gracová, B. – Průcha, J. a kol.: Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu –
teorie a multikulturní aspekty edukačního média. Praha 2008, s. 59–67; GRACOVÁ, B.: Ženská tematika na stránkách
nejnovějších českých učebnic dějepisu. In: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. Ústí nad Labem, FF
UJEP, 2010, s. 27−38. 

10 LABISCHOVÁ, D.: Genderová tematika v učebnicích dějepisu − zahraniční inspirace. In: Žena jako subjekt a objekt
dějepisného vyučování, c. d., s. 39−57; analýza britských a německých učebnic viz LABISCHOVÁ, D.: Analiza
genderowa brytyjskich i niemieckich podręczników historii. In: W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy
codzienności. Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń. Kraków 2014, rukopis 13 stran, v tisku.

11 Texty jsou zařazeny ve fondu Georg-Eckert-Institut/Leibnitz-Insitut für Internationale Schulbuchforschung
v Braunschweigu. Záměrně byly stranou ponechány učebnice německé, jejichž analýza by vzhledem k rozsahu
studovaného materiálu překročila možnosti jedné studie zahrnující učebnic více zemí.

12 GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno 2000, s. 117.



2.1 Britské učebnice

Tematické celky z historie žen jsou v britských učebnicích podobně jako ostatní kapitoly po-
staveny jednoznačně na práci s prameny, tedy na samostatném badatelském přístupu žáků (tzv.
enquiry-based learning). 

Britské učebnice vymezují největší prostor úsilí žen o získání volebního práva a hnutí tzv. su-
fražetek. Obvykle se jedná o samostatné kapitoly, rozpracované na několika dvoustranách. 

Učebnice History in Progress stanovuje hlavní cíle čtyřstránkové kapitoly následovně:
ukázat, jaké metody používaly sufražetky v boji za volební právo a jaké reakce jejich snahy vy-
volaly. Úkolem žáků je nejprve diskutovat o tom, co je překvapilo na snímku zatýkání Emmeline
Pankhurstové v květnu 1914, a poté sestavit soubor otázek, jejichž zodpovězení jim umožní plně
pochopit zobrazenou situaci. Různé pohledy na události v listopadu 1910 poznávají žáci ze dvou
písemných pramenů – z výpovědi jedné z účastnic demonstrace, která byla spolu se svými
souputnicemi brutálně zbita, a z oficiálního stanoviska tehdejšího ministra vnitra Winstona
Churchilla, v němž konstatuje, že jeho cílem je „vymazat hnutí sufražetek ze scény“ a že
policejní zásah byl pokojný a humánní. Akce sufražetek nejsou prezentovány výhradně pozitivně
a žáci mají možnost seznámit se také s kontroverzními a radikálními činy – jako příklad je
zvoleno vypálení domu Lady Whiteové, významné odpůrkyně ženského hnutí. Perspektiva
„z obou stran“ je žákům zprostředkována formou imaginárního novinového interview jak se zá-
stupkyní aktivistek, tak se samotnou Lady Whiteovou. Žáci se dále seznamují s osudem
„militantní sufražetky“ Emily Davisonové, jež zahynula během koňských dostihů; na základě
pramenů (fotografie, novinové zprávy) mají rozhodnout, zda se jednalo o sebevraždu či nehodu.
Prvky mediální výchovy nalezneme v doplňujícím textu poukazujícím na snahu sportovních
komentátorů podat dané utkání či dostihy co nejatraktivněji a také v podobě problémové otázky
k fotografii z pohřbu Davisonové, kdy žáci posuzují, zda byla její smrt zneužita k pro-
pagandistickým účelům.13

Právě na příkladu osudu Davisonové ukazuje hnutí sufražetek také učebnice Technology War
and Identities. Na základě sedmi rozličných písemných pramenů interpretují žáci úmrtí při do-
stizích roku 1913 a podobně jako v předchozí zmíněné publikaci rozhodují, zda se jednalo o se-
bevraždu či nešťastnou událost.14

Asi největší prostor vyčleňují boji za volební právo tvůrci publikace SHP History (deset
stran). V úvodu je přiblížen příběh Sylvie Pankhurstové (podkapitola Diktatura andělů?). Žáci
mají vysvětlit, pro jaké ideály byla Sylvie ochotna riskovat vězení či dokonce vlastní život.
Autoři uvádějí dále deset příkladů diskriminace žen v britské společnosti první dekády 20. století
v listopadu 1910 a všímají si i rozdělení ženského hnutí na radikálnější sufražetky a umírněnější
sufražistky roku 1903. Úkolem žáků je diskutovat o výhodách a nevýhodách taktiky obou
skupin. Detailněji jsou představeny konkrétní akce a následné postihy sufražetek z let
1905–1914. Žáci rovněž posuzují důležitost různých faktorů, které vedly k definitivnímu
uzákonění volebního práva žen v Británii (radikální akce Sylvie Pankurstové a jejích souputnic,
válečné úsilí žen během první světové války, volební úspěchy labouristů atd.). Kapitolu uzavírá
pasáž Byla by Sylvie Pankurstová zklamaná pozicí žen v dnešní Británii?, vztahující
problematiku rovných příležitostí k současnosti, především v oblasti podílu na politické moci
a ve sféře profesního života.15
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Čtyřstránkovou kapitolu najdeme také v učebnici 20th Century Studies, kde je však větší pro-
stor věnován významu žen pro národní hospodářství v době první světové války (riziková práce
v muničních továrnách, zdravotnice a řidičky na frontě). Také v této publikaci žáci srovnávají
taktiku a jednání sufražistek a sufražetek a mají napsat fiktivní článek o typickém životě su-
fražetky. Otištěna je zde dále karikatura na pohlednici z roku 1912 s titulkem Čím mohou být
ženy, avšak dosud nemají hlas; čím mohou být muži, přesto neztratili hlas s vyobrazením
panovnice, matky, lékařky, učitelky, dělnice, vězně, blázna, alkoholika či vykořisťovatele.
Komiksový obrázek (č. 1) přináší hlavní argumenty pro a proti zavedení volebního práva žen.16

Publikace Heinemann History Scheme staví výklad tématu boje za volební právo na příbězích
„tří bojujících žen“ – Hariett Taylorové, Josephine Butlerové a Emmeline Pankhurstové.
Zajímavá je aktivita pro žáky, kteří mají jednotlivé oblasti života (vydělávání peněz, účast
v armádě, hra na hudební nástroje, psaní knih a článků, tvorba zákonů atd.) přiřadit
k soukromému či veřejnému životu a rozhodnout, jaký podíl na nich měly ženy v 19. století a jak
tři výše uvedené ženské osobnosti přispěly k proměně tradičního vnímání těchto oblastí.
Nalezneme zde rovněž karikaturu z roku 1908 kladoucí otázku, zda patří všechny ženy do stejné
kategorie jako zločinci a blázni, když nemohou volit do parlamentu.18

Zásluhy žen ve válečném úsilí první světové války a s tím související mohutné změny v po-
stoji k zaměstnanosti žen jsou akcentovány většinou učebních textů. Například This is History!
uvádí, že před první světovou válkou se povolání žen a mužů diametrálně odlišovala, přičemž
výrazně lepší postavení a přirozeně také mzdové ohodnocení bylo pouze mužskou doménou a od
žen se očekávalo, že v momentě vstupu do manželství pracovat přestanou. Náročná ženská práce
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Obrázek č. 1: Volební právo žen17



v muničních továrnách je zde dokreslena osobními výpověďmi dělnic, líčících prvotní strach
z těžkých strojů, výšek a hluku, i to, jak se ho naučily překonávat.19

Jako součást rozsáhlé kapitoly pojednávající o ženské emancipaci v prvním dvacetiletí
20. století podňecuje Heinemann History Scheme produktivní učení žáků aktivitou společné
tvorby posteru na téma Jak ženy pomohly vyhrát válku?20

Tvůrci britských učebnic se blíže zaměřují také na proměny sociálního postavení žen ve
Spojených státech dvacátých let 20. století (volební právo, růst zaměstnanosti žen a s tím spojená
větší finanční nezávislost, možnost rozhodovat o svém životě, změny v módě). Žáci v motivační
úloze sami sestavují svou hodnotovou pyramidu, ve které posuzují důležitost jednotlivých svobod –
volebního práva, možnosti volby životního partnera, kariéry, módního stylu v odívání, diskutují nad
tím, jaké příležitosti mají ženy v dnešní společnosti. Podrobně je zde popsán módní styl tzv. flappers
(krátké vlasy, krátké sukně, kouření, řízení aut), přičemž žáci diskutují nad dobovou fotografií mimo
jiné o tom, zda některé dívky uvolněnost v atmosféře 20. let poněkud nepřehnaly. Autoři učebnice
Modern World zdůrazňují, že fenomén flappers není univerzálním modelem života žen 20. let a že
v té době stále převažoval vzor tradiční. Zdaleka ne všechny dívky měly možnost účastnit se večírků,
mnohé musely tvrdě pracovat, starat se o rodinu, jiný byl život ve velkoměstě, jiný na venkově. Také
hospodyním však práci ulehčovaly novinky v zařízení domácnosti (pračky, vysavače).21

Učebnice 20th Century Studies srovnává na kresbě typický oděv ženy kolem roku 1900 a vze-
zření flappers, zmíněna je americká vítězka v tanečním maratonu z roku 1932 Helen Jarmová.
Autor připomíná, že nová móda byla ve své době především starší generací pokládána za „ďá-
blovo dílo“.22

Poměrně velká pozornost je věnována postavení žen v nacistickém Německu. Žáci se do-
vídají, že ženy byly dle tehdejší ideologie předurčeny k mateřství a zasloužilé rodičky byly do-
konce oceňovány zvláštními medailemi.23

Publikace Modern World obsahuje samostatnou kapitolu Jak úspěšná byla nacistická politika
vůči ženám a rodině? Autoři upozorňují na odlišné vzdělávání chlapců a dívek a přinášejí rozvrh
hodin na dívčí škole z roku 1935 zahrnující hospodaření domácnosti a eugeniku, připravující
dívky na roli matek. Žádoucí role žen – matek a podporovatelek svých mužů v nacistickém
Německu je dokumentována propagandistickým plakátem ideální rodiny. Uváděny jsou příklady
trestání žen za kouření či nevhodný vzhled.24

Edexcel AS History zahrnuje téma žen v nacistickém Německu do společné kapitoly
s otázkami vzdělávání a výchovy mladých lidí a klade si za cíl osvětlit žákům, proč nacisté
přikládali takový význam právě těmto oblastem. Zmíněna je situace ve Výmarské republice, kde
měly ženy své zástupkyně v Reichstagu, zastávaly různá zaměstnání a také jejich životní styl byl
poměrně uvolněný. V nacistickém Německu byl způsob života „nových žen“ pokládán za ne-
morální a propagováno bylo tradiční rozdělení genderových rolí. Zmíněna je také skutečnost, že
realita proklamovaným idejím mnohdy neodpovídala a že např. starší ženy zastávaly během
války rizikové práce v muničních továrnách. Ocitován je výňatek Hitlerova projevu z roku 1934,
v němž vyslovuje přesvědčení, že mužský a ženský svět by měl zůstat oddělen.25
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Pro výklad poválečného období volí autoři jednotlivých učebnicových řad různou strategii.
Setkáme se například s komparativním přístupem sledujícím historické proměny ženských rolí.
Je tomu tak například v publikaci Modern World, kde nalezneme samostatnou kapitolu Jaký byl
život většiny žen v padesátých, šedesátých a na počátku sedmdesátých let a jak byly ženy dis-
kriminovány? V úvodu je připomenut úděl žen během druhé světové války (zaměstnání, účast
žen v armádě) a některé dílčí pozitivní důsledky (např. garance přístupu žen k sekundárnímu
vzdělávání v Británii od roku 1945). Padesátá léta jsou vykreslena především jako období
tradičního rozdělení genderových rolí („kult domácího a rodinného života“). K fotografii
Margaret Thatcherové s dvěma dětmi z roku 1959 mají žáci vybrat titulek nejlépe vystihující
tehdejší úlohu žen. Šedesátá a sedmdesátá léta jsou pak vyložena jako éra ve znamení
feministického hnutí. Za výrazný mezník je pokládán rok 1975, kdy byl vydán tzv. Sex
Discrimination Act, zaručující rovnost mužů a žen v Británii. Úkolem žáků je seřadit podle
důležitosti právo na interrupci, dostupnost antikoncepce, stejné mzdy žen a mužů, širší škálu
akceptovaných důvodů k rozvodu pro ženy, ukončení jakékoliv sexuální diskriminace. Přiblíženy
jsou postupné legislativní změny, zakotvující tato práva v Británii (1961, 1967, 1969, 1970,
1975).26 Táž učebnice akcentuje souvislost pokroku na cestě k rovnému postavení žen ve
společnosti se vstupem do Evropského hospodářského společenství v roce 1973.27

Jiní autoři zařazují tzv. ženskou otázku izolovaněji, při výkladu obecnějších historických
témat. Ženský příklad nalezneme i v kapitolách věnovaných boji za občanská práva černochů.
V publikaci History in Progress28 je celá dvoustrana věnována osobnosti Rosy Parkesové, jejíž
pokutování za odmítnutí uvolnit sedadlo v autobuse bělošskému muži (1955) rozpoutalo černoš-
ský bojkot veřejné dopravy ve městě Montgomery v Alabamě na více než rok a vedlo až k zá-
kazu rasové segregace (1956). Úkolem žáků je mimo jiné vést s Rosou fiktivní interview, klást
takové otázky, které by umožnily její čin pochopit, a napsat objektivní novinový článek
o událostech v Montgomery.

Důraz na tematické pojetí dějin dvacátého století se promítá do pojetí učebnice SHP
History, která zahrnuje desetistránkovou kapitolu nazvanou Co vypovídají Olympijské hry
o klíčových událostech a změnách ve dvacátém století.29Analyzovány jsou zde různé stránky
vzájemného vlivu olympiád a společenského života (politika, propaganda, terorismus).
Zvláštní podkapitola je věnována postupnému pronikání žen – sportovkyň do jednotlivých
olympijských disciplín.30

2.2 Francouzské učebnice

Podobně jako v britských učebnicích, nalezneme poměrně výrazné zastoupení genderové
tematiky také v textech francouzských. Pro tamější didaktickou naraci je typický akcent na
aktivismus a občanská hnutí, proto se v souvislosti s genderem setkáme často s fotografiemi
z různých ženských demonstrací a protestů, a také verbální výkladový text jim věnuje
mimořádnou pozornost.

Učebnice Histoire 1re S z roku 2013 mapuje vývoj feministických snah od druhé poloviny 19.
století, přirozeně především na příkladu konkrétní situace ve Francii. Velký prostor je vyčleněn
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radikálním akcím feministek – jeden z obrazových pramenů například ukazuje zničení volební
urny při obecních volbách v roce 1908.31

Cesta k ženské rovnoprávnosti v poválečném období je dokumentována příklady z různých sfér
společenského života, např. pokroku ve vzdělávání (včetně přístupu ke studiu na vysokých školách)
či v zaměstnanosti žen dle jednotlivých hospodářských odvětví (přehledný graf znázorňuje vývoj
ženské profesionalizace v zemědělství, průmyslu a službách v letech 1850−1996).32

Plakát z roku 1980 vymezuje vývoj politiky plánovaného rodičovství klíčovými roky 1956,
1967 a 1975 (legalizace antikoncepce a interrupce), přiblížen je stručný portrét Simone Veilové,
ministryně zdravotnictví a pozdější prezidentky Evropského parlamentu, která dosáhla uznání
práva žen na interrupci ve Francii (1975) a mohutně propagovala užívání antikoncepce.
S přesahem do občanské výchovy pak žáci diskutují o hlavních bodech jejího úsilí.33

V učebnici Histoire 1re L, ES, S (2011)34 je vedle průběžného pojednávání o různé roli žen v rámci
výkladu obecných dějin (např. práce žen v muničních továrnách v době první světové války)35 za-
řazena osmnáctistránková kapitola nazvaná Postavení žen v politickém životě 20. století. V úvodu jsou
vedle sebe umístěny dva ikonické prameny, které dokumentují odlišnou roli žen – obálka knihy
Příručka dobré hospodyně z roku 1905 a snímek z francouzského parlamentu zachycující projev
S. Veilové v roce 1974.36 První podkapitola se logicky týká úsilí o získání volebního práva, nejrůz-
nějších manifestací a protestů. Žáci jsou aktivizováni všestranně formulovanými úkoly a otázkami. Nad
fotografií svatby z roku 1914 uvažují o tradičních svatebních zvycích nevěsty, na výňatku z projevu
radikálního senátora Alexandra Bérarda rozpoznávají v proslovu obsažené genderové stereotypy.37

Tvůrci této učebnice se zaměřili zejména na konkrétní ženské osobnosti, které v dějinách sehrály
významnou úlohu. Jedna z doplňujících pasáží přináší medailonek psychiatričky a sociální aktivistky
Madeleine Pelletierové, která své postoje vyjadřovala nošením mužského oděvu a účesu a roku 1939
byla vězněna za praktikování nelegálních potratů. V tabulce nazvané Ženské průkopnice jsou dále
uvedena jména jedenácti žen, které v letech 1900−1947 výrazně uspěly v některém oboru (např.
dvojnásobná nositelka Nobelovy ceny Marie Curie, pilotka Élise Derocheová, alpinistka Micheline
Morinová, herečka Marie Ventura a další). Samostatná dvoustrana je věnována životním osudům
a dílu Irène Joliot-Curie, jež pokračovala v badatelské práci svých slavných rodičů. Vědkyně je zde
prezentována především ve světle silné občanské angažovanosti a je charakterizována jako su-
fražistka, antifašistka a pacifistka. Vedle základních životopisných dat se z textu dozvídáme např.
o jejím jmenování do funkce státní tajemnice pro vědecký výzkum roku 1936, přičemž odpor části
veřejnosti je doložen zařazením obálky konzervativního časopisu Voilà, ironizujícího tento krok.
Zmíněna je též participace na vývoji atomové bomby a především členství v Národním výboru Svazu
francouzských žen po druhé světové válce. Úkolem žáků je mimo jiné zasadit životní ostudy Joliot-
Curie do kontextu širších proměn postavení žen ve společnosti 20. století.38

Další dvoustrana mapuje cestu k rovnoprávnosti žen v průběhu druhé poloviny 20. století.
Výklad je srovnatelný s pojetím učiva v britských učebnicích, přičemž prezentované osobnosti
jsou vybírány přirozeně z francouzského intelektuálního prostředí. Text vychází z popisu situace
v 50. letech, kdy dominoval tradiční obraz role ženy ve společnosti, podtrhovaný dobovou re-

102

DENISA LABISCHOVÁ

31 ADOUMIÉ, V. – ZACHARY, P.: Histoire 1re S. Questions pour comprendre le XXe siècle. Nouveau programme 2013,
Paris, Hachette éducation 2013, s. 218–219.

32 Tamtéž, s. 371−372.
33 Tamtéž, s. 223.
34 COLON, D. a kol.: Histoire 1re L, ES, S. Programme 2011. Paris, Les Éditions Belin 2011.
35 Tamtéž, s. 66.
36 Tamtéž, s. 346−347.
37 Tamtéž, s. 350−351.
38 Tamtéž, s. 352−353.



klamou (usměvavá, upravená mladá hospodyně nad hrncem výborného jídla), uvedena jsou
stěžejní, v tehdejší společnosti hojně diskutovaná a prosazovaná témata jako antikoncepce či
interrupce. Novou vlnu emancipace reprezentují zejména Simone de Beauvoirová, spisovatelka
a feministická filozofka, Yvette Roudyová, socialistická europoslankyně (1979) a ministryně pro
ženská práva v letech 1981−1986, jež prosazovala legalizaci potratů a aktivně vystupovala proti
homofobii, a Édith Cressonová, první premiérka ve francouzské historii. Zmíněni jsou ovšem též
prezidenti Valéry Giscard d´Estaing a François Mitterand, kteří přispěli k liberalizaci společnosti
a výraznému pokroku v oblasti rovnosti pohlaví. Konec 80. let je zde spojen s ukončením pro-
cesu postupného legislativního zakotvení rovnoprávnosti mužů a žen.39

Další dvoustrana je věnována založení (1968) a aktivitám ženského liberalizačního hnutí Le
mouvement de libération des femmes (MLF), doplněná bohatým fotografickým materiálem s odkazy
na závěrečný metodický oddíl učebnice, obsahující konkrétní modely pro práci s historickými
prameny.40 Ten je mimochodem velmi přínosným prvkem v celkové koncepci učebnicové sady. Z po-
hledu genderové analýzy je třeba pozitivně ocenit propojení metodických stránek s tematickou složkou
výkladu – obrazový historický pramen (plakát) je analyzován na příkladu reklamy na kuchyňskou
elektroniku Moulinex z roku 1961 obsahující výrazné genderové stereotypy (žena hospodyňka vděčná
svému milovanému muži za praktický dárek od této firmy) a reklamy zobrazující ženu jako sexuální
objekt.41 Analýza dokumentů a statistik je přiblížena na příkladu tabulky zastoupení žen na vysokých
školách různého studijního zaměření v letech 1897−2009 a na spojnicovém grafu vývoje zaměstnanosti
žen v jednotlivých hospodářských odvětvích v letech 1851−2009.42 Vytváření mentálních map
a schémat pro myšlenkovou strukturaci tématu zachycujícího složitější historický proces je demon-
strováno při sledování vývoje ženské emancipace ve Francii v průběhu 20. století (obrázek č. 2).43

Obrázek č. 2: Schéma zachycující proces ženské emancipace ve 20. století44
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V učebnici z dílny jiného autorského kolektivu (vydavatelství Hachette) je zařazena samo-
statná dvoustrana Ženy v práci zaměřená na vývoj v zaměstnanosti žen v průběhu minulého
století. Žáci mají možnost poznat dobové představy o typických ženských profesích z kresby
z počátku 20. století (jeptiška, ošetřovatelka, rolnice, vychovatelka, uklízečka, tkadlena). Za vý-
znamný mezník je pokládána první světová válka, které vzhledem k odlivu pracujících mužů do
války otevřela ženám cestu k „mužským“ profesím. Fotografie žen pracujících v kosmetickém
salónu (1932) dokumentuje také vznik profesí nových, např. v oblasti péče o tělo. Nechybí ani
grafy sledující trendy v pracovní aktivitě žen v různých odvětvích.45

V další publikaci (vydavatelství Magnard) nalezneme ženskou tematiku zařazenou jak prů-
řezově ve výkladu obecných dějin, tak také v samostatné kapitole věnované ženské emancipaci,
koncipované podobně jako ve výše uvedených textech.46 Velmi zajímavě je  kupříkladu pojata
kapitola Reklama – zrcadlo společnosti, kde jsou genderové prvky integrovány do tématu
mediální výchovy. Máme tak možnost seznámit se s typickým zobrazením ženy v tištěné reklamě
z let 1911 a 1936, přičemž otázky pro žáky směřují k rekonstrukci genderových stereotypů
obsažených v reklamních plakátech.47

V pasáži věnované protinacistickému odboji francouzských občanů je zvláštní pozornost
věnována ženám, konkrétně spisovatelce Émilie Tillionové a její dceři Germaine, které kvůli své
ilegální činnosti zahynuly v koncentračním táboře v Ravensbrücku.48

Speciálně vydaná společná francouzsko-německá učebnice Historie/Geschichte L´Europe
et le monde depuis 1945 reflektuje trendy v pojetí didaktiky dějepisu osobu zemí a historická
témata pojímá komparativním způsobem.49 V kapitole nazvané Rodina – základ moderní
společnosti nebo zastaralý model? jsou vystiženy nejzásadnější proměny v rodinném životě ve
druhé polovině 20. století, včetně sexuálního uvolnění v 60. a 70. letech. Jedinečnému pojetí
tohoto učebního textu odpovídají dva spojnicové grafy, z nichž je možno vyčíst trendy v počtu
uzavřených sňatků, nemanželských dětí a rozvodů v obou sousedních zemích od roku 1950 do
roku 2004.50 Dvoustranu Feministické hnutí ve Francii a v Německu otevírá kartogram s vy-
značením letopočtů uzákonění všeobecného volebního práva pro muže a pro ženy ve všech
evropských zemích; komparativní analýzu statistických dat podporují sloupcové grafy za-
městnanosti mužů a žen ve vybraných státech a dvě časové přímky zachycující nejdůležitější
letopočty ve vývoji německého a francouzského emancipace žen. Fotografie z demonstrace před
vatikánskou ambasádou roku 1974 zachycuje transparent za uznání antikoncepce („tato pilulka
není droga“), úkolem žáků je diskutovat o daném problému.51

Celkově lze konstatovat, že francouzské učebnice dějepisu nejsou orientovány tak výrazně na
produktivní činnosti žáků jako britské. Otázky a úkoly vedou spíše k analytickému myšlení,
k rozvíjení argumentace v diskuzích na probírané téma a ke komparaci několika historických
pramenů přinášejících různé perspektivy pohledu na konkrétní společenský jev.
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2.3 Švýcarské učebnice

Výběr zkoumaného vzorku učebnic byl mimo jiné dán také snahou zohlednit specifický
historický vývoj v některých státech, např. ve Švýcarsku, kde ženy získaly volební právo na celo-
státní úrovni až v roce 1971 (v některých kantonech až v průběhu dalších dvaceti let). Zajímalo
nás, zda se toto specifikum nějakým způsobem projeví v koncepci nejmodernějších
učebnicových textů vydávaných v této zemi.

Na základě obsahové analýzy jsme zjistili, že v některých aspektech přistupují tvůrci švýcar-
ských učebnic k pojetí genderové dimenze podobně jako jejich francouzští kolegové. Týká se to
zejména využití ženské tematiky jako exemplárního učiva, na němž se žáci učí rozvíjet své
badatelské kompetence. Metodická kapitola Analyse historischen Plakaten v učebnici Schweitzer
Geschichtsbuch 3 strukturuje interpretaci reklamního a politického plakátu na příkladech re-
klamy na bujón v kostce Magii (1920) a na prací prášek Persil (1956) a kampani sufražetek za
zrovnoprávnění žen z roku 1920. Detailně je na samostatné dvoustraně popsána a rozebrána
zmíněná reklama na Maggi. Sledovány jsou dvě interpretační linie; jednak je to zobrazení
tradičního zaměstnání žen z nižších vrstev jako hospodyní a služek (cílem je ovlivnění spo-
třebního chování u cílové skupiny), jednak paralelní cíl plakátu – zvýšení pocitu životního
komfortu sociálně slabších rodin (zde zlepšením polévkové chuti) a jejich „pozdvižení“
k standardu měšťanských domácností. Příznačné je silné zaměření na výkladový text a menší
důraz na formulaci otázek a úkolů pro žáky.52

Modernizační trendy ve dvacátých letech 20. století jsou v této učebnici pojednány z pohledu
různých sfér společenského života – od „objevení“ mládeže jako významné životní etapy
člověka (otázky vzdělání, vznik mládežnických organizací) po výrazné proměny vztahů mezi
muži a ženami a jejich sociálních rolí. Zajímavá je především srovnávací optika – autoři odlišují
„staré“ emancipační hnutí žen z přelomu 19. a 20. století a „nové“, počínající 60. léty 20. století.
Situace ve Švýcarsku, kde ženám nebyla dlouho přiznána samostatnost v rozhodování a až teprve
od roku 1959 se volební právo pro ženy objevuje v programech politických stran, je srovnávána
se sousedním Německem, kde ženy získaly volební právo již v roce 1918 jako výraz vděku za
nasazení ve válce. Zdůrazněny jsou také posuny v kulturních normách (s odkazy na změny
v módě doplněnými dobovými fotografiemi – odložení korzetů, vzdušné materiály, zkracování
sukní) a vznik nových povolání se silným zastoupením žen (telefonistky, stenotypistky, se-
kretářky, pokladní, prodavačky, servírky, ale také učitelky). Žáci se také dozvídají, že s těmito
změnami úzce souvisely nové formy diskriminace, že vůči rozšiřování občanských práv pro ženy
panoval ve společnosti silný odpor (ilustrováno na karikatuře nevzhledné političky v mužském
oděvu u řečnického pultu z roku 1920) a že ve společnosti stále převládal tradiční genderový
model. Opomenut nezůstává ani rodinný život, včetně otázek sexuality, plánovaného rodičovství,
práva vybírat si svobodně životního partnera a s tím souvisejícího nárůstu rozvodů manželství.
Jako příklad je uvedena rozvodovost ve Švýcarsku, která se mezi lety 1890 a 1910 zvýšila o 40 %
a země se tak ocitla na špici pomyslného žebříčku.53

Vedle souvislejších pasáží věnovaných genderové problematice nalezneme v této publikaci
také izolovanější zmínky v kontextu výkladu obecných historických témat – např. sovětský
plakát „Ženo, uč se číst a psát“ (1923)54 či odstavec k postavení žen v nacistickém Německu do-
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plněný dvěma propagandistickými plakáty (kult muže, ztížení univerzitního vzdělání či pracovní
kariéry pro ženy, role matky a hospodyně).55

Navazující 4. díl této učebnicové řady obsahuje samostatnou kapitolu Manželství a rodina
v proměnách věnovanou tomuto sociálnímu fenoménu v poválečném období. V úvodu je žákům
zadán motivační úkol porovnat manželství v 50. letech, vyznačující se nízkým věkem manželů,
počtem dvou až čtyř dětí a obvyklým stažením se ženy ze zaměstnání po uzavření sňatku či po
prvním porodu, s jejich vlastní rodinným modelem dnes. Jiný úkol zahrnuje interkulturní
dimenzi – žáci mají hovořit se spolužáky z přistěhovalecké rodiny o tom, v čem se musela jejich
rodina po příchodu do Švýcarska vyrovnávat a jaké zvyky si s sebou přinesla. Výkladový text
pak postihuje základní trendy od hledání alternativního životního způsobu v šedesátých letech
20. století po různorodost v oblasti partnerských vztahů typickou pro současnou společnost.
Zmíněn je dlouhotrvající zákaz společného soužití nesezdaných párů (v některých kantonech až
do roku 1995), postupná akceptace homosexuálních partnerů vrcholící roku 2007 uzákoněním
registrovaného partnerství (bez práva na adopci či umělé oplodnění), „krize rodiny“
v osmdesátých letech spojená s mohutným nárůstem počtu rozvodů či postupné proměny rodinné
struktury a vztahů mezi členy rodiny.56

Proces ženské emancipace v průběhu 20. století je pojednán v samostatné kapitole. Dozvíme
se zde mimo jiné o striktním rozdělení genderových rolí na konci 19. století (otec – hlava rodiny,
rozdíly v zaměstnání), o vývoji technických novinek usnadňujících domácí práce a umožňujících
lepší skloubení rodinného a pracovního života, o převládající nízké kvalifikovanosti žen pře-
trvávající až do konce druhé světové války. 

Dle očekávání je největší prostor vymezen úsilí o získání volebního práva pro ženy. Výklad
je zaměřen na ženské organizace formující se na počátku 20. století, především pak na spolek
Schweizerischer Frauenstimmrechtsverband (1909). Podrobně jsou popsány snahy prosadit
volební právo v letech 1919−1927, které však nebyly úspěšné, a zejména situace v jednotlivých
kantonech po roce 1945. Autoři učebnice konstatují, že ve většině vyspělých evropských států
bylo v té době základní občanské právo ženám již přiznáno, veřejné mínění ve Švýcarsku však
pokládalo švýcarskou demokracii za specifickou, obtížně srovnatelnou s demokraciemi v jiných
zemích. V roce 1959 bylo volební právo žen uznáno ve třech západošvýcarských kantonech na
regionální úrovni, jinde, kupříkladu v Curychu, až v roce 1970 či ještě později (Appenzel-
Interrhooden 1990). Sledována je dále vzrůstající aktivita žen ve vysoké politice a jejich pro-
centuální podíl v zastupitelských orgánech, včetně ustavení kvót pro kandidátky některých
politických stran. Vedle sféry občanského a veřejného života je pak v učebnici akcentována
především oblast vzdělávání, rovnosti v platovém ohodnocení či práce na částečný úvazek
u rodičů s malými dětmi. Kapitola se vyznačuje převahou výkladového textu, pouze v závěru je
zařazeno pět úloh k tématu pro žáky: hledat důvody, proč bylo ve Švýcarsku uzákoněno volební
právo žen tak pozdě, zdůvodnit nízké zastoupení žen ve vrcholných politických orgánech,
diskutovat o výhodách a nevýhodách zavedení genderových kvót, ve statistických materiálech
vyhledat potřebné údaje a na jejich základě popsat trendy ve formách partnerského soužití, vy-
hledat na internetových stránkách vybrané organizace zabývající se rovnými příležitostmi
aktuální těžiště zájmu.57

V učebnici Menschen in Zeit und Raum 8 je genderová problematika integrální součástí
rozsáhlé (34 stran) kapitoly Každodennost a rodina. V komparativně pojatém výkladu (život
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rodiny pocházející z různých sociálních vrstev na počátku 20. století spojený např. s různými
formami bydlení, problematika dětské práce v minulosti a dnes) nalezneme pasáže, které se ex-
plicitně dotýkají genderové problematiky.58

Dvě dobové kresby z poloviny 19. století v podkapitole Rozdělení činností jsou doplněny
popisky Mužský svět – ženský svět a komentářem vystihujícím tradiční rozdělení rolí v pracovní
sféře (muži obchodníci, ženy v domácnosti), jiná kresba z počátku 20. století poukazuje na dvojí
zatížení dělnické ženy, která vykonávala jak své zaměstnání v továrně, tak veškeré domácí práce
(obrázek č. 3). Autoři rozlišují mezi životem ve městě a na vesnici, kde rozdělení prací nebylo
tak zřetelné a ženy se podílely prakticky na všech zemědělských činnostech jako muži. Publikace
hojně pracuje s úryvky z krásné literatury, např. z díla Friedricha Schillera popisujícího mužský
a ženský úděl či Otty Kunze líčícího pracovní podmínky žen zaměstnaných v textilním prů-
myslu. Úkolem žáků je mimo jiné porovnat dělbu práce v rodinách počátku 20. století s typickou
rodinou dnešní.59

Obrázek č. 3: Kresba z počátku 20. století zachycující dvojí zaměstnání dělnic60

Zvláštní pozornost je věnována genderové socializaci v raném dětství. Dobovými kresbami
je doplněn text o očekávaných vlastnostech, které měly na přelomu 19. a 20. století ctít správnou
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dívku (mravná, skromná, jemná, citlivá, čistotná, pilná) a správného chlapce (čestný, statečný,
nebojácný, činorodý, technicky nadaný). Výklad pak přibližuje v tehdejší společnosti převažující
názor biologického determinismu, vycházejícího z přesvědčení, že rozdíly mezi ženami a muži
jsou vrozené a přirozené. Úkolem žáků je pak pojmenovat hluboce zakořeněné genderové stereo-
typy a pokusit se vystihnout, jak se od 19. století genderové role proměnily.61

Rovněž podkapitola věnovaná školství zahrnuje exkurz k problematice nerovného přístupu
dívek a chlapců ke střednímu a vyššímu vzdělání. Je zde uvedeno, že lidová škola (Volksschule)
měla za úkol naučit chlapce i dívky číst, psát a počítat a vybavit je základními znalostmi z oblasti
zeměpisu a dějepisu. Následující stupně škol se však již vyznačovaly značnými rozdíly – zatímco
chlapci z lepších rodin navštěvovali gymnázium nebo průmyslovou školu a často pokračovali
také v univerzitním studiu, byly dívky předurčeny k mateřství a péči o rodinný krb a měly tudíž
mnohem užší výběr středních škol (rodinné školy, případně dívčí učitelské ústavy). Otázka pro
žáky vede k zamyšlení nad tím, zda také v současnosti existují výhradně mužská povolání a proč
je nemohou vykonávat také ženy.62

Samostatná třístránková podkapitola je pak vyčleněna úsilí o získání rovnoprávnosti žen. Za
výrazné průkopnice ženského hnutí jsou považovány především francouzská spisovatelka
a aktivistka Flora Tristanová (citován je výňatek z jejího projevu z roku 1843) a první
absolventky univerzity v Curychu Maria Alexandra Kniašninová (přírodní vědy) a Naděžda
Suslová (první doktorka medicíny, 1867). Autoři učebnice upozorňují, že právě curyšská
univerzita následovala jako první příklad pařížské Sorbonny v umožnění přístupu žen k vysoko-
školskému studiu. Počátky dlouhé cesty vedoucí k uzákonění volebního práva pro ženy ve
Švýcarsku jsou pak dokresleny příklady ze zahraničí (konání prvních voleb s účastí žen
v americkém Wyomingu roku 1870, založení Mezinárodního svazu za volební právo žen
v Berlíně v roce 1904).63

Proces postupné ženské emancipace v poválečném období je zaznamenán v dalším díle této
učebnicové řady v kapitole nazvané Boj za volební právo žen. Mohutná vlna občanské
angažovanosti na konci 60. let je dokumentována fotografií ženského pochodu před budovu
spolkové rady v Bernu 1. 3. 1969 a citací z knihy Susanne Woodtliové z roku 1975 líčící průběh
této demonstrace. Silný odpor části veřejnosti k zrovnoprávnění žen dokládá úryvek
z novinového článku otištěného v Basler Nachrichten v roce 1946, argumentujícího „přirozenou“
povahou žen a jejich bytostným předurčením k lidské reprodukci. Z přehledné tabulky mohou
žáci dále vyčíst přesná data zavedení volebního práva pro ženy ve všech švýcarských
kantonech.64 Analytické srovnání umožňují také dvě citace ze švýcarského občanského zákoníku
vydaného v letech 1912 a 1998 o právním postavení ženy v rodině.65 Najdeme zde také stručné
portréty „moderních žen“, právničky a feministické žurnalistky Iris von Rotenové a americké
zpěvačky Britney Spears. Žáci mají za úkol vysvětlit rozdíly mezi „starým“ (přelom 19. a 20.
století) a „novým“ (po roce 1945) ženským hnutím a popsat, jaké jsou dnešní představy
o ideálních ženách a mužích.66

Témata z dějin žen jsou v učebnicové řadě Durch Geschichte zur Gegenwart zakomponována
do kapitol věnovaných obecným historickým jevům a procesům, např. do pasáže popisující
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trendy v ženském odívání na konci 19. století, ve třicátých a sedmdesátých letech 20. století,
nebo do několika odstavců vystihujících úlohu ženy v nacistickém Německu (v doplňujícím
textu se žáci seznámí např. s podrobným denním programem na prázdninovém táboře Svazu
německých dívek).67 Také podkapitola věnovaná zrovnoprávnění žen ve společnosti je zde
pouze součástí většího tematického celku zaměřeného na různé oblasti společnosti a politiky od
sedmdesátých let 20. století. Největší akcent je kladen na otázky rovných příležitostí a platového
ohodnocení žen v zaměstnání (včetně spojnicového grafu zachycujícího vývoj průměrné mzdy
žen a mužů v letech 1945−2004), na změny v postojích k manželství a rodině (s grafem trendů
v porodnosti a rozvodovosti v letech 1940−2008) a na postupné začleňování žen do politických
struktur (opět doloženo grafem s vyznačením podílu žen v parlamentech jednotlivých kantonů
od roku 1968). Na přehledné časové přímce jsou pak vyznačeny nejdůležitější mezníky vy-
značující pozvolný pokrok v emancipaci švýcarských žen (1830−1848, 1864, 1877, 1900, 1912,
1919, 1928, 1971, 1981, 1985 a 1996).68

Učebnice Geschichte der Neuzeit obsahuje podkapitolu nazvanou Nová žena – mezi iluzí
a realitou, v níž se čtenář seznamuje s hodnotami příznačnými pro bouřlivá dvacátá léta a do-
zvídá se také o úsilí dosáhnout rovnoprávnosti pro obě pohlaví. Patrná je snaha autorů o globální
pohled – zmíněny jsou rozdíly mezi jednotlivými státy (uvedeny jsou skandinávské země, USA,
Rusko, Německo, Polsko, Maďarsko, Turecko a Velká Británie). Podrobněji je na samostatné
dvoustraně přiblížena situace ve Švýcarsku – od specifik v oblasti školství, přes nerovnoměrné
zakotvení volebního práva v jednotlivých kantonech i na federální úrovni po problematiku
antikoncepce a požadavku na uznání práva na umělé přerušení těhotenství. Pozornost je
věnována ženským aktivistickým organizacím ve Švýcarsku, na fotografiích můžeme pozorovat
záběry z demonstrací, konaných především v sedmdesátých letech. Učebnice má převážně
narativní charakter, aktivizující úkoly pro žáky zde najdeme pouze ve velmi omezeném rozsahu,
ocenit je potřeba především hojné odkazy na doporučené rozšiřující odborné zdroje k tématu.69

Shrnutí

Shrneme-li výsledky obsahové analýzy, můžeme konstatovat, že většina britských, francouz-
ských i švýcarských učebnic dějepisu věnuje genderovým tématům samostatné kapitoly
v rozsahu jedné až deseti dvoustran. Tematické těžiště spočívá především ve výkladu vývoje žen-
ského hnutí na přelomu 19. a 20. století a boje za volební právo žen, v přiblížení ženských osudů
v době obou světových válek a v tematizaci proměn sociální role žen v poválečném období – od
tradiční, prosazované a reklamou podporované zejména v padesátých letech, po mohutnou vlnu
emancipace žen ve všech sférách společenského života v letech sedmdesátých. 

Patrný je důraz na národní kontext a specifika ženské historie v dané zemi. Britské texty
akcentují ponejvíce protesty sufražetek a dále ženskou emancipaci v šedesátých a sedmdesátých
letech, a to v globálním kontextu v souvislosti s dalšími emancipačními hnutími (např. s bojem
za práva černochů v USA). Francouzské učebnice obsahují zejména množství příkladů
radikálních aktivit a demonstrací, ale věnují se často též významným osobnostem (lékařky,
vědkyně), které vynikly v určité oblasti společenského života a nezřídka zahájily také politickou
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67 MEYER, H. – SCHNEEBELI, P.: Durch Geschichte zur Gegenwart 3. Die Zeit zwischen den Weltkriegen. Zürich:
Lehrmittelverlag des Kantons, 2006, s. 34 a 78.

68 MEYER, H. – SCHNEEBELI, P.: Durch Geschichte zur Gegenwart 4. Der Ost-West-Gegensatz (1945−1989). Zürich:
Lehrmittelverlag des Kantons, 2006, s. 104−107.

69 ZIEGLER, B. a kol.: Geschichte der Neuzeit: Recherchieren, Analysieren, Beurteilen. Geschichtslehrmittel für
Sekundarstufe II. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons, 2009, s. 66−67, 86−87, 208−211.



kariéru, v níž prosazovaly požadavky rovného postavení žen a rovných příležitostí. Švýcarské
texty často zdůrazňují specifický vývoj v zemi, kde se úsilí o dosažení volebního práva pro ženy
protáhlo až do sedmdesátých let 20. století, a rozdílnost v zákonech jednotlivých kantonů.

Dalším společným rysem zahraničních učebnic je vykročení z tradičního schématu výkladu
dějin s dominancí politického vývoje a větší důraz na sociální a hospodářské dějiny, na dějiny
rodiny a dětství (zvláštní pozornost je vymezena strukturálním posunům v převažujících
rodinných modelech, období krize rodiny spojenému s růstem rozvodovosti, liberalizaci v oblasti
užívání antikoncepce a umělého přerušení těhotenství), na každodenní život a měnící se životní
styl žen (zaměstnání, studium na vysokých školách, trávení volného času, móda, vývoj spo-
třebních zvyklostí). 

Asi nejvýraznějším rysem didaktického narativu je badatelsky orientované zpracování textu
vycházející z ikonického i verbálního pramenného materiálu, a to především v učebnicích vy-
dávaných na britských ostrovech (naopak méně je takto složka propracována v textech švýcar-
ských). Preferovány jsou tvořivé otázky a úkoly pro žáky (např. analyzujte na základě písemného
pramene obraz ženy ve výtvarných dílech, na fotografiích a v karikaturách), žáci jsou vedeni
k tomu, aby vyjádřili vlastní postoj, zaujali stanovisko a na základě předložených pramenů
argumentovali a komparovali historické jevy se situací v jiných obdobích. Podněcováno je pro-
duktivní učení (psaní dopisů, sestavení plakátu, vytvoření krátkého komiksu). Běžné je
využívání mentálních map a schémat usnadňujících myšlenkovou a tematickou strukturu také
pro genderová témata. Mnohé učebnice jsou zaměřeny na výukové projekty vztahující se k pro-
měnám společenského postavení žen v minulosti. Velmi významná je aktualizace a diachronní
náhled sledující kontinuitu a diskontinuitu v linii minulost – současnost – budoucnost.

Je zřejmé, že pojetí genderové problematiky na stránkách britských, francouzských a švýcar-
ských učebnic pro gymnázia se může stát cennou inspirací také pro tvůrce českých učebních
textů určených pro různé stupně a typy škol.
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MÍROVÁ SOUPEŘENÍ STUDENÉ VÁLKY V REFLEXI POŠTOVNÍ

ZNÁMKY: OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ  

KAMIL ŠTĚPÁNEK

The text analyzes the didactic and methodological aspects of the use of postal stamps in
educational process. Stamps, like other visual media, are also a historical source reflecting
especially modern, in this case, the world history. The text presents the characteristics and
specifics of postage stamps as a source of information about the historical facts. Based on an the
analysis of postage stamps themes from the period of the Cold War, this contribution recommends
to explain not only historical phenomena, but also the mechanisms of propaganda and
antipropaganda in history teaching. The described procedure creates an effective alternative
educational media that strengthens especially the interdisciplinary cooperation of school
history – media education.  

Key words: History Teaching; Didactics of History; Postage Stamps; Cold War; Propaganda;
Medial Education.

Budování atomových arzenálů a vzájemné měření sil supervelmocí v třetích zemích ne-
reprezentovaly jediná kolbiště studené války. Také mediální sféra se neomezovala pouze na
obrazy explicitně pracující s taktikou odstrašení, neboť panovala poměrně rozšířená představa,
že podobného efektu lze dosáhnout i odlišným způsobem. S jistou nadsázkou inspirován se-
bevědomou výzvou Nikity Chruščova k mírovému soupeření mezi oběma bloky proto
vznikl i tento příspěvek další tematizace a průzkumu ikonického textu poštovních cenin.
Ambiciózní hospodářský program, který sovětský vůdce vyhlásil koncem padesátých let,
sliboval rychle předstihnout USA. Mělo se však ukázat, že je pouhou formou bez obsahu.
Nicméně reflektující náměty a jejich ohromující četnost na poštovních známkách oné neklidné
doby dokazují, jak významnou roli jim na této další frontě studené války tehdejší propaganda
přičítala. Ať už se jednalo o sjednocovací proces v obou blocích, propagandu idejí, hospodářské
strategie, úspěchy vědy, techniky a vyspělých technologií, v nichž významnou roli sehrávala
kosmonautika a mírové využití atomu. Zvláště dvě posledně jmenované totiž plnily funkci skryté
demonstrace – potenciálního vojenského využití nosiče schopného dopravit jaderné nálože
kamkoli na zeměkouli.

Samozřejmě nelze známkové náměty studené války považovat za systémovou zbraň
soupeřících bloků. Nicméně jejich analýzou, zejména s ohledem na dějepisné implementace lze
získat netradiční informační zdroje pro receptivní i produktivní činnosti např. ve finálním ročníku
základního vzdělávání, případně středních škol. Didaktické cíle textu argumentují ve prospěch
využití známek výročních, ačkoli tyto nutně nepředstavují přímou reflexi dobových dějů. 

Užitečnost deskripce a výukového uplatnění motivů studené války v těchto obrazových
médiích lze podpořit následujícími argumenty. Především masmediálně zprostředkovávají
oficiální ideologii a její výklad. Analýza umožní žákům vhled do historie studené války, který při
zkoumání oficiálních, obvykle textových, dokumentů přichází zkrátka. Mohou zjišťovat, jaké
obrazy nepřítele a stereotypy měly masmediálně formovat postoje obyvatelstva. Postup bude
účinnější, jestliže žáci předtím již přišli do styku s jinými vizuálními médii a mohou tedy
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srovnávat. Expozici nové látky můžeme motivovat frontálně s využitím nejvíce atraktivních
vyobrazení a poté pokračovat aktivněji skupinovou formou. Žáci mohou také sami produkovat
hypotézy či otázky k motivům, anebo je vlastním systémem dotazů navedeme k rozpoznávání
stereotypních znaků podoby nepřítele. Jak je nepřítel obvykle v obrazovém sdělení definován,
symboly a charakteristiky, které jej označují, rozlišování „my“ a „oni“ apod.

Pro podporu tematicky orientovaných výukových implementací byly volně
vymezeny okruhy, které explicitně nevyjadřují válečnou hrozbu. Postupně se tedy pokusíme
věnovat v úvodu již zmíněným ekonomickým integračním snahám vázaným na hospodářské
priority, souboji ideologií, a demonstraci vyspělých technologií v čele s dobýváním vesmíru.
Příspěvek v tomto smyslu navazuje na již publikovanou studii naopak přednostně zkoumající
obrazy „horkých okamžiků a období“ studené války.1 Rozostřené hranice a částečné prolínání
témat nelze zcela vyloučit, představují spíše typický rys zpracované látky. 

Kromě vlastní autorovy sbírky se stěžejním zdrojem ikonografického materiálu opět staly
filatelistické katalogy dostupné prostřednictvím internetu. Text není kompletní sumou vhodných
motivů a jejich interpretací, nýbrž pilotním průzkumem didakticky orientovaného zájmu o podoby
mediální reflexe tak zásadního tématu moderní historiografie, jakým je bezesporu studená válka.2

Při výkladu známkových motivů se lze opřít o jak o literaturu uvedenou v citované studii3,
tak je možné doporučit i další tituly umožňující vhled a pochopení reflektovaných témat.4
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1 ŠTĚPÁNEK, K.: Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově.: Sborník
prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 28, 2014, č. 2, s. 128–137.

2 Vlastní nosný pilíř filatelie zaměřený na nedokonalosti, výjimečnosti nebo nedostatky jako výsledku práce týmu
tvůrců a producentů známky je v tomto textu z logických důvodů prakticky zcela opominut. Rovněž se principiálně
neopírá o odbornou filatelistickou terminologii a rezignuje také na striktní typové označení použitého filatelistického
materiálu. Pozornost je omezena na vybrané náměty a jejich didaktické aspekty.

3 NÁLEVKA, V.: Studená válka, Praha 2003; Týž: Světová politika ve 20. století (II.). Praha 2000; Horké krize studené
války, Praha 2010; Karibská krize. Praha 2001 apod.; LIBIONKA, D.: Poselství poštovních známek. Dějiny
a současnost, č. 1/2005. s. 21–24; PANDEL, H.-J.: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2005;
STRADLING, R.: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha 2003; LABISCHOVÁ, D. –
HUDECOVÁ, D.: Nebojme se výuky moderních dějin: Nejnovější a soudobé dějiny v současném dějepisném
vyučování. Praha 2009.

    
Pro první fázi studené války se rozhlasové vysílání stalo rozhodujícím ideologickým médiem. Není
divu, že proslulé vysílače „Hlas Ameriky“ nebo „Svobodná Evropa“ i „Radio Moskva“ lze nalézt jako
námětové a výroční emise zejména v USA (1967) a SSSR (1979), ale také např. v Polsku (2002). Patří
sem i netradiční protikomunisticky bojovně vyhlížející známka či kupon (první zleva). Její existence
v padesátých létech byla v USA mediálně propagována a výnosy použity ve prospěch financování
Rádia Svobodná Evropa.



Po 2. světové válce se ve světě objevuje nový fenomén zvaný integrace (např. NAFTA,
ASEAN, atd.), který se snad nejvýrazněji projevil právě v Evropě. Příčiny, etapy jsou v rozsáhlé
odborné literatuře dobře popsány, analyzovány i interpretovány a přiměřená pozornost je jim
věnována také v dějepisné výuce. Při glosování známkové produkce je přesto nezbytné
připomenout některá fakta a souvislosti.
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4 Z poměrně bohaté historiografické produkce srov. blíže: KOVÁŘ, M.: Dějiny evropské integrace I. Praha 2006;
HORČIČKA, V – KOVÁŘ, M.: Dějiny evropské integrace II. Praha 2006; Dějiny sjednocené Evropy. Praha 2012;
HOBSBAWM, E.: Věk extrémů, Krátké dějiny 20. století 1914–1991. Praha 2010; PACNER, K.: Kolumbové vesmíru
1 Souboj o měsíc. Praha 2006; PACNER, K.: Kolumbové vesmíru 2 Souboj o stanice 2. Praha 2007; LITERA, B. –
TEJCHMAN, M. – VYKOUKAL, J.: Východ – Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha 2004 apod.

  

    
S ohledem na charakter dějepisné látky a využití mezipředmětových vztahů zde dokládají integrační
procesy výroční emise známek USA z r. 1997 The Marshall plan; Lucembursko z r. 1957 – Evropské
společenství uhlí a oceli; SRN – 50. výročí Římských smluv z r. 1957; Španělsko r. 1986 publikuje
(společně (s Portugalskem) přístup k EHS; VB 1967 propaguje EFTA. Komunistický blok reprezentují
SSSR a ČSSR výročními známkami z r. 1979 k založení RVHP.

Příčiny integračních procesů v západní Evropě nejsou spatřovány pouze v oblasti
ekonomické. Odstranění ekonomických bariér mezi zeměmi mělo nicméně urychlit obnovu
zničené Evropy a zvýšení životní úrovně. V politické oblasti by mírová spolupráce odstranila
zdroje konfliktů, přičemž se především poukazovalo na Francii a Německo. Strategické
pohnutky nás s ohledem na téma příspěvku zajímají nejvíce. Program evropské integrace taktéž
vzniká v období studené války, neustále prověřovaný vojenskou a ideologickou hrozbou
Sovětského svazu. Tento důležitý faktor se pochopitelně podílel nezanedbatelnou měrou na
stmelování západoevropských zemí a jejich společném postupu. Od začátku měl rovněž podporu



USA, které v této části Evropy spatřovaly významného spojence. Sjednocující se Evropa však
měla i důvody geopolitické, které zjednodušený princip bipolarity poněkud komplikují. Pozice
západní Evropy byly značně oslabeny světovou válkou a nástupem dvou supervelmocí USA
a SSSR. Integrační proces měl tedy semknout a posílit postavení této části Evropy ve vztahu
k SSSR, žádoucí však bylo i upevnění ekonomické váhy západní Evropy ve světě vůči Spojeným
státům.
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5 Závorka v textu se zkratkou země a uvedením letopočtu (SSSR 1976 apod.) upřesňuje uvedení komentované poštovní
známky do oběhu, nikoli datum zobrazované historické události. 

  
Propagace hodnot a životního stylu obou bloků obsahuje zdánlivě mnoho vizuálních podobností. Tj.
přesvědčovací prostředky obdobné, cíle však odlišné. Zde USA (1952): popularizace amerického
skautského hnutí; výroční připomínka Americké automobilové asociace se sociálními a společen-
skými vzory. SSSR (1972) pionýrská organizace nabádá ke vzdělávání. 

Politické elity vyprodukovaly různé vize integračního procesu, které známková produkce
účastnických států důsledně podporuje. Volný obchod mezi zeměmi bez jakýchkoli nad-
národních institucí ztělesňuje jeden názorový pól propagovaný zejména Velkou Británií
a Skandinávií. Zcela odlišný postoj naproti tomu zastávaly země kontinentální Evropy v čele
s Francií, Beneluxem, Německem a Itálií. Úspěšný integrační proces spatřovaly ve společných
institucích, které nevyhnutně pohltí část jejich suverénních práv. Obsáhnou nejen ekonomickou
stránku integrace, ale i společnou zahraniční a obrannou politiku. Výsledná realita představuje
vlastně kompromis mezi oběma. Evropská integrace jako produkt vývoje po 2. světové válce:
Na známkových vyobrazeních aktuálních či výročních emisí můžeme sledovat proces rozdělení
Evropy prostřednictvím Marshallova plánu v letech 1947–48, vznik celní unie Beneluxu
v r. 1948 nebo skutečný zárodek evropské integrace propagovaný vznikem Evropského
společenství uhlí a oceli ESUO v r. 1951. Oslavy francouzsko-německého usmíření nebo vznik
OEEC jako předchůdce OECD. Zvláštní pozornosti vydavatelů emisí se těší zejména Římské
smlouvy z r. 1957 jako zakladatelské smlouvy evropského integračního procesu: zřízení
Evropského hospodářského společenství EHS a Evropského společenství pro atomovou energii
Euratom. Zajímavé srovnání přináší „polemizující“ integrační vize na známkách členských zemí
propagujících pouze sdružení volného obchodu EFTA (např. VB 1967)5. 

Narůstající ekonomická izolace jednotlivých východoevropských zemí vyvolaná neúčastí
v Marshallově plánu měla být kompenzována spoluprací s ostatními komunistickými režimy.
Není nicméně žádným tajemstvím, že v Moskvě r. 1949 založená Rada vzájemné hospodářské
pomoci představovala centralisticky řízený kontrolní nástroj Sovětského svazu nad svými
satelity. Rozdíly mezi oběma uskupeními nabraly na intenzitě po vzniku EHS v r. 1957. Zatímco
západní společenství formoval stále volněji řízený společný trh, RVHP šla cestou omezování



samostatnosti a posilovaného plánování. Následovala ekonomická stagnace, kterou v Česko-
slovensku například umocňovala orientace na těžký průmysl (bohatě doložený náměty domácích
emisí), podřízený vojenským aspektům. O další propad se postarala absence nových technologií,
zastarávání a ztráta konkurenceschopnosti celých výrobních odvětví a neproduktivita centrálního
plánování výroby bez ohledu na trh. Jak si ukážeme dále, mezi záplavou manifestačních motivů
známek členských států RVHP objevíme v období sovětské perestrojky, buď mezi řádky nebo
i explicitně vyjádřenou kritiku společenských a hospodářských poměrů.
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Známka USA (1955) propaguje mírové využití atomu. Sovětské poštovní ceniny zase informují
o plnění plánu produkce atomového strojírenství schváleného sjezdem komunistické strany – zde
experimentální zařízení pro zkoumání jaderné fůze Tokamak (1987). Zejména však zaujme
medializace atomového ledoborce Lenin (1978) obdařeného hned trojí přesvědčovací symbolikou:
mírově využitá energie jádra nese jméno vůdčího představitele komunistických idejí a slouží k lámání
ledů (tedy i „ker“ studené války). S obdobným cílem se v roce 1979 do oběhu dostala známka
s vědecko-výzkumnou lodí Akademie věd Sovětského svazu, určenou pro udržování spojení
s umělými kosmickými tělesy pojmenovaná podle Jurije Gagarina.

Existuje mnoho poštovních známek, které v období studené války propagovaly a propagují
hodnoty a způsob života ať už podporované či vnucované obyvatelstvu obou bloků: tím že
vyobrazují vzory činností, radostné zážitky z nich plynoucí i postoje hodné následování. Tyto
obrazy jsou adresovány nejen domácím příjemcům, ale i celému světu. Na americké emisi z roku
1952 tak objevíme například propagaci skautu nebo model ideální (auto)mobilně zabezpečené
rodiny v péči Americké automobilové asociace. Podobně jako sovětské, tak i americké známky
obsahují výrazný didaktický akcent. Americké prezentují zejména mladým Američanům
pracovní vzory farmářů, dělníků, inženýrů, aby tímto způsobem podpořily jejich pracovní
morálku a překvapivě se shodují se svými východními protějšky. Nechybí ani známky
upozorňující na nízkou úroveň tělesné zdatnosti, ale také ženu jako matku rodiny. Jiné propagují
mír, toleranci a svobodu. Sovětské známky v perestrojkovém období zaujmou mj. otevřenou
kritikou negativních společenských jevů, se kterými se sovětské vedení pokoušelo zabývat – na-
příklad alkoholismus („Být střízlivý – životní norma, pošta SSSR 1985“) 

Honba za technologickým prvenstvím se stala neodmyslitelnou součástí studené války.
Zejména vedoucí supervelmoci nelitovaly jakýchkoli finančních prostředků, aby tímto
způsobem dokázaly správnost nastoupené cesty. Sovětskému svazu, ani jeho satelitům však ne-
bylo souzeno v tomto souboji zvítězit, přestože vystavil na odiv celému světu nejedno technické
či technologické překvapení (funkční raketoplán). Původ špičkových technologií mohl být
špionážní, mohl být výsledkem umu domácích konstrukčních kanceláří, nicméně pro životní
úroveň obyvatelstva země měla demonstrace vyspělosti s ohledem na finanční náklady a ne-
schopnost hospodárného využití obvykle negativní ekonomický dopad.  



Jedním z takových ukázkových případů je příběh ledoborce Lenin6, který byl spuštěn na vodu
v roce 1959 právě v době Chruščovovy návštěvy v USA. Aby byl propagandistický účinek co
největší, nejen aktuální tisk, ale i další média včetně poštovních známek s malým časovým od-
stupem zaplavila kromě atomového ledoborce (tj. mírového využití atomu) rovněž sériové
vyobrazení rakety vyslané sovětskými odborníky na Měsíc (duben 1960). Zejména symbolika
atomového plavidla lámajícího ledy měla útočit mírovým způsobem na „ledové kry“ studené
války. Dnes víme, že strategie sovětských politiků byly z mnoha důvodů nereálné. V epoše
technologického a vojenského soupeření mezi USA a SSSR je však můžeme vyhodnotit také
jako ideologický projekt – propagandistickou demonstraci převahy socialistického systému
hojně citovanou taktéž poštovními ceninami (1958, 1965, 1978, 1984).

V roce 1976 SSSR uvedl do provozu satelitní televizní vysílání. K zabezpečení technického
zázemí satelitů a kosmických korábů byla postavena celá námořní kosmická flotila opět bohatě
prezentovaná sovětskými poštovními ceninami. Vlajková loď příhodně pojmenovaná
„Kosmonaut Jurij Gagarin“ oficiálně deklarovaná jako vědeckovýzkumné plavidlo
vyplula r. 1971 z leningradských doků, skončila však jako většina námořní kosmické flotily ve
šrotu (v r. 1996).7
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6 Dnes slouží jako muzeum v murmanském přístavu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenin_%28ledoborec%29 (nalezeno
10. 2. 2015).

7 Srov. blíže: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmonavt_Jurij_Gagarin (nalezeno 10. 2. 2015).

    

 

Na známkách propagujících především východní úspěchy (SSSR 1987) mírového využití
atomu najdeme například vědecké zařízení k budoucímu ovládnutí termojaderné energie
Tokamak, radioteleskop Ratan 600 a celou řadu dalších ve své době jistě špičkových zařízení.

Počátky poštovní propagace sovětské kosmo -
nau ti ky věrně odrážejí dočasnou ideo logickou
euforii. Přibližně od poloviny 70. let však
komu nistická symbolika ustupuje do pozadí.
Malá medializace počátků americké kosmo -
nautiky může souviset se „Sputnikovým šo -
kem“ nebo podceněním vazeb na filateli stic ký
materiál. Jediná příležitostná známka (1962)
k projektu Mercury, poté (1969) až k obletu
Měsíce Apollem 8.



Sovětská výzva k mírovému soupeření odstartovaná vypuštěním první družice Země, jen
podpořila další kolo závodů ve zbrojení. Mezníky při cestě do vesmíru reflektovaly prakticky
všechny známkové země, Sovětský svaz však po celou dobu své existence motivům
kosmonautiky věnoval nebývale velký prostor (nesrovnatelně větší než např. USA), aby pro-
pagandisticky nárokoval nejen vůdčí postavení ve světě technologií, ale i správnost komunistické
ideologie. Na známkách přibližně do r. 1975 používá poměrně důsledně symboliku rudé hvězdy
a dalších atributů, později propaganda působí pouze zprostředkovaně úspěchem objektu. 
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Vypuštění první družice Země a dobývání vesmíru odstartovalo další a další kola závodů ve zbrojení,
neboť protivníkovi neustále připomínalo „mírovým způsobem“, jak snadné je nyní dopravit kamkoli
na jeho území atomové nálože. USA (1969,1995): aktuální oslava přistání na Měsíci a start
raketoplánu Endenavour. SSSR (1988, 1991) poslední vážný pokus – sovětský raketoplán – dohnat
zvětšující se náskok USA v kosmických technologiích.

Ačkoli na počátku dobývání vesmíru patřil SSSR k průkopníkům nových letů, později byl
předstižen Spojenými státy. O předání štafety se postaral ambiciózní americký program do-
pravení člověka na Měsíc v r. 1969. Rusové se nicméně v kosmickém závodě stále snažili udržet
a v sedmdesátých létech „vzdorovali“ bezpilotním průzkumem nebližšího nebeského souseda –
Lunochod, zahájili éru orbitálních stanic s lidskou posádkou (Saljut, Mir). Vše bylo po-
chopitelně bohatě dokumentováno prostřednictvím poštovních cenin. Je historickou skutečností,
že sice se zpožděním, avšak přece jen ještě dokázali odpovědět na novou technologickou výzvu
USA. Americký projekt vícenásobně použitelných dopravních prostředků – raketoplánů Space



Shuttle byl každopádně konfrontován s ambiciózním tandemem Buran8-Eněrgija. Ekonomická
realita sovětského státu tomu chtěla, že byl nakonec uskutečněn v bezpilotním režimu jediný
kosmický let sedm let po americké premiéře (1981). Psal se 15. listopad 1988. Přestože na obou
stranách železné opony byl propagandisticky zdůrazňován mírový účel raketoplánu jako do-
pravního prostředku, vojáci jaderného věku v něm spatřovali slibný zbraňový nosič. Po rozpadu
SSSR byl další vývoj těchto vyspělých avšak nesmírně nákladných (a jak ukázaly i zkušenosti
USA) ne zcela bezpečných „vesmírných tahačů“ zastaven. Sovětský režim jej známkovou
tvorbou stihl oslavit alespoň dvakrát (1988, 1991). Nesrovnatelně rozsáhlejší i starší americký
program nicméně kromě aršíku u příležitosti startu na domácích známkách do r 1992 žádnou
zvláštní odezvu nenalezl. Pro ilustrační srovnání je zde uveden námět startu Endenavouru
z r. 1995. Vážné potíže sovětského hospodářství na sklonku osmdesátých let však znamenaly
ústup domácí kosmonautiky ze strategických a prestižních pozic.
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8 V češtině sice nechtěně evokuje dehonestující označení, nicméně do ruštiny přenesené slovo je užíváno ve významu
prudký stepní vítr. 

9 Srov. blíže např.: XXII. sjezd KSSS: říjen 1961. Praha: Rudé právo, 1961, 494 s.

Už na XXI. sjezdu KSSS v 1959 bylo oznámeno, že v SSSR definitivně zvítězil socialismus
a o několik let později již známky demonstrují nastoupenou cestu ke komunismu, který bude vy-
budován do dvaceti let. Přestože tato prognóza nakonec skončila úplně jinak, sebevědomí
vyobrazením známek z 60. let opravdu nechybí. Rudé prapory, srpy a kladiva, pěticípé hvězdy, hesla
a citáty „Vpřed – k vítězství komunismu!“, „… každému podle jeho oprávněných potřeb!“ jenž byly
nakonec realizovány poněkud neočekávanou formou: počátkem 80. let se do sovětských peněženek
vrátily „spravedlivé“ přídělové lístky. Americké poštovní ceniny orientované na hlásání idejí
praktikují podobně srozumitelnou řeč symbolů: Socha Svobody, Zvon Svobody, krátké texty
Amerického kréda apod. 

V programu sovětských komunistů z roku 1961 se hovoří o vytvoření materiálně-technické
základny komunismu.9 Na jeho základě měly být do dvaceti let realizovány v sovětské
společnosti principy „beztřídní“ společnosti. Tehdejší generální tajemník Nikita Chruščov zá-
roveň ujišťoval, že se v krátké době podaří dohnat a předehnat nejvyspělejší ekonomiky světa.
Poštovní známky té doby v reflexi stranických sjezdů srší ideologickým sebevědomím.
Propagandistické motivy jsou charakteristické rudým zbarvením, vlajícími prapory, srpy,
kladivy, bustami klasiků marxismu-leninismu. Jsou plné pěticípých hvězd často
metamorfujících do podoby raket, které s iniciálami KSSS míří strmě vzhůru – do vesmíru.
Experimenty obřích rozměrů se zaměřily nejvíce ze všeho na zemědělství. Nebyla to jen
intenzivní propagace pěstování kukuřice, která měla vytvořit základ krmivové základny.
I megalomanské akce rozorání stepních celin vděčně reflektované a glorifikované dobovou
známkovou tvorbou se však zcela minuly účinkem. Pro (nejen) známkovou tvorbu osmdesátých
let je příznačné, že takto nepřesvědčivých motivů – tváří v tvář sovětské realitě, rapidně ubylo.



Motivy amerických emisí si udržují ve sledovaném období poměrně nenápaditou, jednodu-
chou a vytrvalou řeč symbolů. Střídání motivů Sochy Svobody, Zvonu Svobody, americké zá-
stavy, hesel amerického kréda, výzvy k míru.10 V režii přesvědčovacích strategií a ideologického
boje emitoval Sovětský svaz v druhé polovině sedmdesátých let (1979) rovněž sérii poštovních
známek pod názvem Skutečný mírový program mírotvorná existence socialistického zřízení.11

Známky byly vydány do oběhu v souvislosti s misemi L. I. Brežněva do vybraných zemí a na
motivy jeho projevů. Ve stejné době ovšem vstoupila sovětská vojska do Afganistánu.
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10 Liberální demokracie, svobodný trh, konstitucionalismus a vláda zákona. Američané o tomto souboru idejí hovořili
jako o „americkém krédu“.

11 Na sérii figurují kromě propojujícího hesla „Программа мира СССР в действии.“ další propagandistické texty např.:
“Мировая система социализма авангард  борьбы  за мир и разоружение“ – tj. Socialistické světové společenství
předvoj boje za mír a odzbrojení, apod. Srov např.: http://marki-cccp.ru/god/1979/seriya/programma-mira-v-deystvii.

12 Počátky projektu sahají až do předválečné éry a pro výstavbu byli postupně použiti vězni z Gulagů i váleční zajatci.
Srov. např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkalsko-amursk%C3%A1_magistr%C3%A1la (nalezeno 8. 2. 2015).

Do boje se společným trhem Západu a jeho principy vyrazila i poštovní známka tehdejších
socialistických zemí. Plamenné výzvy členům strany a mládežnických organizací k plnění plánů však
postupně přerostly až do upozorňování na nefunkčnost celých odvětví. „Mládež na klíčových stavbách
sedmiletky“ (SSSR 1961), „Sedmiletku splníme včas!“ (SSSR 1961), „Výstavba hlavní trati BAM do-
končena!“(SSSR 1984).

Proti společnému trhu západního společenství budovanému na principech volného pohybu
lidí, pracovních sil, zboží, služeb a finančních prostředků postavil komunistický blok centrálně
plánované hospodářství. Konkurenční podněty tržního hospodářství měla nahrazovat iniciativa
stranických a mládežnických organizací. Prakticky celá poválečná existence sovětské známky,
která pochopitelně v tomto směru udávala i tón „bratrským“ zemím je proto prosycena
ideologizovanou pracovní a budovatelskou agitací.

Série známek vydaných v r. 1983 pod heslem „Potravinový program – věc nás všech
(Продовольственная программа – всенародное дело)“ vlastně naznačovala, které produkty
jsou nedostatkové a proč. Vliv na zlepšení situace s ohledem na dlouhodobý hospodářský vývoj
SSSR s největší pravděpodobností neměly. Jednotlivá mediální sdělení vyzývala ke zvýšení pro-
dukce obilovin, živočišné výroby, ovoce, zeleniny a brambor.

Sovětské vedení hledalo recept na léčení chřadnoucího hospodářství také v gigantických
stavebních počinech umožňujících rentabilní zhodnocení surovinových zdrojů nehostinného
vnitrozemí. Bajkalsko-amurská magistrála (BAM) postavená na Východní Sibiři a Dálném vý-
chodě se řadí k nejdelším železničním tratím na světě.12 V dobovém československém tisku se



můžeme dočíst, že od roku 1974 byl BAM prohlášen za „údernickou komsomolskou stavbu.“ Na
výstavbě se podílely masy mladých lidí a zřejmě proto také vznikl v ruskojazyčném prostředí ze
zkratky BАМ vtip „Brežněv klame mládež“.13 Pro obtížné klimatickogeologické podmínky
i z důvodů obrovských vzdálenosti musel být nepochybně jedním z nejnákladnějších infra-
strukturních projektů tehdejšího Sovětského svazu. S velkými přestávkami byl dokončen v roce
1984. 

V roce 1986 Michail Gorbačov poprvé použil slovo perestrojka. Následovaly pokusy napravit
„některé nedostatky“ politickoekonomického systému a vedly kromě administrativních zásahů
i k mediálním kampaním včetně využití poštovních známek. Na počátku perestrojky na nich
nalezneme proto náměty propagující urychlení rozvoje národního hospodářství, kampaň proti
alkoholismu nebo boj proti korupci. V občanském životě došlo k oslabení cenzury – glasnosť.14

Bylo však zřejmé, že po prvotní euforii bez zásadních a hlubokých reforem komunistický tábor
neobstojí.

Uzákoněno částečně soukromé hospodaření a možnost vytváření společností se zahraniční
účastí. V mezinárodní politice nastupuje doktrína Nového myšlení charakteristická ústupem od
třídního principu v diplomacii a úsilím o zlepšení vztahů se Západem. Ekonomickou situaci se
nicméně zlepšit nepodařilo a narůstající nespokojenost doplnily separatistické tendence. Poslední
etapa perestrojky 1989–1991 je již hodnocena jako destabilizace ekonomická a politická: střet
komunistů s nově vzniknuvšími demokratickými uskupeními. Prázdné pulty obchodů,
rozčarování a nedůvěra obyvatelstva se postaraly o rozhodnutí přejít k demokracii a tržnímu
hospodářství.15

Zkoumání ikonografického materiálu opět potvrdilo bohatství známkové produkce
zainteresovaných států, jež není zdaleka možné reprezentativně představit pouze prostřednictvím
takto koncipovaného subjektivního výběru. Známková tematika studené války nicméně nabízí
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13 V originále rozepsaná zkratka БАМ: "Брежнев обманывает молодежь" v transliteraci sice vypadá takto: "Brežněv
obmanyvajet moloďož", avšak ve fonetické transkripci rozpoznáme skutečně jednotlivá písmena zkratky: ["Brežněf
abmanyvajet malaďoš"] = BAM.

14 Za zmínku stojí skutečnost, že termín „perestrojka“ měl za Gorbačova v ruském prostředí již více než stoletou tradici,
podobně jako „glasnosť“. Jejich kořeny se vinou k přelomu padesátých a šedesátých let 19. století, tedy k prvním
reformám vlády cara Alexandra II. 

15 K hlubšímu vhledu do problematiky reflektované perestrojkovou tematikou sovětských známek (kritika, výzvy, apely,
inspirace) srov. blíže např. GORBAČOV, M.: Vzpomínky a zamyšlení. Praha 2014.

Emise série známek „Продовольственная программа – всенародное дело“ Potravinový program –
věc nás všech (SSSR 1983) již nenápadně upozorňovala na prohlubující se problémy celých odvětví
sovětského státu. Po nástupu M. Gorbačova známky medializují výzvy (SSSR 1988, zde mladému
dělníkovi) k „přestavbě“ společnosti a stupňují zároveň kritiku některých společenských
a ekonomických jevů (např.: zcela vpravo „Být střízlivý – životní norma, pošta SSSR 1985“). 



kromě obrazů prostředků jaderného odstrašení častou propagaci politických nebo ekonomických
idejí, zásadních pokroků ve vědě, technice nebo cestování do vesmíru. Přes zmíněnou torzovitost
shromážděných příkladů optimisticky předpokládejme, že i tento stručný komentovaný výběr
filatelistického materiálu alespoň upozornil na jeho výpovědní, motivační i edukativní potenciál.
V anotovaném případě reflexi soupeření dvou mocensky a ideologicky definovaných bloků
médiem poštovní známky v oblastech jimi demonstrativně propagovaných jako mírové.
Uplatnění krátkých textů v hlavních evropských jazycích, záměrná sdělnost obrazu, chronologie,
mapové evokace a základní emblematika vytváří z námětů těchto známek vděčný materiál
k jednoduchým analytickým postupům mezipředmětového charakteru již na druhém stupni zá-
kladní školy.

Analýza a interpretace poštovních známek v prostředí tuzemské školní dějepisné edukace do-
sud přestavují spíše neznámou. Jakákoli forma a míra praktického uplatnění by ji přiblížila žá-
doucím badatelským trendům historického vzdělávání a mediální výchovy, tak jak se již dlouho
rozvíjí na západ od naší hranice.16
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16 Srov. např.: PANDEL, H. J. – SCHNEIDER, G. (eds.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2007.
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The article discusses the question of the date and place of the composition of the Gospel of Luke
and Acts of the Apostles, a two volume work by the same author. The article is divided into two
parts. First, attention is paid to the question of the time of the composition of the double work,
Luke-Acts. The second part strives to determine a possible place of composition of Luke’s double
work.  
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Skutečnost, že Lukášovo evangelium (Lk)1 a Skutky apoštolů (Sk) jsou dílem jednoho auto-
ra, je zřejmá nejen ze stejného věnování Teofilovi (Lk 1,1–4; Sk 1,1), ze zpětného odkazu v Sk
1,1 na evangelium a ze srovnání slohu a slovní zásoby obou těchto novozákonních knih,2 ale vy-
chází rovněž najevo z jejich společného teologického zaměření.3 Obě knihy nicméně od počátku
existovaly jako oddělené celky, což je patrné z faktu, že neexistuje žádný rukopis nebo seznam
novozákonních knih, kde by byla tato dvě díla – Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů –
jmenována po sobě. Jak v Lukášově evangeliu, tak rovněž ve Skutcích apoštolů není uvedeno
jméno autora.4 Jedná se tedy o anonymní dokumenty.5 Takto je tomu podobně u dalších třech
kanonických evangelií. Rané křesťanské podání6 dosvědčuje, že Lukášovo evangelium a Skutky

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1

1 Označení biblických knih je převzato z knihy Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený
z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě, Kostelní Vydří, 2003, s. 9. PG = MIGNE, J.-P. (ed.): Patrologiae cursus
completus. Series Graeca, 161 sv., Paris 1857–1866; PL = MIGNE, J.-P. (ed.): Patrologiae cursus completus. Series
Latina, 221 sv., Paris, 1841–1855.

2 Srov. např. BECK, B. E.: The Common Authorship of Luke and Acts. New Testament Studies 23, 1976–1977,
s. 346–352; VERHEYDEN, J.: The Unity of Luke-Acts. What are we up to? In: Verheyden, J. (ed.): The Unity of Luke-
Acts, Leuven 1999, s. 6, pozn. 13.

3 Srov. např. O’TOOLE, R. F.: The Unity of Luke’s Theology. An Analysis of Luke-Acts. Wilmington, DE 1984.
4 V Lk 1,3 autor sice hovoří o sobě, ale nevyjevuje svoji totožnost.
5 Papyrus P75 pocházející z počátku 3. století, jenž uchovává rozsáhlou část textu třetího evangelia, obsahuje nejranější

označení evangelia, a to pomocí vyjádření euangelion kata Loukān „evangelium podle Lukáše“, které se objevuje jako
subscriptio na konci textu Lukášova evangelia (Vyobrazení závěru Lukášova evangelia a začátek Janova evangelia
nabízí ALAND K. – ALAND, B.: Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissen schaftlichen Ausgaben
sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Stuttgart 1989, s. 101, obrázek č. 28). Názvy evangelií byly
patrně připojeny k evangeliím v okamžiku, kdy začala existovat vedle sebe a bylo zapotřebí je navzájem od sebe
odlišit. Toto nenastalo dříve než v polovině 2. století po Kr. Srov. PETERSEN, S.: Die Evangelienüberschriften und
die Entstehung des neutestamentlichen Kanons. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der
älteren Kirche 97, 2006, s. 250–274.

6 Nejstarší jasné svědectví připsání Lukášova evangelia k určitému Lukášovi pochází z období kolem roku 180
a poskytuje ho Irenej z Lugdunum v Galii (nyní Lyon ve Francii): „Lukáš, Pavlův průvodce, zapsal do knihy jím
zvěstované evangelium“ (Adversus haereses 3,1,1; PG 7,845: „Et Lucas autem sectator Pauli quod ab lilo
praedicabatur evangelium, libro condidit.“; srov. též Eusebius, Historia Ecclesiastica, 5,8,3; PG 20,449). Hlavní
argumentaci pro své tvrzení vyvozuje z míst v Sk, na nichž se hovoří v první osobě množného čísla (v angličtině
nazývaná „we-sections“, v němčině „Wir-Berichte“). Jedná se o texty: Sk 16,10–17; 20,5–15; 21,1–18; 27,1–28,16).
Tímto způsobem dává najevo, že Lukáš byl stále nerozlučně spojen s Pavlem (srov. Adversus haereses 3,14,1; PG
7,913: „Lucas inseparabilis fuit a Paulo“). Na konci druhého století podává zprávu o Lukášově evangeliu tzv. Kánon 



apoštolů byly sepsány Pavlovým průvodcem Lukášem, který je v Flm 24 uveden v seznamu
Pavlových spolupracovníků, který je v Kol 4,14 označen „milovaný lékař Lukáš“, o kterém je
v 2 Tim 4,11 řečeno „jediný Lukáš je se mnou“ a jehož hlas lze zaslechnout v textech Skutků
apoštolů formulovaných v první osobě množného čísla (Sk 16,10–17; 20,5–15; 21,1–18;
27,1–28,16). Věrohodnost této tradice o autorovi Lk/Sk na jedné straně nelze naprosto popřít,
avšak na druhou stranu ji není možné zcela potvrdit. Nepochybně existuje určitý odstup Lukáše
od Pavla, avšak tato skutečnost neodporuje tradiční identifikaci autora třetího evangelia a Skutků
apoštolů s Lukášem, který byl určitou dobu společníkem apoštola Pavla.7

Cílem naší studie je jednak vymezit možnou dobu sepsání Lukášova evangelia a Skutků
apoštolů a jednak stanovit pravděpodobné místo vzniku tohoto Lukášova dvojdíla. Budeme se
snažit jednak kriticky zrekapitulovat údaje tradice o době a místě vzniku Lk/Sk a uvažovat nad
tím, co můžeme dedukovat o místu a době vzniku ze samotného Lukášova dvojdíla. Tyto po-
znatky budeme porovnávat s názory současných biblistů8 a pokusíme se určit pravděpodobnou
dobu a místo sepsání Lukášova dvojdíla. 

1. Doba vzniku Lk/Sk

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů nezachycují žádný údaj ohledně času jejich vzniku
nebo prvního zveřejnění. V dataci Lukášova dvojdíla nepanuje mezi badateli jednota, návrhy na
vznik Lk/Sk sahají od počátku 60. let po Kr. až do období první poloviny 2. století po Kr.

I když z předmluvy v Sk 1,1–2 vychází najevo, že evangelium bylo sepsáno a zveřejněno
před Skutky apoštolů, některými badateli byl předložen názor, že Skutky apoštolů vznikly dříve
než Lukášovo evangelium. Tato domněnka vychází z přesvědčení, že Lukáš neposlal Teofilovi
své evangelium, avšak pouze jeho prvotní koncept, soubor Pánových výroků a činů, že pak na-
psal Skutky apoštolů a že teprve potom učinil revizi konceptu evangelia, při které použil text
Markova evangelia, který získal, než napsal Skutky apoštolů.9 Takovýto názor se však jeví jako
pouhá spekulace.

Kniha Skutky apoštolů končí zprávou o Pavlově domácím věznění v Římě (Sk 28,30), které
lze datovat asi do let 61–63 po Kr. Skutečnost, že není podána zpráva o tom, jak Pavlův proces
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Muratoriho: „Třetí kniha je evangelium podle Lukáše. Tento lékař Lukáš po Kristově nanebevstoupení, když ho Pavel
oddaného vědění (?) (nebo: znalého práva) vzal s sebou, je napsal svým jménem podle (jeho) názoru. Pána však sám
v těle neviděl. A proto také začíná vyprávět, pokud mohl zjistit, od Janova narození.“ Srov. ALAND, K. (ed.): Synopsis
Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis. Stuttgart 2001, s. 538.

7 Viz dále MAREČEK, P.: The Author of the Third Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas
Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 13, 2012, s. 27–39.

8 Nejnovější monografií, která se zabývá naším tématem, je MITTELSTAEDT, A.: Lukas als Historiker. Zur Datierung
des lukanischen Doppelwerkes. Tübingen 2006. Otázka místa a doby vzniku Lk/Sk je projednávána ve všech solidních
komentářích (např. GARLAND, D. E.: Luke. Grand Rapids, MI 2011; WOLTER, W.: Das Lukasevangelium. Tübingen
2008) a v úvodech do Nového zákona (v českém prostředí nejnovější: POKORNÝ, P. – HECKEL, U.: Úvod do
Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Praha 2013, s. 566; MARGUERAT, D.(ed.): Úvod do Nového zákona.
Historie, písmo, teologie, Jihlava 2014).

9 WILLIAMS, C. S. C.: The Date of Luke-Acts. Expository Times 64, 1952–1953, s. 293–284; RUSSELL, H. G.: Which
Was Written First, Luke or Acts? Harvard Theological Reveiw 48, 1955, s. 167–174; srov. též MORTON, A. Q. –
MACGREGOR, G. H. C.: The Structure of Luke and Acts. London 1964, s. 52–53. Sepsání Skutků apoštolů před
Lukášovým evangeliem navrhl též G. Bouwman s argumentováním, že Sk se nikdy neodvolávají zpět na evangelium
a mají prvotnější teologii (Das dritte Evangelium. Einübung in die formgeschichtliche Methode. Düsseldorf 1968,
s. 62–67). Viz také BOUWMAN, G.: Le "premier livre" (Act., 1,1) et la date des Actes des Apôtres. In: Neirynck, F.
(ed.):  L’Évangile de Luc – The Gospel of Luke. Revised and Enlarged Edition of L’Évangile de Luc. Problèmes lit-
téraires et théologiques. Leuven 1989, s. 553–565.



v Římě skončil, vedla mnohé badatele k úsudku, že Lukášovo dvojdílo bylo sepsáno před
Pavlovou smrtí, tj. na počátku 60. let. Jeho autor by zajisté neopomenul podat zprávu o tom, jak
Pavlův proces v Římě skončil. V souvislosti s datací Lk/Sk na začátek 60. let bývá poukazováno
na skutečnost, že Ježíšovy předpovědi o zkáze Jeruzaléma nevykazují značnou přesnost
s událostmi spjatými s dobytím Jeruzaléma v roce 70 po Kr., při němž byl zničen Druhý chrám.
Kromě toho se ještě upozorňuje, že ve Skutcích apoštolů chybí jakýkoliv odkaz na násilnou smrt
jak Jakuba v roce 62 po Kr. (srov. JOSEPHUS FLAVIUS, Antiquitates Judaicae 20,200), tak rovněž
Petra a Pavla za Neronova pronásledování křesťanů, které začalo v roce 64 po Kr. po velkém
požáru v Římě (TACITUS, Annales 15,38–44). Naproti tomu je mučednická smrt méně známého
Štěpána velmi podrobně popsána (Sk 7,54–8,3). Z těchto důvodů bývá opětovně stanovována
datace vzniku Skutků apoštolů kolem roku 62 po Kr. a Lukášova evangelia, prvního dílu
lukášovského dvojdíla, kolem roku 60 po Kr.10

Nikdo neví, proč kniha Skutky apoštolů končí bez uvedení, jak Pavlův proces v Římě skončil,
avšak domněnka, podle které dvojdílo Lk/Sk muselo vzniknout před dokončením Pavlova pro-
cesu nebo před jeho smrtí, není v žádném případě jistá, střetá se s mnohými těžkostmi. 

Proti takovéto rané dataci hovoří celá řada skutečností: 1) Údaje v předmluvě k Lukášovu
evangeliu (Lk 1,1–4) poukazují na pozdější období vzniku Lukášova dvojdíla. Evangelista se
v Lk 1,1–4 zmiňuje o své závislosti jednak na první generaci křesťanů, jež označuje jako „očité
svědky“ (Lk 1,2), kteří byli zároveň od určitého okamžiku „služebníky slova“ (Lk 1,2), a jednak
na „mnohých“ (1,1), kteří se pokusili sepsat vypravování o události s Ježíšem před ním a mezi
které musel náležet evangelista Marek. Terminus a quo pro vznik Lukášova evangelia lze tedy
považovat sepsání Markova evangelia, které nastalo kolem roku 70 po Kr.11 a které třetí
evangelista použil. 2) Vyjádření „ve svém domě zůstanete sami“ v Lk 13,35a je téměř jistě odkaz
na zničení Jeruzaléma. Ježíšův soud nad chrámem (Mk 13,2; srov. Lk 21,6) a ohlášení jeho zne-
svěcení pomocí vyjádření „ohavná spoušť“ (Mk 13,14) se stává v Lukášově verzi výrokem
„Jeruzalém obklíčený vojsky“ (Lk 21,20). 3) Lukáš, jak se zdá, v Lk 19,43–44 činí odkazy na
násep, který byl použit při obléhání Jeruzaléma dle svědectví Josepha Flavia (Bellum Judaicum
6,150.156). Tyto narážky dávají najevo, že Lukáš upravil markovskou předlohu ve shodě s tím,
jaké skrovné znalosti měl o zničení Jeruzaléma Římany v roce 70 po Kr. 4) Vynechání vyjádření
„pro všechny národy“ v Lk 19,46, které se nachází v Mk 11,17 (rovněž chybí v Mt 21,13) a ne-
převzetí slov o zničení a znovu postavení chrámu v souvislosti s Ježíšovým výslechem před
židovskou veleradou (Mk 14,58; srov. též Mt 26,61) lze dát rovněž do spojitosti se skutečností,
že Lukáš píše již po zničení jeruzalémského chrámu.12 5) Zakončení Skutků apoštolů bez sdělení
závěru Pavlova procesu a jeho smrti se může zdát v jistém smyslu jako nečekané a záhadné. Tato
kniha je však nepochybně ukončena velmi promyšleným způsobem. Lukáš očividně sdělil vše,
co chtěl. Jeho zájmem nebylo podat zprávu o smrti Pavla. Jeho smrt nicméně předpokládá, což
je patrné zejména z Sk 20,18–36 (srov. též Sk 21,10–14). Můžeme se domnívat, že Lukáš
krátkým líčením Pavlova působení v Římě dosáhl cíle svého líčení. Toto však neznamená, že by
s příchodem Pavla do Říma byl splněn program stanovený ve Skutcích apoštolů. Řím totiž není
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10 Srov. např. BOCK, D. L.: Luke. Volume 1, 1:1–9:50. Grand Rapids, MI 1994, s. 18; MAUERHOFER, E.: Einleitung
in die Schriften des Neuen Testaments, I. Neuhausen – Stuttgart 1997, s. 170 a 273; MITTELSTAEDT, A.: Lukas als
Historiker. Zur Datierung des lukanischen Doppelwerkes. Tübingen 2006, s. 254–255; CARSON, D. A. – MOO, D. J.:
Úvod do Nového zákona. Praha 2008, s. 177–180; JAROŠ, K.: Das Neue Testament und seine Autoren. Eine Einfü-
hrung. Wien 2008, s. 99. 

11 Srov. např. BROWN, R. E.: An Introduction to the New Testament. New York 1997, s. 163–164; MARCUS, J.: Mark
1-7. A New Translation with Introduction and Commentary. New Haven, Conn. – London 2000, s. 37–39. 

12 WIKENHAUSER, A. – SCHMID, J.: Einleitung in das Neue Testament. Freiburg 1973, s. 271.



„koncem země“ (Sk 1,8).13 Pavlova misijní činnost v Římě, která se děje zcela otevřeně a bez
zábran“ (Sk 28,31; srov. 2 Tim 2,9), poskytuje záruku, že zvěst o Božím království a vyučování
o Pánu Ježíši se z tohoto hlavního města dostanou „až na konec země“ (Sk 1,8), tj. „ke všem
národům“ (Lk 24,47).14

Z výše uvedeného je zřejmé, že Lukášovo dvojdílo vzniklo po sepsání Markova evangelia
a také po zničení Jeruzaléma v roce 70 po Kr. Jak však dlouho po těchto událostech bylo se-
psáno? Stanovení nejzazšího možného termínu vzniku Lk/Sk není snadné. Několika badateli
bylo navrženo, že Lukášovo dvojdílo vzniklo ve druhém křesťanském století. Někteří autoři
poukazují na domnělou závislost Lukáše na Josephu Flaviovi15 nebo odkazují na vztah Lukášova
evangelia ke spisům Marciona.16 Obě dvě tyto hypotézy se jeví velmi nepravděpodobné.17

Kromě toho byl předložen názor, že Lukáš a Justin se při kompozici svých děl opírali o společný
pramen a že Lukášovo dvojdílo (Lk/Sk) vzniklo v období 115–130 po Kr.18 Rovněž takováto do-
mněnka vůbec nepřesvědčuje. Jestliže Justin (zemřel kolem 165) ve svých spisech prozrazuje
znalost Lk/Sk,19 lze to vysvětlit jednoduše tím, že měl k dispozici toto dvojdílo.20

Skutečnost, že Lukášovo dvojdílo vzniklo před rokem 100 po Kr., vychází najevo z mnoha
pozorování. Symbolické postavení Jeruzaléma jako středu křesťanství v Lukášově evangeliu ne-
odpovídá pohledu 2. století. Lukášovo evangelium muselo existovat před sepsáním díla
Didache,21 které v 1,4 činí odkaz na „řeč na planině“ (Lk 6,27–30).22 Vzhledem k možným
narážkám v Prvním listě Klementa Římského (90–100 po Kr.) na knihu Skutky apoštolů (srov. 1
Klem 5; 42 s obrazem Pavla a lukášovským chápáním úřadu) je třeba klást vznik Lk/Sk před
konec prvního století.23 Ze Skutků apoštolů je patrné, že jeho autor zná v Malé Asii a zvláště
v Efesu pouze strukturu presbyterů (Sk 14,23; 20,17). Rozvinutější správa v čele s jedním
episkopem v každé církevní obci, jež je doložena Ignácem z Antiochie, není před r. 110 jasně do-
svědčena.24 Lukášovo dvojdílo je třeba časově zařadit do období před vytvořením sbírky
Pavlových listů kolem roku 100 po Kr.,25 kdy se začala šířit.26 Neexistuje jasný doklad
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13 Slova „až na konec země“ v misijním příkazu (Sk 1,8) se nepojí s Římem, avšak vztahují se na „všechny národy“ (Lk 24,47). 
14 Vyjádření basileia tou theou „Boží království“ (Sk 1,3; 28,23.31) společně s odkazy na události týkající se Ježíše (Sk

1,1; 28,23.31) vytváří rámec celé knihy Skutky apoštolů. 
15 KRENKEL, M.: Josephus und Lucas, der schriftstellerische Einfluß des jüdischen Geschichtsschreibers auf den chri-

stlichen. Leipzig 1894; BURKITT, F. C.: The Gospel History and Its Transmission. Edinburgh 1911, s. 105–110.
16 KNOX, J.: Marcion and the New Testament. An Essay in the Early History of the Canon. Chicago 1942, s. 114–139;

KLINGHARDT, M.: Markion vs. Lukas. Plädoyer für die Wderaufnahme eines alten Falles. New Testament Studies
52, 2006, s. 484–513; TYSON, J. B.: Marcion and Luke-Acts. Columbia, SC 2006.

17 Viz dále SCHRECKENBERG, H.: Josephus in Early Christian Literature and Medieval Christian Art. In:
H. Schreckenberg, H. – Schubert, K. (ed.): Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity.
Assen 1991, s. 51–52; SCHMID, U.: Marcions Evangelium und die neutestamentlichen Evangelien. Rückfragen zur
Geschichte und Kanonisierung der Evangelienüberlieferung. In: Marcion und seine kirchengeschichtliche Wirkung.
Berlin – New York 2002, s. 67–77 (zvláště 68–69).

18 O’NEILL, J. C.: The Theology of Acts in Its Historical Setting. London 1970, s. 18 a 21.
19 JUSTIN, Dialogus cum Tryphone 81 (// Lk 20,35–36); 103 (// Lk 22,44); 105 (// Lk 23,46; Apologia I 15(// Lk 6,28);

33 (// Lk 1,32); 66 (// Lk 22,19); 50 (// Sk 1,8; 2,3).
20 Srov. GREGORY, A.: The Reception of Luke and Acts in the Period before Irenaeus. Looking for Luke in the Second

Century. Tübingen 2003, s. 211–292. 
21 Obvykle se předpokládá, že spis Didache vznikl v časovém období 100–150 po Kr.
22 BROER, I.: Einleitung in das Neue Testament, I, Würzburg 1998, s. 137.
23 SCHNELLE, U.: Einleitung in das Neue Testament. Göttingen 2002, s. 288.
24 BROWN, R. E.: An Introduction to the New Testament. New York 1997, s. 273–274.
25 KÜMMEL, W. G.: Einleitung in das Neue Testament. Heidelberg 1983, s. 153 a 424–425.
26 Sbírka 10 Pavlových listů (bez Pastorálních epištol) je jednoznačně dosvědčena teprve kolem roku 140 u Marciona.

Srov. SCHNEIDER, G.: Die Apostelgeschichte, I, Freiburg – Basel – Wien 1980, s. 119, pozn. 87.



skutečnosti, že by Lukáš byl obeznámen s Pavlovými listy a mnohem méně s touto sbírkou jako
celkem. Církev zažila již (lokální) pronásledování. Hledí zpět na mučednickou smrt Petra a Pavla
za vlády císaře Nerona (54–68 po Kr.). Na druhou stranu autor Lk/Sk doufá, že církev
v budoucnu bude od římského státu a jeho úřadů jako loajální náboženství trpěno. Skutky
apoštolů nebudí dojem, že by církevní obec byla ecclesia pressa. Lukášův obraz římské nadvlády
s prokonzuly jako byli Sergius Paulus, který se stal věřícím (Sk 13,4–12), a Gallio, který jednal
nestranně (Sk 18,12–17), zrcadlí klidnou dobu, kdy evangelium mohlo být hlásáno bez zábran
a překážek. Jelikož se zdá, že autor Sk nevyjevuje žádné znalosti o pronásledování křesťanů,
které nastalo v Římě a v Malé Asii (srov. TERTULLIANUS, Apologeticum 5,4; LACTANTIUS, De
mortibus persecutorum 3), pravděpodobně díky vystupňovanému císařskému kultu na konci
vlády císaře Domiciána (81–96 po Kr.), muselo toto dílo vzniknout před tímto obdobím.27 Lze
tedy počítat se vznikem Lk/Sk od konce 70. let do začátku 90. let.28 Tuto skutečnost dotvrzují
další pozorování: V lukášovském dvojdíle projednávané otázky poukazují na autora a adresáty
jako typické zástupce třetí generace křesťanů. Autor evangelia se staví proti znovuoživení
blízkého očekávání paruzie (Lk 17,20–21; 19,11) a s důrazem a vytrvalostí vybízí k bdělosti
a připravenosti (Lk 12,35–40). V tomto období již patřili do církevní obce i zámožní a vážení lidé
(srov. Sk 17,4; 18,8) a tak se zacházení s penězi a majetkem stalo jednou ze stěžejních otázek
lukášovské etiky (srov. Lk 3,11; Sk 2,45; 4,34–37). 

2. Místo vzniku Lk/Sk

Lukášovo dvojdílo neposkytuje žádné údaje ohledně místa, kde bylo napsáno a kde bylo
poprvé zveřejněno. V současné době panuje mezi badateli relativní shoda v tom, že adresátem
Lukášova dvojdíla byla městská křesťanská komunita žijící v helénistickém prostředí. 

Místo sepsání Lukášova dvojdíla je zapotřebí hledat mimo Palestinu. Autor píše z perspektivy
světa Středozemního moře. Na rozdíl od Marka a Matouše nazývá Lukáš důsledně Genezaretské
jezero jako „jezero“ (Lk 5,1.2; 8,22.23.33) a hovoří o Palestině jako o „Judeji“ (srov. Lk 1,5; 4,44;
6,17; 7,17; 23,5; Sk 10,37). Lukáš očividně neměl dobré znalosti geografických poměrů
v Palestině (v Lk 17,11 nechává jít Ježíše do Jeruzaléma přes „Samařsko a Galileu“) a tudíž
musel žít v helénistickém prostředí mimo Palestinu. V Lukášově evangeliu lze dále pozorovat
přetvoření palestinského místního koloritu a detailů v řecký protějšek, tj. líčení je nabídnuto z po-
hledu řeckého světa: popis domů (srov. Lk 6,47–49 s Mt 7,24–27; Lk 5,19 s Mk 2,4), města (Lk
7,12: helénské město s branou) a sociálních skupin (srov. např. Lk 14,15–24). Lukáš místo se-
mitských výrazů používá řecké.29 Nakonec si můžeme všimnout Lukášova klesajícího zájmu
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27 Zintenzivnění císařského kultu a s tím spojené konflikty na konci doby vlády Domiciána vytváří historický kontext
knihy Janovo zjevení, která vznikla zřejmě v letech 90–95 po Kr.

28 Srov. např. BOVON, F., Das Evangelium nach Lukas. Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukirchen 1989, s. 23; KREMER,
J., Lukasevangelium. Würzburg 1992, s. 13; SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas. Kapitel: 1–10. Gütersloh –
Würzburg, 1992, s. 34; PESCH, R.: Die Apostelgeschichte (Apg 1–12). Zürich – Neukirchen 1995, s. 28; FITZMYER,
J. A.: The Acts of the Apostles. New York 1998, s. 54; JERVELL, J.: Die Apostelgeschichte. Göttingen 1998, s. 86; RADL,
W.: Das Evangelium nach Lukas: Kommentar. Erster Teil: 1,1–9,50. Freiburg – Basel – Wien 2003, s. 7; WOLTER, W.:
Das Lukasevangelium. Tübingen 2008, s. 10; GARLAND, D. E.: Luke. Grand Rapids, MI 2011, s. 34; POKORNÝ, P. –
HECKEL, U.: Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Praha 2013, s. 566; MARGUERAT, D.:
Evangelium podle Lukáše. In: Marguerat, D. (ed.): Úvod do Nového zákona. Historie, písmo, teologie, Jihlava 2014,
s. 120–121 a 137. ECKEY, W.: Das Lukasevangelium. Unter Berücksichtigung seiner Parallelen. Teilband I: 1,1–10,42.
Neukirchen – Vluyn 2004, s. 51: počítá se vznikem Lk/Sk v době 70–80 po Kr. SCHNELLE, U.: Einleitung in das Neue
Testament. Göttingen 2002, s. 288 a 307 navrhuje sepsání Lk kolem r. 90 a Sk kolem 90–100; po Kr.

29 Lukáš používá epistatēs místo rabbi (Lk 9,33; Mk 9,5), Kyrie místo Rabbouni (Lk 18,41; Mk 10,51), Pater místo Abba
(Lk 22,42; Mk 14,36), zēlōtēs místo kananaios (Lk 6,15; Mk 3,18), Kranion místo Golgotha (Lk 23,33; Mk 15,22).



o židovské otázky a zvyklosti (Mk 7,1–23; 10,1–12), což také vylučuje Palestinu jako místo se-
psání Lk/Sk. Kde však hledat místo vzniku Lukášova dvojdíla? 

O místu jeho vzniku panovaly nejistoty již v rané křesťanské době. Byly uváděny rozličné
lokality. Zatímco Jeroným v díle De viris illustribus 7 (PL 23,652) píše, že v Římě nastalo sepsání
Lukášova dvojdíla, naproti tomu v Commenatriorum in Evangelium Matthaei, Prologus sděluje,
že vzniklo v oblastech Acháje a Boeotie (PL 26,18: „in Achaiae Boeotiaeque partibus“). Podle nej-
starší tradice, kterou je zřejmě starobylý prolog k Lukášovu evangeliu z konce druhého století
(nebo ze čtvrtého století), bylo Lukášovo evangelium sepsáno v Acháji. 

„Lukáš byl Syřan, povoláním lékař, učedník apoštolů, a později následovník Pavla až do jeho
mučednické smrti. Sloužil Pánu bez rozptýlení, bez ženy a bez dětí. Zemřel ve věku 84 let
v Boiótii. Třebaže již evangelia existovala, to podle Matouše sepsané v Judsku, a to podle Marka
v Itálii, on byl pobízen Duchem svatým a sepsal toto evangelium zcela v končinách Acháje….“30

Vznik Lukášova evangelia v Acháji dosvědčuje rovněž Prolog „Monarchianorum“31 (z konce 4.
století).32 Tuto tradici též dokládá jedno kázání Řehoře Naziánského z roku 380 a další starobylá
svědectví, kde je Řecko představeno jako hlavní pole Lukášova působení.33 Pro úplnost se hodí
zmínit, že některé syrské rukopisy uvádí, že Lukášovo evangelium vzniklo v Alexandrii.34

V novodobém bádání o otázce místa sepsání Lk/Sk se exegeté nejen odvolávají na lokality tradované
od rané křesťanské doby, avšak rovněž předkládají další návrhy ohledně možného místa vzniku
Lukášova dvojdíla, které se však často jeví jen jako pouhé dohady (např. Malá Asie,35 Dekapolis36). 

Se zřetelem na popis misijní činnosti v první části Skutků apoštolů, která se soustředí do
oblasti východního pobřeží Středozemního moře, a s odkazem na zájem autora Sk o tradici, která
je spjata s Cesarejí Přímořskou (Sk 8,41; 9,30; 10,1–11,18; 21,7–14; 24,1–23; 25,1–12; 27,1),
bylo navrženo, že Cesarea byla rodným městem Lukáše a také místem, kde bylo sepsáno jeho
evangelium.37 Tento návrh však nepřesvědčuje, jelikož, jak bylo výše odůvodněno, místo sepsání
Lk/Sk je zapotřebí hledat mimo Palestinu. 
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30 Tento prolog, jenž je někdy považován za jeden z proti-marcionských prologů k Lukášovu evangeliu, se uchoval ve
dvou verzích: řecké a latinské (znění obou verzí poskytuje ALAND, K. (ed.): Synopsis Quattuor Evangeliorum: Locis
parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis. Stuttgart 2001, s. 533). Důkladný kritický komentář
poskytuje FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 38–39. Dataci tohoto prologu
na konec 2. století zastává také JAROŠ, K.: Das Neue Testament und seine Autoren. Eine Einführung. Wien 2008, s. 83.

31 Text v ALAND, K. (ed.): Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum
adhibitis. Stuttgart 2001, s. 539.

32 Srov. REGUL, J.: Die antimarcionitischen Evangelienprologe. Freiburg 1969, s. 202.
33 ZAHN, T.: Das Evangelium des Lucas, Leipzig 1920, s. 18–19. 
34 Srov. TISCHENDORF, C.: Novum Testamentum Graece. Ad antiquissimos testes denuo recensuit. Lipsiae 1869,

s. 738.
35 SCHMITHALS, W.: Einleitung in die drei ersten Evangelien. Berlin – New York 1985, s. 367 oblast severní nebo

západní Malé Asie.
36 Takto KOH, R.: The Writings of St. Luke. Hong Kong 1953. Zmiňuje ho KÜMMEL, W. G.: Einleitung in das Neue

Testament. Heidelberg 1983, s. 120.
37 KLEIN, H.: Zur Frage nach dem Abfassungsort der Lukasschriften. Evangelische Theologie 32, 1972, s. 467–477.

H. Klein však mezitím změnil svůj názor. Podle něj Lukáš pocházel ze Sýrie, kde jako chápavé dítě otroka vyrůstal
v křesťanské rodině a kde navštěvoval školu. Četbou Septuaginty si kromě toho zvýšil úroveň vzdělání. Po svém pro-
puštění na svobodu pracoval jako katecheta v různých křesťanských komunitách na pobřeží Středozemního moře.
Kolem roku 70 po Kr. přišel do Filip, aby tam místním křesťanům vykládal tradice o Ježíšovi sesbírané na Východě.
Své evangelium sepsal ve Filipech. Srov. KLEIN, H., Lukasstudien. Göttingen 2005, s. 11–40; KLEIN, H.,
Lukasevangelium. Göttingen 2006, s. 719, s. 64–69. Mnoho podrobností z života Lukáše, které uvádí Klein, jsou však
pouhými dohady. V nedávné době byla opět předložena hypotéza, která počítá se vznikem Lukášova dvojdíla
v Caesareji. Srov. např. MITTELSTAEDT, A.: Lukas als Historiker. Zur Datierung des lukanischen Doppelwerkes.
Tübingen 2006, s. 254–255. 



Někteří autoři zastávají názor, že Lukášovo dvojdílo vzniklo v Antiochii v Sýrii.38 V souvi-
slosti s tímto návrhem bývá poukazováno na Lukášovu pozoruhodnou obeznámenost s Antiochií
v období raného stadia této místní církve. Lukáš má vědomost o tomto místě jako o městě, ve
kterém bylo mnoho pohanů a židů získáno pro křesťanství lidmi z Jeruzaléma, Kypru a Kyrény
(Sk 11,19–20). On ví, že v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany (Sk 11,26) a že
v tomto městě prorok Agabus veden Duchem předpověděl, že nastane velký hlad po celém světě
(Sk 11,28). Lukáš rovněž má znalost ohledně pěti prorocích a učitelích v antiošské církevní obci
(Sk 13,1). On rovněž ví o vyslání Barnabáše a Pavla touto křesťanskou komunitou k misijní
činnosti (Sk 13,2–3), o jejich poslání do Jeruzaléma k obdržení oficiálního stanoviska ohledně
sporné otázky týkající se obřízky pro konvertity z pohanství (Sk 15,1–3) a o krátkém pobytu Pavla
a Barnabáše v Antiochii před jejich neshodou a oddělením se od sebe (Sk 15,30–40). V Sk
18,22–23 se setkáváme s poslední zmínkou Antiochie v Sk. Skutečnost, že Lukáš byl dobře obe-
známen s raným stadiem církve v Antiochii, by tak mohla naznačovat, že byl původem z Antiochie
v Sýrii, jak to dokládají starobylá svědectví (EUSEBIUS, Histo ria Ecclesiastica 3,4,6; PG 20,220;
JERONÝM, De viris illustribus 7; PL 23,650). Vznik Lukášova dvojdíla v Antiochii se však potýká
rovněž s těžkostmi. V tomto městě bylo pravděpodobně sepsáno Matoušovo evangelium,39 jehož
znalost Lukáš nevykazuje. Krom toho si lze stěží představit, že by dvě velmi odlišná vyprávění
Ježíšova dětství (Lk 1–2; Mt 1–2) byla vytvořena ve stejném prostředí pro stejné lidi.

Byl předložen názor, že Lukášovo dvojdílo vzniklo v Efesu.40 V souvislosti s tímto návrhem
je poukazováno na řadu údajů o tomto městě, které jsou zmíněny ve Skutcích apoštolů:
přednášková síň filozofa jménem Tyranos (Sk 19,9); lid, který se shromažďuje v divadle (Sk
19,29); kult bohyně Artemidy, o které šla pověst, že spadla od nejvyššího boha Dia z nebe; město
Efes mělo čestný titul neōkoros „strážce chrámu“ (srov. Sk 19,35); použití výrazu Asiarchēs, což
bylo označení vysokého představitele římské provincie Asia (Sk 19,31). Nadto se upozorňuje, že
Efes byl místem nejdelšího Pavlova působení (srov. Sk 19,10; 20,31). Domněnka vzniku Lk/Sk
v Efesu rovněž není přesvědčivá. Lukášova obeznámenost s místními poměry není větší než při
líčení Pavlova působení v Řecku.41

Opětovně se objevuje návrh, že Lukáš sepsal své dílo v Římě.42 Pro vznik Lukášova dvojdíla
v Římě by mohla hovořit skutečnost, že autor Lk/Sk s Pavlem do Říma doputoval (srov. „my“).43 Na
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38 STROBEL, A.: Lukas der Antiochener (Bemerkungen zu Act 11,28D). Zeitschrift für die neutestamentliche Wissen-
schaft und die Kunde der älteren Kirche 49, 1958, s. 131–134; GLOVER, R.: ‚Luke the Antiochene‘ and Acts. New
Testament Studies 11, 1964–1965, s. 97–106; MULLINS, M.: The Gospel of Luke. Dublin 2010, s. 43; MÜLLER, P-
G.: Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří 1998, s. 19; SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas. Kapitel 1–10.
Gütersloh – Würzburg 1992, s. 34 zmiňuje Antiochii jako možnost společně s Malou Asií a Řeckem.

39 Takto většina badatelů např. SCHNACKENBURG, R.: Matthäusevangelium 1,1–16,20. Würzburg 1985, s. 8;
DAVIES, W. D. – ALLISON, D. C.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Mat-
thew, I. Edinburgh 1988, s. 143–147; srov. též LUZ, U.: Das Evangelium nach Matthäus, I. Zürich – Neukirchen 2002,
s. 100–103.

40 Srov. BORGEN, P.: Philo, Luke and Geography. In: Philo, John and Paul. New Perspectives on Judaism and Early
Christianity. Atlanta 1987, s. 273–285, PERVO, R. I.: Acts. A Commentary. Minneapolis, MN 2008, s. 5–6. 

41 Pokud jde o další kritiku, viz PILHOFER, P.: Das Neue Testament und seine Welt. Eine Einführung. Tübingen 2010,
s. 156.

42 Srov. MICHAELIS, W.: Einleitung in das Neue Testament. Die Entstehung, Sammlung und Überlieferung der
Schriften des Neuen Testaments. Bern 1961, s. 78; GELDENHUYS, N.: Commentary on the Gospel of Luke. The
English Text with Introduction, Exposition and Notes. Grand Rapids, MI 1977, s. 35; BOVON, F.: Das Evangelium
nach Lukas. Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukirchen 1989, s. 23; SCHNELLE, U.: Einleitung in das Neue Testament.
Göttingen 2002, s. 288; ECKEY, W.: Das Lukasevangelium. Unter Berücksichtigung seiner Parallelen. Teilband I:
1,1–10,42. Neukirchen – Vluyn 2004, s. 54; GARLAND, D. E.: Luke. Grand Rapids, MI 2011, s. 34.

43 WOLTER, M.: Das Lukasevangelium. Tübingen 2008, s. 10.



Řím jako místo vzniku Lk/Sk může poukazovat rovněž příznačná perspektiva líčení v Sk
z Jeruzaléma směrem do Říma (srov. Sk 1,8; 19,21) a shodnosti mezi 1 Klem 5; 42 a lukášovským
dvojdílem (obraz Pavla, chápání úřadu). Možnost sepsání v Římě se jeví nicméně nepravděpodobná,
jelikož numismatické údaje v Lukášově evangeliu vyžadují větší blízkost Palestiny.44 Kdyby Lukáš
sepsal své dílo po roce 70 po Kr. v Římě, mohlo by se očekávat, že někde učiní odkaz na pro-
následování křesťanů za Nerona v polovině 60. let. Mimoto vyvstává otázka, zda by bylo potřebné
další evangelium v Římě, pokud by již vzniklo v Římě Markovo evangelium.45

V nedávné době bylo prezentováno mínění, že Lukášovo dvojdílo vzniklo ve Filipech
v Makedonii.46 K odůvodnění této domněnky se upozorňuje, že nikde jinde Lukáš nevyjevuje
tak dobré geografické znalosti, jako je tomu mezi makedonskou Neapolí a Tesalonikou (Sk
16,11–17,15) a že nikde jinde neprezentuje tak dobré a podrobné znalosti o městech a jejich
správě, jako je tomu u měst Filip a Tesaloniky. 

Otázku místa vzniku někteří badatelé považují za neřešitelnou.47 Přesné místo sepsání
Lukášova evangelia nelze s určitostí stanovit. Na základě zjevné neznalosti geografie Palestiny
u Lukáše a jeho malý zájem o židovské zvyklosti se můžeme domnívat, že jeho dvojdílo vzniklo
mimo Palestinu.48 Široký prostor helénistického křesťanství vymezuje rámec díla.49 Skutečnost,
že Skutky apoštolů se ve své druhé polovině soustředí na misijní činnost Pavla, smí možná na-
značovat, že křesťanská komunita, na kterou se Lukáš ve svém dvojdíle obrací, se nějakým
způsobem nachází ve spojitosti s Pavlovým zvěstováním evangelního poselství. 

Z nejstarší dochované tradice (starobylý prolog k Lukášovu evangeliu z konce 2. století) se do-
vídáme o sepsání evangelia v oblasti Řecka. Pro tuto možnost hovoří geografické a osobní údaje
Skutků apoštolů, které jsou přesnější a častější právě v Řecku: Filipy (Sk 16,11–14), Tesalonika (Sk
17,1.5.10–15), Athény (Sk 17,16–22a.34), Korint (Sk 18,12.17–18), seznam jmen křesťanů z oblasti
Řecka (Sk 20,4). Vznik Lk/Sk v Řecku nicméně nejsme schopni s jistotou potvrdit. V každém případě
je zapotřebí tradici o vzniku Lk/Sk v této oblasti vzít vážně. Návrh, který se počítá se sepsáním
Lukášova dvojdíla v Řecku, se jeví jako nejpřesvědčivější řešení otázky místa vzniku Lk/Sk.50
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44 REISER, M.: Numismatik und Neues Testament. Biblica 81, 2000, s. 479 (celý článek 457–488).
45 BROWN, R. E.: An Introduction to the New Testament. New York 1997, s. 270.
46 PILHOFER, P.: Philippi. Tübingen 1995, s. 155–158; PILHOFER, P.: Lukas als anēr Makedōn. Zur Herkunft des

Evangelisten aus Makedonien. In: Die frühen Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Bei-
trägen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel. Tübingen, 2002, s. 106–112; KLEIN, H.: Lukasevangelium. Göttingen,
2006, s. 68–69.

47 Srov. VIELHAUER, Ph., Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen
und die apostolischen Väter. Berlin 1978, s. 407; FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New York
1981, s. 57; WEISER, A.: Die Apostelgeschichte. Leipzig 1989, s. 30; BOCK, D. L.: Luke. Volume 1, 1:1–9:50. Grand
Rapids, MI 1994, s. 18; JERVELL, J.: Die Apostelgeschichte. Göttingen 1998, s. 86; POWELL, M. A.: Introducing
the New Testament. A Historical, Literary, and Theological Survey. Grand Rapids, MI 2009, s. 152. POKORNÝ, P. –
HECKEL, U.: Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Praha 2013, s. 567 k problematice místa vzniku
Lk/Sk uvádí: „Jelikož byl Lukáš velmi zcestovatelý, představuje určení míst (místa) vzniku jeho spisů pouze
druhořadý problém.“ 

48 SCHMID, J.: Das Evangelium nach Lukas. Regensburg 1955, s. 27; KREMER, J., Lukasevangelium. Würzburg 1992,
s. 14; DILLMANN, R. – PAZ, C. M.: Das Lukas-Evangelium. Ein Kommentar für die Praxis. Stuttgart 2000, s. 14:
mimo Palestinu v oblasti východního Středomoří; MARGUERAT, D.: Les Actes des apôtres (1–12). Genève 2007,
s. 20: „…l’auteur de Lc-Ac est localisable dans la partie orientale du bassin méditerranéen, sans qu’on puisse préciser
plus.“ Srov. též MARGUERAT, D.: Evangelium podle Lukáše. In: Marguerat, D. (ed.): Úvod do Nového zákona.
Historie, písmo, teologie, Jihlava 2014, s. 120.

49 ERNST, J.: Das Evangelium nach Lukas. Regensburg 1993, s. 32.
50 Srov. GRUNDMANN W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1971, s. 39; KNOCH, O.: Begegnung wird Zeugnis.

Werden und Wessen des Neue Testament. Stuttgart 1987, s. 71; BROWN, R. E.: An Introduction to the New Testament.
New York 1997, s. 270–271.



3. Shrnutí

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů neuvádí žádný záznam ohledně času a místa jejich
vzniku. Na základě předmluvy k evangeliu (Lk 1,1–4) a častých odkazů v Lukášově evangeliu
na zničení Jeruzaléma (např. Lk 21,20–24) je patrné, že Lukášovo dvojdílo (Lk/Sk) bylo sepsáno
nejen po Markově evangeliu, avšak rovněž po zničení Jeruzaléma Římany v roce 70 po Kr.
Skutečnost, že Lukáš nevyjevuje znalost Pavlových listů a že Lukášův obraz římské vlády (srov.
Sk 18,12–17) odráží pokojnou dobu před pronásledováním křesťanů na konci vlády císaře
Domiciána, smí naznačovat, že Lukášovo dvojdílo muselo pravděpodobně vzniknout před rokem
90 po Kr. Můžeme se tedy počítat se vznikem Lk/Sk od konce 70. let do začátku 90 let.

Lukášovy tendence používat řecké výrazy místo semitských, jeho vynechávání textů
týkajících se židovských otázek a zvyklostí z markovské předlohy (Mk 7,1–23; 10,1–12), jeho
zájem o křesťany z pohanství a jeho neznalost geografie Palestiny dávají najevo, že adresátem
jeho dvojdíla byli čtenáři žijící mimo Palestinu, kteří byli z velké míry křesťané pohanského
původu. Místem vzniku Lukášova dvojdíla bylo pravděpodobně Řecko, i když v moderním
bádání byly navrženy i jiné lokality: Antiochie, Cesarea, Efes, Filipy, Řím. Vznik Lukášova
dvojdíla v Řecku dosvědčuje starobylý prolog k Lukášovu evangeliu z 2. století. Tento návrh,
který podporují geografické a osobní údaje ve Skutcích apoštolů, se zdá být nejpřesvědčivějším
řešením otázky místa sepsání Lk/Sk. 
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VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ K PRONIKÁNÍ ŘÍMSKÉHO
PRÁVA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ DO ROKU 1620

LENKA ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ

The aim of this bibliography is to present a selection of works that reflect the issue of the
influences of Roman law in the domestic environment of the Czech lands. The bibliography is
focused on the period of the Middle Ages and early modern era (year of 1620). The authoress
categorized each selected work into six thematic chapters. The first chapter contains special
bibliographies and reports of research. Attention was also paid to biographical contributions
and personal bibliographies of selected legal historians. The second chapter is devoted to
various works that primarily deal with influence of Roman law and Romano-canonical
procedure in Czech legal history. The following chapter focuses on elements of Roman law in
Czech legal culture, jurisprudence and education. The content of the fourth chapter are works
primarily and secondarily aimed on influences of Roman law in Czech legal institutes. The
penultimed chapter contains codicology works and studies focused on Roman law in domestic
documentary practice. The last chapter is most extensive and presents basic works and editions
of Czech legal monuments, where the influences of Roman law were found. 

Key words: Bibliography; Influences of Roman Law; the Czech Lands; Legal History; Middle
Ages; Early Modern Era.
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Úvodem

Římské právo, které od raného středověku pozvolna pronikalo do právního prostředí českých
zemí a zásadně ovlivnilo vývoj domácího práva a právní kultury, lze bezesporu považovat za
jedno z nejvýznamnějších témat právních dějin, vhodné dalšího studia. Této problematice ostatně
bylo zejména v uplynulém století věnováno příkladné pozornosti. Předkládaná výběrová biblio-
grafie proto představuje soupis prací primárně, v ojedinělých případech také sekundárně, za-
měřených na problematiku římskoprávních vlivů a římsko-kanonického procesu v domácím
právním prostředí. Bibliografie reflektuje příslušné práce vztahující se k období počínaje raným
středověkem, bitvou na Bílé hoře konče (1620).1 Zohledněna byla literatura a edice pramenů, vy-
dávaná v rozmezí od 19. století do konce roku 2014. Úplně vypuštěny byly učebnice právních
dějin, nevydané vysokoškolské kvalifikační práce a zprávy z konferencí, kolokvií apod.

Vzhledem k tomu, že se právní i historická věda, a to jak na úrovni obecných právních dějin,
tak na úrovni právní romanistiky, potýká s absencí podrobnějšího soupisu prací této povahy, lze
doufat, že se tato bibliografie, byť výběrová, stane přínosem pro další bádání i pro historiky
a didaktiky dějepisu, kteří se právní historií přímo nezabývají. 

Bibliografie je strukturována do šesti tematických oddílů. První oddíl obsahuje výběrové
právněhistorické přehledy bádání, bibliografie, biografické příspěvky a osobní bibliografie, které
naši problematiku ve významnějším měřítku zachycují. Vzhledem k interdisciplinaritě oborů
byly do předmětného oddílu zařazeny také vybrané kodikologické příspěvky, které jsou za-
měřeny na studium legistických rukopisů římskoprávní povahy, případně toto téma zohledňují.
Následující oddíl obsahuje odkazy na souhrnné práce primárně zaměřené na vlivy římského
práva a římsko-kanonického procesu v právní realitě historických českých zemí. Obsahem
třetího oddílu jsou publikace věnované římskoprávním prvkům v domácí právní kultuře, právní
vědě a možnostem vzdělání se v římském právu na domácí půdě. Jestliže obsahem druhého
oddílu jsou obecné práce sledující pronikání římského práva a s tím související se uplatnění řím-
sko-kanonického procesu, úžeji zaměřený čtvrtý oddíl odkazuje na římskoprávní vlivy v kon-
krétních historických institutech hmotného a procesního práva. 

Nadcházející pátý oddíl reflektuje výběrové publikace z kodikologie a svým způsobem také
z diplomatiky. Vedle vybraných soupisů rukopisů a starých tisků, nacházejících se v současných
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českých knihovnách, byly do příslušného oddílu zařazeny také základní průvodce po rukopisných
fondech, které čtenáři umožní rychlejší orientaci při hledání textů římskoprávní povahy. Těmito
texty se myslí zejména rukopisné opisy, případně tisky jednotlivých svazků justiniánské
kodifikace Corpus iuris civilis, které jsou ve většině případů opatřeny glosami, komentáři či
jinými poznámkami. Nutno upozornit, že se skutečně jedná o soupisy výběrové, nikoliv o úplný
výčet. Kromě uvedených průvodců a soupisových prací jsou předmětem pátého oddílu, resp.
jednoho z jeho pododdílů, drobné kodikologické příspěvky i rozsáhlejší studie, porůznu
pojednávající o tradici legistických rukopisů v domácím prostředí, o nálezech římskoprávních
rukopisů ve fondech současných kulturních institucí a příspěvky upozorňující na význam
kodikologie pro právní romanistiku. Závěrečný pododdíl obsahuje práce, které stojí na pomezí di-
plomatiky a právní romanistiky. Jedná se o příspěvky a studie, jejichž předmětem je sledování
římskoprávních vlivů v listinné praxi českých zemí. V těchto pracích je upozorněno zejména na
výskyt formulí typických pro římské právo, resp. na jednotlivé termíny a jejich význam.

Poslední šestý a současně nejrozsáhlejší oddíl, je věnován doloženým římskoprávním vlivům
v právních památkách domácí provenience. Zohledněny jsou práce vztahující se k období raného
středověku (Velká Morava), pozdního a vrcholného středověku a raného novověku (u posledně
zmíněných obou period se jedná převážně o práce zachycující římskoprávní vlivy v právních
knihách a kodifikacích městského a zemského práva, příp. pokusů o ně). Citována byla nejen pří-
slušná literatura k tématu, ale ve většině případů také edice, zpřístupňující konkrétní pramen.
Tyto edice jsou pro účely lepší přehlednosti odděleny od ostatních prací třemi hvězdičkami.

1. Bibliografie a přehledy bádání

1.1 Bibliografie

BLAHO, P.: Československá právna romanistika v rokoch 1882–1945. Praha 1997. (K římsko-
právním vlivům viz s. 44–47)

BLAHO, P.: Štát a právo antického Ríma. Bibliografia československých štúdií za roky
1945–1975. Právněhistorické studie, 1977, č. 20, s. 229–251. (K římskoprávním vlivům viz
s. 245–247)

BLAHO, P.: Štát a právo antického Ríma. Bibliografia československých štúdií za roky
1945–1975. (Dodatky). Právněhistorické studie, 1978, č. 21, s. 347–349. (K římskoprávním
vlivům viz s. 349)

BLAHO, P.: Štát a právo antického Ríma. Bibliografia československých štúdií za roky
1976–1985. Právněhistorické studie, 1989, č. 30, s. 125–149. (K římskoprávním vlivům viz
s. 138–139)

BOHÁČEK, M.: Repertorium und Bibliografie für die Universität Prag bis 1500. Ius Romanum
Medii Aevi II, 1966, č. 7, s. 5–31.

ČÁDA, F.: Československá literatura právnická a státovědecká vydaná od počátku republiky
v letech 1918–1925. Soupis knižní literatury a důležitých článků právnických
a státovědeckých s doplňky za rok 1926. Praha 1926.

ČÁDA, F.: Československá literatura právnická a státovědecká v letech 1926–1927. Soupis
knižní literatury české, slovenské, německé i cizojazyčné vydané v Československu z oborů
právních a státních věd v letech 1926–1927 s doplňky z prvních měsíců r. 1928. Praha 1928.

JANDA, P. – LOJEK, A. – PEICHLOVÁ, A. – ŠOUŠA, J.: Výběrová bibliografie k Právům
městským Království českého. In: Malý, K. – Šouša, J. (edd.): Městské právo ve střední
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Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království
českého“ z 19.–21. září 2011. Praha 2013, s. 383–398.

KUČERA, K. – MALÝ, K.: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací
z let 1966–1973. Praha 1975. 

PETRÁŠ, R. – STARÝ, M.: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací
z let 1990–2000 k dějinám státu a práva. Praha 2005.

PROCHÁZKA, V.: Materiály k bibliografii dějin státu a práva I. Přehled A/ prací k thematům
z dějin státu a práva v ČSR. B/ československých publikací k obecným dějinám státu a práva
za léta 1945–1955. Praha 1955.

SCHELLE, K.: Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945–1985). I. část. Právněhistorické
studie, 1992, č. 32, s. 155–191.

SCHELLE, K.: Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945–1985). II. Část. Právněhistorické
studie, 1993, č. 33, s. 155–171.

SCHELLE, K.: Bibliografie právních dějin Moravy 1945–1990. Brno 1992. 
TAUCHEN, J. – KAZDA, J.: Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků

1918–1989. Brno 2013. (CD-ROM)

1.2 Přehledy bádání

ČÁDA, F. – BOHÁČEK, M.: Nynější stav bádání v československých dějinách právních. Praha
1937. 

ČÁDA, F.: K recepci v českém právu. Pokus o souhrn novějších výsledků. Právník, 1932, s. 8–14,
45–56. 

ČÁDA, F.: Právní dějiny české, československé, slovanské, středoevropské. In: Čáda, F. (red.):
Sborník prací z dějin práva československého. Svazek I. K padesátým narozeninám profesora
Jana Kaprasa jeho žáci. Praha 1930, s. 1–11.

HAVLÍKOVÁ, L.: Recepce byzantských právních památek ve slovanském, zejména velkomorav-
ském prostředí (reflexe v české právní historii). In: Michalov, J. – Hetényi, M. – Ivanič, P. –
Taneski, Z. (edd.): Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Nitra 2007,
s. 54–68.

HAVLÍKOVÁ, L.: Zpráva o stavu studia právního postavení ženy ve velkomoravské společnosti.
Reflexe v české, moravské a slovenské historiografii. Konštantínove listy 6, 2013, č. 1,
s. 46–68.

HOFFMANN, F.: Speciální soupisy rukopisů. Studie o rukopisech 23, 1984, s. 21–39.
KEJŘ, J.: Právní dějiny středověku dnes – a co dále? Český časopis historický, 2004, roč. 102,

č. 3, s. 552–567.
KEJŘ, J.: Příspěvek české kodikologie k právní historii. (Zpráva o stavu bádání).

Právněhistorické studie, 2000, č. 35, s. 201–223.
KEJŘ, J.: Studium legistických a kanonistických rukopisů. Studie o rukopisech 23, 1984, s. 85–94.
KNOLL, V.: Základní teze k zpracování vývoje starého českého soukromého práva. In: Tauchen,

J. (ed.): Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava – Brno 2010,
s. 5–17. (CD-ROM)

KRAFL, P.: Církevní právo v Čechách a na Moravě ve 13.–15. století. In: Krafl, P. (ed.): Sacri
canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV. Praha 2008, s. 81–93.

KRAFL, P.: Přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických pramenů české
provenience za poslední dvě desetiletí. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity, řada společenských věd, 2013, roč. 27, č. 2, s. 142–149.
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MALÁROVÁ, L.: Pronikání římského práva v českých zemích ve středověku. Stav a možnosti
bádání. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd,
2012, roč. 26, č. 1, s. 3–13.

PETRÁŠ, R.: Výzkum českých a československých právních dějin po roce 1989. Právněhistorické
studie, 2007, č. 38, s. 41–51.

1.3 Biografické příspěvky a hesla, osobní bibliografie

Bibliografie kodikologických prací Jiřího Kejře. In: Petr, S. (ed.): Výbor rozprav a studií
z kodikologie a právních dějin. Praha 2012, s. 445–454.

HRADILOVÁ, M.: Sto let od narození Miroslava Boháčka. Studie o rukopisech 33, 1999–2000,
s. 245–250.

JANIŠ, D.: Miroslav Boháček. In: Vošahlíková, P. (red.): Biografický slovník českých zemí.
6. sešit (Boh–Bož). Praha 2007, s. 9.

KEJŘ, J.: Medievistické dílo profesora Miroslava Boháčka. In: Straňák, D. a kol.: Život
a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 83–90.

KEJŘ, J.: Právní historik Miroslav Boháček (1899–1982). In: Šmahel, F. (red.): Učenci očima
kolegů a žáků. Praha: Academia, 2004, s. 59–68.

MAREČKOVÁ, M.: K stému výročí narození právního historika Františka Čády. In: Brněnská
věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků
z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech
22.–25. září 1993. Brno 1993, s. 156–159.

MAREČKOVÁ, M.: Život a dílo prof. JUDr. Františka Čády. Brno 1993.
MAREČKOVÁ, S.: Badatelský a ediční přínos Františka Čády k dějinám právní kultury

v našich zemích. Studie o rukopisech 34, 2001, s. 149–157.
SKŘEJPEK, M.: Boháček – romanista. In: Straňák, D. a kol.: Život a působení profesora

Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 71–82.
SKŘEJPEK, M. Miroslav Boháček. In: Skřejpková, P. a kol.: Antologie československé právní

vědy v meziválečném období (1918–1939). Praha 2009, s. 142–145.
SPUNAR, P.: Pocta doc. JUDr. Jiřímu Kejřovi. Studie o rukopisech 35, 2005, s. 209–212.
STRAŇÁK, D. – KEJŘ, J.: Bibliografie profesora M. Boháčka. In: Straňák, D. a kol.: Život

a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000. s. 107–112.
ŠUMOVÁ, M.: Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech. Studie o rukopisech 43,

2013, s. 15–27.
URBANOVÁ, J.: Soupis prací Jiřího Kejře. Studie o rukopisech 34, 2001, s. 255–271.
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DROBNOSTI

ZNOVU K REEMIGRACI A REPATRIACI ČECHŮ A SLOVÁKŮ

Z RUSKA PO VELKÉ VÁLCE 

JAROSLAV VACULÍK

This study, based on archive research, fills in some of the gaps in the information available on
the re-emigration and repatriation of Czechs and Slovaks from Russia after the First World War.  

Key words: Re-emigration; Repatriation; Russia; Czechs and Slovaks; after WWI.

Předkládaný drobný příspěvek navazuje na dosavadní studie publikované v tomto Sborníku
v číslech 26/2012/1, 27/2013/2, 28/2014/1 a 28/2014/2.

Součástí reemigrace a repatriace Čechů a Slováků z Ruska a Ukrajiny byl jak návrat českých
a slovenských starousedlíků, tak válečných zajatců bývalé rakousko-uherské armády i pří-
slušníků československých legií. Jednotky československého armádního sboru, které se v červnu
1918 shromáždily ve Vladivostoku, dosáhly počtu 13 500 osob. V jejich čele bylo kolegium,
jehož členy byli mj. náčelník štábu sboru gen. Michail Konstantinovič Diterichs a předsednictvo
Odbočky Československé národní rady (ČSNR) pro Rusko, včetně předsedy Svazu česko-
slovenských spolků v Rusku (SČSR) dr. Václava Girsy, který byl místopředsedou Odbočky a od
listopadu 1919 zplnomocněncem československé vlády v Rusku.1 Legie se chystaly k odjezdu
z Ruska, neboť tak hodlaly učinit i vlády Spojenců.2

V podmínkách občanské války bylo obtížné i další setrvání starousedlíků. Československý
Červený kříž (ČSČK) upozorňoval, že krajané v Rusku za stávajících poměrů zůstat nemohou,
proto se zbavují veškerého majetku, prchají do ČSR, kde ale nemohou najít zaměstnání. ČSČK
navrhoval vyslat do Moskvy dva delegáty, kteří by tam navázali styk s ruskými humanitárními
organizacemi. 

Obdobná situace byla i v případě válečných zajatců, kde bylo zapotřebí nejprve zjistit jejich
dislokaci a poté organizovat jejich návrat. Nejzoufalejší byl stav zajatců v Turkestánu, kterým
měly být poskytnuty léky, prádlo, oblečení a boty.3 Podle nepřesných údajů bylo v Rusku 30–50
tisíc českých a slovenských zajatců, o jejichž repatriaci mělo pečovat repatriační oddělení
ministerstva národní obrany (MNO). Zajatci z donsko-kubáňské a zakavkazské repatriační oblasti,
zahrnující i Střední Asii, měli být posíláni do Cařihradu, kde působil vojenský zmocněnec ČSR
praporčík Bělina. Další doprava zajatců směřovala přes Soluň a Bělehrad, respektive Rijeku.
Nadmíru kritická byla také situace zajatců na západní Sibiři, sem směřovala zdravotnická pomoc
Dánského Červeného kříže, československá vláda se ale odmítla finančně podílet.4

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1

1 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, díl I. (1917–1922). Praha: Academia, 1975, dok. 109.
2 Tamtéž, dok. 184.
3 Národní archiv (dále jen NA), f. Ministerstvo financí (dále jen MF), k. 147, ČSČK Prezidiu ministerské rady (PMR)

30. 5. 1919.
4 Tamtéž, PMR MF 20. 6. 1919.



MNO doporučovalo vyslat prostřednictvím zajateckého oddílu ČSČK zvláštní misi do
Moskvy, která by organizovala návrat zajatců. Podle prezidia ministerské rady „půjčka nebude
nutná, ježto setká se akce ČSČK zajisté s podporou dobrovolnou zámožných [?] našich
krajanů“.5 O repatriaci zajatců z Ruska jednal také Úřad zplnomocněnce ČSR ve Vídni v li-
kvidovaném rakousko-uherském ministerstvu vojenství.6

První transporty z Ukrajiny vypluly z Oděsy 28. února, 1. března a 15. března 1919 do
Konstance a Galace. Zahrnovaly jak starousedlíky, tak bývalé zajatce.7 Transporty směřovaly
z Petrohradu do ČSR Baltským mořem přes Německo. Reemigranty a repatrianty přebírala
Československá repatriační stanice ve Štětíně.

Některé transporty se potýkaly s nepředstavitelnými problémy. Transport 300 osob vy-
pravený 23. listopadu 1919 z Kyjeva na západ se dostal na polské hranice teprve po 14 dnech.
Poláci je ale dále nepustili a tak se odebrali na rumunské hranice, kde je ale nechali stát dalších
14 dnů. Odebrali se tedy do Oděsy, aby se nalodili na parník. Po čtyřtýdenním čekání se jim po-
dařilo dostat se do bulharské Varny, kde byli podrobeni desetidenní karanténě. Po čtyřměsíční
cestě se octli 21. března 1920 v karanténní stanici v Pardubicích. Během dezinfekce bylo jejich
šatstvo a prádlo zničeno, škoda činila 167 tisíc Kč, z toho dostali vyplacenu jen jednu třetinu.8

Transport vypravený z Kyjeva 27. ledna 1919 byl zase okraden maďarskými vojáky v Segedínu
o peníze a věci v hodnotě půl milionu Kč.

Reprezentant českých a slovenských reemigrantů – Sdružení Čechů a Slováků z Ruska
(SČSR) – upozorňoval v srpnu 1919, že „již nyní v republice vyskytly se zjevy, uplatňující ne-
správné, chabé a jednostranné nazírání na ruské věci a chápání toho, co souvisí a může souviseti
s Ruskem, ano děje se to začasté i s lépe nebo méně skrytými cíly osobního uplatnění, které Rusko
nemohou znáti jako příslušníci našeho Sdružení, proživší v Rusku drahně let, ano celý život a že
často i ve vládních a státotvorných kruzích slyšen je v souvislosti s Ruskem hlas takových ne-
spolehlivých osobností, nemajících důvěry československého živlu v Rusku i cizích našemu
revolučnímu hnutí“.9

K 12. listopadu 1919 byl Bohdan Pavlů odvolán z funkce zplnomocněnce československé
vlády v Rusku. Spolu se svým nástupcem dr. Václavem Girsou vydal memorandum, ve kterém
se uvádělo, že „nevidíme jiného východiště než okamžitý návrat domů z onoho kraje, jenž nám
byl určen k ochraně“.10 Nelibost nad jmenováním Girsy vyjádřil vedoucí úřadu ministerstva za-
hraničních věcí Kolčakovy vlády I. I. Sukin. Ten psal svému ministrovi Sergeji Dmitrijeviči
Sazonovovi, že Girsa „má tendenci postupovat s místními protivládními živly. V podstatě jsou
všechny jejich sympatie na straně socialistických skupin“.11 Také admirál Alexandr Vasiljevič
Kolčak psal dohodovým představitelům, že již v srpnu žádal „českou“ vládu o odvolání Girsy,
neboť „známa je Girsova protistátní činnost na Dálném východě“.12 Na nesnesitelné postavení
legií upozornily dohodové mocnosti sibiřskou vládu v memorandu, které jako jeho příčinu
označilo „místní situaci“.13 Hlášení kontrarozvědky ministerstva vnitra sibiřské vlády o situaci
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československého vojska uvádělo, že „pomoc od Čechoslováků nelze očekávat. Probíhá
horečnatá činnost týkající se přesunu“.14

Zástupce Ruského Červeného kříže Solomon I. Gillerson po dvouhodinovém rozhovoru
v březnu 1921 s dr. V. Girsou, nyní již náměstkem československého ministra zahraničních věcí,
hlásil lidovému komisaři zahraničí sovětského Ruska Georgiji Čičerinovi, že Girsa sympatizuje
s Ruskem, vidí ho v čele federace a je proti jakékoliv protisovětské intervenci.15 Uváděl také, že
ministr Edvard Beneš „zastává názor, že Rusko ztratilo na desetiletí význam mezinárodně
politického faktoru“.16 V dubnu 1921 československá vláda jmenovala zástupcem pro obchodní
styky a ochranu československých reemigrantů a repatriantů v sovětské Gruzii předsedu Česko-
slovenské společnosti v Tiflisu Svatoše.17 Ve stejné době bolševická vláda na Ukrajině žádala,
aby součástí repatriační smlouvy bylo prohlášení o vzájemné neutralitě a neuznávání jiných
ukrajinských vlád.18 Bratr dr. V. Girsy Josef byl v srpnu 1921 jmenován předsedou česko-
slovenské obchodní mise na Ukrajině a pověřen jednáním s vládou sovětského Ruska
a Všeruským výborem pro pomoc hladovějícím.19 ČSR uvolnila pro pomoc hladovějícím
v Rusku zásoby Společnosti pro obchod s Dálným východem a Centrokomise, která patřila
Legiobance. Tuto pomoc se snažil dehonestovat sovětský obchodní zástupce v Praze Pavel
Nikolajevič Mostovenko, bývalý vyslanec v Litvě, který v dopise Čičerinovi tvrdil, že pomoc
Rusku má ČSR „pomoci zbavit se neprodejného a předraženého zboží“.20 O dva dny později
hlásil do Moskvy, že „Girsa i Beneš mně prohlásili, že fakticky počítají s námi jako jedinou
vládou Ruska“, ale označil to za „pokus hrát na obě strany“.21

Dne 19. srpna 1921 notifikovalo československé ministerstvo zahraničních věcí obchodní
misi sovětského Ruska v ČSR, že jmenovalo Josefa Girsu předsedou československé obchodní
mise v Moskvě a do ukrajinského hlavního města Charkova vyslalo jako jeho zástupce Václava
Beneše.22 Zároveň meziministerský výbor pro československou pomoc Rusku vydal provolání
k občanům ČSR, ve kterém jeho předseda dr. Václav Girsa vyzýval, aby přispěli penězi
a naturáliemi.23 Pomoc hladovějícím poskytli také čeští kolonisté na sovětské Volyni, kteří se za-
vázali, že na ni z každého pudu (pud = 16 kg) obilí poskytnou 2 libry (cca 1 kg).24 ČSR byla
ochotna přijmout zemědělské uprchlíky z Ruska, zvláště kozáky.25 Vlády ČSR a Ruské federace
(RSFSR) podepsaly 4. listopadu 1921 smlouvu o evakuaci 600 dětí z hladovějícího Povolží do
ČSR. Dohodu podepsali předseda Všeruského ústředního výkonného výboru sovětů Michail
Kalinin a předseda československé obchodní mise v Moskvě Josef Girsa.26 Podle výroční zprávy
ruského zahraničního ministerstva (NKID) za rok 1920 – 1921 československá obchodní
delegace v čele s Josefem Girsou „rovněž napomáhá zlepšení vztahů mezi Ruskem a ČSR“.27

Náměstek československého Zamini dr. V. Girsa sděloval 29. prosince 1921 hlavnímu
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14 Tamtéž, dok. 253.
15 Tamtéž, dok 352.
16 Tamtéž, dok. 371.
17 Tamtéž, dok. 373.
18 Tamtéž, dok. 376.
19 Tamtéž, dok. 388.
20 Tamtéž, dok. 391.
21 Tamtéž, dok. 392.
22 Tamtéž, dok. 393.
23 Tamtéž, dok. 394.
24 Tamtéž, dok. 399.
25 Tamtéž, dok. 403.
26 Tamtéž, dok. 406.
27 Tamtéž, dok. 419.



zplnomocněnci ženevské konference pro poskytnutí pomoci Rusku Fridtjofu Nansenovi, že ČSR
odešle do Moskvy 60 vagonů šatstva a potravin ve čtyřech humanitárních transportech po 15
vagonech.28 Celkově bylo na pomoc Rusku vybráno v ČSR 13 milionů Kč. Bolševická vláda
tlumočila ústy náměstka lidového komisaře zahraničí Maxima Litvinova přesvědčení, že „vláda
ČSR zachová vůči RSFSR patřičnou loajalitu a nedovolí na svém území žádnou organizaci ani
agitační činnost, která by směřovala proti tamnímu režimu“.29 V létě 1921 pokračovala reemi-
grace a repatriace z Ruska do ČSR. Jen za srpen a září 1921 přijelo po lodní linii Petrohrad –
Štětín 3240 Čechoslováků a z Novorossijska do Terstu 1698 osob. Další krajané připluli do
Terstu z Vladivostoku.30

Předseda ukrajinské sovětské vlády Chrystyjan Rakovskyj ujistil Josefa Girsu, že obchodní
smlouva s ČSR bude v brzké době podepsána. To mělo vytvořit příznivé podmínky i pro repa-
triaci a reemigraci krajanů. „Příčiny, které nutily ukrajinskou vládu zdržovati naše příslušníky,
a tím jaksi tlačiti na vládu po podepsání smlouvy minuly“, uváděl předseda obchodní mise
v Moskvě J. Girsa.31 Rakovskyj vyjádřil přání, aby dobří specialisté – řemeslníci, agronomové
a technici, na Ukrajině zůstali.

Reemigranti a repatrianti z Ukrajiny museli vyplnit registrační kartu osob, která obsahovala
příjmení a jméno, stáří, občanství, národnost, profesi, rodinný stav a místo bydliště. Přiloženo
muselo být potvrzení státní bezpečnosti GPU, vojenských úřadů a vyjádření ministerstva za-
hraničí.32 Po schválení žádosti musela příslušná osoba do dvou měsíců opustit území USSR.
Cizinci museli ke svému pasu obdržet vízum, které vystavoval lidový komisariát zahraničních
věcí.

Cizinci v USSR byly všechny osoby, které nebyly občany USSR nebo jiné sovětské repu-
bliky. Průkazem cizince byly cizí pasy nebo jiné cizí dokumenty vydané zplnomocněnými
osobami, orgány a diplomatickými představiteli. Osoba, která chtěla vystoupit z ukrajinského
občanství, podávala žádost v administrativním oddělení výkonného výboru sovětu dle místa
bydliště. K tomu musela předložit řadu dokumentů: potvrzení o občanství, údaje dokazující ne-
ukrajinský původ, potvrzení soudních orgánů, že žadatel není souzen nebo obviněn za trestnou
nebo kontrarevoluční činnost, potvrzení, že nemá žádné dluhy vůči USSR, potvrzení cizího
zplnomocněnce při ukrajinské vládě, že bude v nové zemi přijat, podpis žadatele, že se zavazuje
po udělení souhlasu k výjezdu opustit území USSR, doklady o majetkovém postavení
s uvedením majetku do revoluce 1917 a o zaměstnání a bydlišti.33

Po zjištění absence překážek k výdeji pasu do zahraničí gubernská správa zaslala všechny
přílohy do gubernského oddělení státní bezpečnosti (GPU) k odsouhlasení. V případě, že GPU
zjistilo překážku, sdělilo to příslušné gubernské správě. Pokud gubernská správa nesouhlasila se
závěry GPU, sdělila to ministerstvu vnitra. O kontaktu gubernské správy s gubernským
oddělením GPU nesměl vědět nikdo z občanů, kteří podali žádost. Zamítnutí se vydávalo pouze
jménem gubernské správy.34

Ukrajinské ministerstvo vnitra (NKVD) nařídilo urychleně provést přeregistraci všech
cizinců. K tomu byly vytvořeny komise ve složení představitelů administrativního oddělení
gubernského výkonného výboru sovětů, gubernského soudu a gubernského oddělení ekonomiky.
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28 Tamtéž, dok. 420.
29 Tamtéž, dok. 418.
30 NA, f. MF, k. 688, zástupce repatriačního oddělení MNO v Berlíně repatriačnímu oddělení MNO 28. 10. 1921.
31 Dokumenty…, c. d., dok. 422.
32 Státní archiv Kyjevské oblasti (SAKO), f. P. 111, opis 4, dělo 105, Registrační karta 1922.
33 Tamtéž, dělo 10, usnesení Ukrajinského ústředního výkonného výboru sovětů z 28. 3. 1922.
34 Tamtéž, Instrukce o výdeji potvrzení z 28. 4. 1922.



Za cizince nebyli považováni optanti, kteří žádali o vystoupení z ukrajinského občanství a přijetí
cizího občanství.35

NKVD sdělovalo 26. dubna 1922, že masové výjezdy jsou nežádoucí. Při zkoumání žádosti
občanů o vydání pasu do zahraničí bylo nezbytné získat od soudních a bezpečnostních orgánů
přesné údaje o osobě vyjíždějícího a podmínit výjezd souhlasem státních orgánů nebo za-
městnavatelů. Některé úlevy bylo možno poskytnout pouze emigrantům dělnického původu.36

Na hranicích měly být zkontrolovány fotografie na pasu a víza vydaná ukrajinským minister-
stvem zahraničí (NKID).37

Po nastoupení vlády dr. E. Beneše v roce 1922 zahájil sovětský tisk protičeskoslovenskou
kampaň, proti které protestoval předseda československé obchodní mise v Moskvě Josef Girsa
u lidového komisaře zahraničí Georgije Čičerina. Girsa zdůraznil, že kampaň nejen neodpovídá
pravdě, nýbrž škodí vlastním zájmům Ruska, neboť Beneš uplatňoval v Paříži a Londýně svůj
vliv, aby s Ruskem byly navázány co nejrychleji hospodářské a obchodní styky a aby Rusku byla
poskytnuta hospodářská pomoc.38 Druhého dne ruské oficiální noviny Izvestija přinesly zprávu
o přijetí J. Girsy G. Čičerinem, ve které se pravilo, že „pan Girsa prohlásil NKID, že nepříznivé
komentáře sovětského tisku o Benešově cestě do Paříže a Londýna neodpovídají skutečnosti.
Beneš požadoval, aby všechny otázky byly vyřešeny ve smyslu pro RSFSR příznivém.“39

Pozitivní ovzduší pro reemigraci a repatriaci z Ruska do ČSR vytvořilo podepsání Prozatímní
smlouvy mezi ČSR a RSFSR uzavřené 5. června 1922 náměstkem Zamini dr. V. Girsou
a předsedou ruské obchodní mise v Praze P. N. Mostovenkem.40

Podle konečného vyúčtování vysokého komisaře pro repatriaci válečných zajatců
dr. Fridtjofa Nansena připadla na ČSR úhrada 92 921 liber za repatriaci 37 797 zajatců z Ruska,
a to 34 202 Baltským mořem do Štětína, 2036 po trase Novorossijsk – Terst a 1559 po linii
Vladivostok – Terst.41

Otázka úhrady výloh spojených s repatriací československého zahraničního vojska,
válečných zajatců a civilních příslušníků z ciziny byla předmětem porady konané 22. května
1922 v ministerstvu financí. Bylo konstatováno, že Spojenci provedli repatriaci českosloven-
ských vojsk ze Sibiře na svůj účet. Prezident USA W. Wilson poukázal ze svého fondu 12 mil.
USD. Na vydáních měly USA participovat polovinou, zbytek měl připadnout Velké Británii
a Francii. Anglie svou povinnost uznala, jen Francie poukazovala na to, že vydržovala česko-
slovenskou armádu na Sibiři. Nakonec bylo ujednáno, že USA převezly 36 tisíc legionářů
a stejné množství Velká Británie přes Kanadu. USA zaplatily 1/2 nákladů, Anglie převzala 1/3
repatriačních výloh, zbytek připadl ČSR.42

Státní orgány musely mj. projednávat žádost profesora Vyšší reálky ve Velkém Meziříčí
Feodora Kováříka, který požadoval náhradu za rekvizice, které provedly československé legie na
jeho velkostatku u Berdičeva na Ukrajině. Po příchodu bolševiků v roce 1919 byl pak oloupen
o vše a v roce 1920 se vrátil do ČSR. Finanční správa legií jej však odkazovala ve věci náhrady
na ukrajinskou vládu, rekvizice měla být proplacena v rublech.43 Ministerstvo financí tvrdilo, že
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35 Tamtéž, oběžník NKVD všem gubernským úřadům, nedatováno.
36 Tamtéž, oběžník NKVD z 26. 4. 1922.
37 Tamtéž, Pravidla pro výjezd za hranice USSR z 28. 4. 1922.
38 Dokumenty…, c. d., dok. 429.
39 Tamtéž, dok. 431.
40 Tamtéž, dok. 447.
41 NA, f. MF, k. 688, MNO MF 22. 2. 1924.
42 Tamtéž, MF MZV 6. 6. 1922.
43 Tamtéž, k. 693, F. Kovářík Sdružení Čechů a Slováků z Ruska (SČSR) 21. 6. 1921.



rekvizice se udály v letech 1917–1918 jménem ukrajinské vlády, teprve po 1. dubnu 1918
jménem československých legií. Naproti tomu MNO bylo ochotno zaplatit 50 tisíc Kč.

Sdružení Čechů a Slováků z Ruska (SČSR) požadovalo příděl půdy pro české a slovenské
reemigranty z Ruska. Konstatovalo, že jde o zemědělské odborníky – majitele usedlostí,
velkostatků, hospodářské správce, hospodářské příručí, správce plantáží cukrovky, pěstitele do-
bytka a koní. Protože byl jejich majetek expropriován, žádali státní garance na úvěr nutný ke
koupi pozemků a na úvěr nutný jako počáteční provozní kapitál.44 Memorandum SČSR z 18. září
1925 žádalo příděl rolnických usedlostí pro 150 zemědělských rodin Čechů z Ruska. Tato akce
vyžadovala asi 15 mil. Kč provozního kapitálu. Ministerstvo financí se postavilo zásadně proti.45

Největší počet navrátilců po první světové válce přišel z Ruska a Ukrajiny, kde kromě
legionářů (cca 60 tisíc) bylo na 50 tisíc zajatců z bývalé rakousko-uherské armády a tisíce
předválečných kolonistů.

(Zpracováno v rámci projektu GAČR P 410/12/0142.)
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44 Tamtéž, SČSR PMR 29. 12. 1924.
45 Tamtéž, informace pro pana ministra financí z 26. 1. 1926.
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PŘEHLED O ČINNOSTI KATEDRY HISTORIE PdF MU 
ZA LÉTA 2000–2015 

1. Personální stav

K 1. 2. 2000 byli na katedře: 1 profesor (Marečková), 3 docenti (Vaculík, Čapka, Klíma),
1 odborný asistent (Štěpánek) a 1 asistent (Mihola).

K 1. 2. 2015 jsou na katedře: 1 profesor (Vaculík), 5 docentů (Čapka, Kaleta, Klíma, Krafl,
Mareček), 2 odborní asistenti (Mihola, Štěpánek).

V letech 2000–2015 si zvýšili kvalifikaci:
Vaculík – 2002 – habilitace,
Vaculík – 2008 – profesura,
Mihola – 2007 – Ph.D.

Nově byli přijati 3 docenti – Kaleta – 2014 (0,9), Krafl – 2011 (0,5), Mareček – 2011 (0,7). 

2. Pedagogická činnost

V roce 2012 byla předložena a schválena Sebehodnotící zpráva studijních oborů Pedagogické
asistentství dějepisu pro ZŠ, Učitelství dějepisu pro ZŠ a Pedagogické asistentství křesťanské vý-
chovy pro ZŠ.

Na katedře studuje v současné době 288 studentů, z toho:
prezenční Bc. studium dějepisu: 169,
prezenční NMgr. studium dějepisu: 54,
prezenční Bc. studium křesťanské výchovy: 37,
prezenční NMgr. studium křesťanské výchovy: 11,
kombinované Bc. studium dějepisu: 13
rozšiřující studium dějepisu: 10 

Studium křesťanské výchovy katedra zajišťuje od roku 2008.
Prof. Vaculík byl školitelem deseti studentů doktorského studia v oboru pedagogika (40%

úspěšnost – Rodriguezová, Tannenbergová, Stejskalíková, Jireček).
Na katedře bylo v letech 2000-2014 obhájeno celkem 268 diplomových prací. Jejich

vedoucími byli: Čapka – 68, Vaculík – 55, Klíma – 37, Mihola – 41, Štěpánek – 40, Marečková –
11, Krafl – 2, externisté – 14.

V letech 2003–2014 bylo na katedře obhájeno celkem šest rigorózních prací k získání titulu
PhDr.

3. Vědecká činnost

Katedra se podílela na řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století
(2005–2011) – Vaculík, Marečková.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1



Členové katedry získali řadu grantů GAČR:
Vaculík – 2001–2003 (řešitel), 2003–2005 (odborný spolupracovník), 2005–2007 (odborný
spolupracovník), 2006–2008 (odborný spolupracovník), 2008–2010 (odborný spolupracovník),
2012–2014 (řešitel).
Čapka – 2001–2003 (odborný spolupracovník), 2003–2005 (řešitel), 2006–2008 (řešitel),
2009–2011 (řešitel).
Klíma – 2004–2006 (spoluřešitel), 2005–2007 (řešitel).
Mihola – 2005–2007 (řešitel).
Štěpánek – 2004–2006 (řešitel), 2005–2007 (odborný spolupracovník), 2008–2010 (řešitel).

V letech 1996–1998 byla katedra pověřena řešením rezortního úkolu MŠMT Mládež a dějiny
(řešitel Klíma, odborní spolupracovníci – Čapka, Vaculík, Marečková, Štěpánek, Kašpárková).

S podporou Mezinárodního Visegrádského fondu byly uspořádány konference Role historie
a dějepisného vyučování ve formování multikulturní společnosti – 2003 (řešitel Vaculík)
a Mediální aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice – 2012 (řešitel
Vaculík).

MZV podpořilo vydávání Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal – 2011
(koordinátor Vaculík) a uspořádání X. česko-polských historických dní 2009 (koordinátor
Vaculík).

MŠMT financovalo výzkum slovenského a českého krajanského hnutí v USA – 2012–2013
(řešitel Vaculík), historického vědomí středoškoláků – 2006–2007 (Vaculík, Čapka) a Čechů
v cizině 2001–2002 (Vaculík).

Do výzkumu podporovaného Vedeckou agentúrou SR byla zapojena prof. Marečková.
Spoluřešitelem úkolu Národního památkového ústavu Edukace jako klíčový nástroj

zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR je dr. Mihola.
Katedra vydává dva časopisy, které jsou zařazeny do Seznamu českých neimpaktovaných

recenzovaných časopisů. Jsou to Sborník prací PdF MU, řada společenských věd a Czech-Polish
Historical and Pedagogical Journal.

V letech 2000–2014 vyšlo celkem 16 čísel Sborníku prací, v něm publikovali jednotliví
pracovníci a doktorandi katedry 101 studií, z toho: Vaculík – 22, Čapka – 16, Mihola – 14,
Štěpánek – 14, Jireček (s) – 7, Klíma – 6, Marečková – 6, Krafl – 5, Kaleta – 3, Stejskalíková
(s) – 3, Mareček – 2, Novotný (s) – 2, Štěrba (s) – 1.

Redakce Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, který začal vycházet v roce 2009,
vydala celkem 10 čísel, ve kterých členové katedry publikovali 22 statě, z toho: Čapka – 6,
Vaculík – 6, Štěpánek – 5, Mihola – 3, Krafl – 1, Stejskalíková (s) – 1.

Počínaje rokem 2008 vydala katedra pět svazků sborníku Vybrané problémy oborové
didaktiky dějepisu, ve kterých byly publikovány dílčí studie doktorandů prezentované na
každoročních seminářích.

Katedra pravidelně pořádala semináře pro učitele dějepisu a přednesené referáty publikovala
v samostatných sbornících, které editovali – Klíma (2000, 2001), Mihola (2002, 2003, 2005,
2014), Vaculík a Mihola (2005, 2007).

Bylo uspořádáno několik vědeckých konferencí, jejichž výsledky byly publikovány:
Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti – 2003 (Vaculík
a Mihola);
Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů – 2006 (Vaculík
a Němec);
Konference ke křesťanské výchově – 2009 (materiály publikovány ve Sborníku prací PdF MU,
řada společenských věd, č. 24/2010/2);
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Mediální aspekty vyučování dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice – 2011
(materiály publikovány ve Sborníku prací PdF MU, řada společenských věd, č. 25/2011/2).

V roce 2007 katedra uskutečnila sympozium Proměny řeholního života a místo řeholních in-
stitucí ve společnosti na Moravě v „dlouhém“ 19. století (1790–1918) a společně s Moravským
zemským archivem seminář Církevní archivy a fondy v České republice.

Od roku 2000 katedra každoročně spolupořádá Česko-polské historické a pedagogické dny
střídavě v Brně a ve Wrocławi a jejich výstupy publikuje v Czech-Polish Historical and
Pedagogical Journal.

V roce 2009 proběhl kulatý stůl na téma Češi na Ukrajině za účasti českých a ukrajinských
historiků. Některé příspěvky byly publikovány ve Sborníku prací Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 24, 2010, č. 1.

V roce 2004 uspořádala katedra celostátní kolo soutěže studentské vědecké činnosti.
Vítězných deset prací bylo publikováno ve sborníku Historie 2004 (Brno: MU, 2005. 253 s.). Na
celostátním kole soutěže, které proběhlo v roce 2009 v Ústí nad Labem, získal posluchač katedry
Libor Bílek 1. místo. Mezi prvními deseti se umístili i Martin Cempírek (2006), Josef Herbrych
(2012), Klára Košařová (2013) a Jan Krajčirovič (2015).

Výsledky publikační činnosti za léta 2008–2012 evidovala Rada vlády pro výzkum vývoj
a inovace, která nejlépe hodnotila následující členy katedry těmito body: 1. Vaculík – 319, 2.
Čapka – 224, 3. Klíma – 115. Počet položek RIV za rok 2014 byl největší u těchto členů katedry:
Vaculík – 21, Čapka – 10,. Kaleta – 4.

Pracovníci katedry jsou členy redakčních rad mimofakultních domácích i zahraničních odbor -
ných časopisů, a to prof. Vaculík 2 v ČR, 2 v Polsku a 2 v Rusku a doc. Krafl 2 v ČR a 2 v Polsku.

Jaroslav Vaculík

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE OBHÁJENÉ 

NA KATEDŘE HISTORIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY

MASARYKOVY UNIVERZITY V ROCE 2015

Předkládaný přehled navazuje na soupis obhájených diplomových prací publikovaný ve
Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28,
2014, č. 2. Vedoucími prací byli doc. PhDr. František Čapka, CSc., ThLic. Marek Hlávka, doc.
PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., prof. PhDr.
Jaroslav Vaculík, CSc. a doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.

BUDÍN, Jan: Historie vesnického školství na Měřínsku (F. Čapka)
CAHOVÁ, Lenka: Vývoj školství v Brtnici a okolních obcích (F. Čapka)
HOŠEK, Stanislav: Působení Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v letech
1915–2014 (J. Mihola)
JANKŮ, Jitka: K historii textilní výroby v Letovicích (B. Klíma)
JUZOVÁ, Ilona: Vývoj středního a odborného školství v Litomyšli v první polovině 20. století
(F. Čapka)
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KLIMEŠOVÁ, Lenka: Historie módy v dějepisné výuce a její didaktický potenciál: meziválečné
Československo (K. Štěpánek)
NOVÁK, Lukáš: Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních
zemí po roce 1989 (J. Vaculík)
ODEHNALOVÁ, Vendula: Rekonstrukce farní kroniky Římskokatolické farnosti Lažánky
u Brna – 19. a 20. století (M. Hlávka)
SMETANA, Milan: Význam kaple Matky Boží na Veveří a její vztah k farnosti a městysu
Veverská Bítýška (M. Hlávka)
SVOBODA, Martin: Poválečný útěk Židů z Polska přes oblast Náchodska (Z. Zudová-Lešková)
ŠILHANOVÁ, Sára: Historie módy v dějepisné výuce a její didaktický potenciál: 1939–1945
(K. Štěpánek)
ŠUJANSKÁ, Sylvie: Problematika rozvoje, obnovy a sdílení křesťanských hodnot v partnerství,
manželství a rodině (M. Hlávka) 
VIDLIČKA, Petr: Odborná historická exkurze ve Štramberku v kontextu vizuálních médií
(K. Štěpánek)
VODIČKOVÁ, Kristýna: Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a vý-
chodní frontě 2. světové války) (F. Čapka)

Jaroslav Vaculík

PRÁCE O VOLYŇSKÝCH ČEŠÍCH PO ROCE 1989

Prostor pro svobodné bádání o dějinách volyňských Čechů nastal po listopadu 1989. Vzniklo
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP), které zřídilo historickou komisi vedenou
Václavem Petříčkem, z jejíhož podnětu byla připravována syntéza dějin volyňských Čechů.
Původním předpokladem bylo jednosvazkové dílo, na které Sdružení obdrželo dotaci Ministerstva
kultury ČR. Velké množství shromážděného materiálu, především z archivů v Praze, Kyjevě,
Petrohradě a Varšavě, umožnilo sepsání tří dílů chronologicky rozdělených na léta 1868–1914,
1914–1945 a 1945–1948 s exkurzem do roku 1958. Zatímco první dva díly vydalo Sdružení Če-
chů z Volyně, třetí vyšel s podporou GA ČR na Masarykově univerzitě v Brně. Syntéza byla pří-
znivě přijata odbornou i laickou veřejností, třetí díl dokonce vyšel i ve druhém vydání.

Začaly vycházet také vzpomínkové práce samotných volyňských Čechů. Již v roce 1991 vy-
dal Václav Šimek knihu Volyňáci s podtitulem Vesele i vážně o reemigrantech z SSSR (361
stran) a v roce 1993 další pod názvem U nás na Volyni. Historická komise SČVP předložila
v roce 1992 návrh scénáře expozice Historie české minority na Volyni 1868–1947, čímž započala
příprava putovní výstavy, která byla prezentována ve všech pohraničních oblastech Čech
a Moravy. Tajemník SČVP Jiří Hofman sepsal v roce 1994 práci Účast volyňských Čechů v boji
za vznik ČSR a její osvobození od nacistické nadvlády (53 strany), která se stala základem
pozdější publikace Jiřího Hofmana, Václava Širce a Jaroslava Vaculíka Volyňští Češi v prvním
a druhém odboji, kterou vydal Český svaz bojovníků za svobodu v roce 1999 (320 s.). Články
o historii volyňských Čechů byly publikovány i na stránkách Zpravodaje SČVP, např. v roce
1994 to byly stati o dr. Václavu Vondrákovi a Věnceslavu Švihovském. Tato skutečnost byla zdů-
razněna i ve stanovisku ke Zpravodaji, které si v roce 1999 vyžádalo Ministerstvo kultury ČR.
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Politické uvolnění na Ukrajině umožnilo rovněž zapojení ukrajinských historiků do studia
historie volyňských Čechů. Historička Východoevropské státní univerzity Lesji Ukrajinky
v Lucku Svetlana A. Šulha se již v roce 1996 zabývala imigrací Čechů z Volyně v 60. a 70. letech
19. století. V roce 1997 publikovala stať o politice ruské vlády vůči imigrantům v 70. a 80. letech
19. století. Ve stejném roce se zabývala ekonomickým rozvojem českých kolonií na Volyni ve
20. a 30. letech 20. století. Geneze českých kolonií na Volyni zaujala také O. S. Mazurka
z Užhorodu, zatímco Valerij Sydoruk z Rovenského státního ústavu kultury se zaměřil na
působení české tzv. husitské církve na Volyni v 70. a 80. letech 19. století. Svetlana Šulha pu-
blikovala v roce 2013 v Brně studii o národnostní politice polské a sovětské vlády vůči ukrajin-
ským Čechům ve 20. a 30. letech 20. století. O Češích na východní Volyni psala O. Lutaj ze
Žitomirské státní univerzity v roce 2008. V Rovně vyšly v roce 2011 dvoudílné dějiny někdejší
české obce Kvasilov. Pozornosti se dostalo i dalším národnostním minoritám na Volyni,
jmenovitě volyňským Němcům v práci M. Kostiuka (Wiesentheid 2006) a volyňským Polákům
v monografiích O. A. Buravského (Žytomyr 2004), V. Serhijčuka (Kyjiv 2003) a O. Kulakury
(Kyjiv 2007).

V roce 2004 vydal Jiří Hofman Přehled literatury s volyňskou problematikou, kde přiblížil
dosud vydané kroniky volyňských obcí. Do té doby bylo vydáno knižně dvacet kronik, 15 bylo
publikováno již v letech 1950–1952 v časopisu Věrná stráž a rukopisy dalších jsou uloženy ve
fondu Svaz Čechů z Volyně v Národním archivu. Již v roce 1995 vydal Jiří Hofman spolu
s J. Klicperou, V. Pelcovou a J. Drahokoupilem Historickou mapu českého osídlení na Volyni,
kde byly zachyceny základní údaje o 638 lokalitách, v nichž žili Češi. V roce 2004 pak vyšlo
druhé doplněné vydání publikace Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Zvláštní zájem
věnoval J. Hofman české pomoci volyňským Židům v době holocaustu (2011).

Dějiny volyňských Čechů se staly předmětem zájmu i českých profesionálních historiků.
Dějiny českého školství na Volyni přiblížila ve své monografii Obrázky z dějin českého
menšinového školství Ilona Moravcová (Pardubice 2006). Velkého zájmu se dostalo Rodinné
kronice volyňských Čechů, kterou připravila a ve dvou vydáních vydala na základě podkladů
historika Evžena Petrova Danuše Kšicová (Brno 2006, 2. vyd. 2008). Přínosem jsou i práce
litoměřického archiváře Jaroslava Moravce.

Potěšitelný je i zájem nové generace českých historiků a etnografů, kteří se zajímají o historii
volyňských Čechů (Jana Nosková, Dagmar Martínková, Luděk Jirka, Roman Štér, Tereza
Ničová, Viktor Grossmann, Miroslav Cingroš). Nové podněty lze očekávat i od omlazené
historické komise SČVP.

Nejnověji přiblížil heroickou kalvárii volyňských Čechů přední český historik faktu Karel
Richter v populárně pojatých dějinách vydaných SČVP v roce 2015.

Jaroslav Vaculík
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PŘED 20 LETY ZEMŘEL 
DIDAKTIK DĚJEPISU STANISLAV OPATŘIL

Stanislav Opatřil se narodil 13. listopadu 1907 ve Žďáru na okrese Blansko v rodině
továrního dělníka. V roce 1926 maturoval na Státním mužském učitelském ústavu v Brně, v roce
1929 složil zkoušky učitelské způsobilosti pro obecnou školu a v roce 1934 pro měšťanskou
školu. Vysokoškolské vzdělání získal na nově založené Pedagogické fakultě MU v letech
1946–1948, kde studoval obory dějepis, zeměpis a občanská nauka. Po absolutoriu v roce 1949
předložil a v roce 1950 obhájil rigorózní práci na téma Občanskovýchovná funkce dějepisu
(oponenti K. Galla a O. Chlup). Habilitoval se v roce 1961 na Pedagogickém institutu v Brně,
kde byl v roce 1962 jmenován docentem. Vrcholem jeho vědecko-pedagogické kariéry bylo
jmenování mimořádným profesorem pro obor pedagogika v roce 1971.

Po absolutoriu zůstal na fakultě nejprve jako zatímní odborný učitel, kdy měl ve funkčním
období děkana prof. Josefa Trtílka (1948–1950) na starosti studijní agendu děkanátu, poté byl od
roku 1950 tajemníkem děkana prof. Františka Kalouska. Ke jmenování S. Opatřila politickým
tajemníkem fakulty uváděl děkan J. Trtílek, že „i když jeho znalosti (při rigorózní zkoušce –
J. V.) nebyly vynikající, jevil se slušně připravený. Na způsob jeho přednáškové činnosti byly
určité stížnosti. Je podle mého rovněž zbytečně citlivý, snadno znervózní.“1 Dr. Bohumil Uher
zase uváděl, že „bylo mu (S. Opatřilovi – J. V.) před časem vytýkáno (při stranické kritice), že
někdy při jednání s lidmi je popudlivý“, ale doplnil, že „pro práci politického tajemníka se velmi
dobře hodí“.2 Dle posudku prof. F. Kalouska, adresovaného ministerstvu, Opatřilova „občasná
nervozita a přecitlivělá výbušnost bývá často způsobena přepracovaností“.3 Od října 1951 se stal
asistentem a vedoucím školních praxí. Odborným asistentem byl jmenován v roce 1952, kdy si
kádrové oddělení rektorátu MU na něj vyžádalo řadu posudků.

Ředitel katedry pedagogiky dr. B. Uher hodnotil kladně jeho přednášky z metodiky dějepisu,
které byly založeny na základě sovětské metodické literatury, „přičemž se velmi dobře teoreticky
vypořádal s přežitky buržoazní metodiky dějepisu, zaměřené směrem buržoazního nacionalismu
a kosmopolitismu. Podařilo se mu dát posluchačům pevné vědomosti pro jejich praxi při
vyučování dějepisu, takže budou moci dobře pracovat v duchu proletářského internacionalismu.“4

Naproti tomu studenti Vladimír Budík a Jiří Kotásek odepsali kádrovému oddělení rektorátu
MU, že „jeho ideologickou úroveň nemůžeme posoudit, poněvadž se ve styku s námi v tomto
smyslu nikdy neprojevil“.5 Podle prof. Trtílka „často podléhal nervóze, která rušila jeho práci, vy-
stupoval někdy zbytečně citově. Měl by zvyšovat svou vědeckou činnost publikační“.6 Kladně se
vyjádřila závodní skupina ROH reprezentovaná předsedou závodní rady Jaroslavem Sýkorou.7

F. Kalousek, jako vedoucí katedry dějepisu, uváděl, že S. Opatřil „s úspěchem přednáší metodiku
dějepisu. Překládá sovětské metodické články a vypracoval učebnici metodiky dějepisu pro učitele
střední školy.“ Proto doporučoval jmenování Opatřila odborným asistentem.8
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1 Archiv Masarykovy univerzity (dále jen AMU), f. A 4, J. Trtílek ministerstvu školství věd a umění (MŠVU) 20. 6. 1950.
2 Tamtéž, B. Uher 21. 6. 1950.
3 Tamtéž, F. Kalousek MŠVU 26. 6. 1950.
4 Tamtéž, posudek B. Uhra z 25. 8. 1952.
5 Tamtéž, požadavek kádrového oddělení RMU ze 16. 10. 1952. J. Kotásek (1928–2006) – pozdější profesor a děkan

PdF UK v Praze.
6 Tamtéž, J. Trtílek kádrovému oddělení 19. 10. 1952.
7 Tamtéž, posudek závodní skupiny ROH z 20. 11. 1952.
8 Tamtéž, F. Kalousek 20. 10. 1952.



Přes kritiku prof. Trtílka Opatřil publikoval řadu učebních textů pro posluchače pedagogické
fakulty. V roce 1951 otiskl studii Kapitola o vyučování dějepisu na středních školách.9 V letech
1956–1959 vydal dva díly učebnice metodiky dějepisu, ve které se zabýval učebními a vý-
chovnými úkoly dějepisu a vyučovacím procesem v dějepisu.10 Zabýval se i zkušenostmi
z historické práce v PO ČSM11 a prací s chronologickou linií.12 O využití muzeí ve školní praxi
psal společně s Karlem Cignou.13 Přínosné byly i jeho stati o tematických shromážděních,14

práci s letopočty,15 samostatné práci žáků z dějepisu,16 učebně výchovných cílů,17 domácích
úkolů,18 úkolů dějepisného vyučování,19 a polytechnickému principu dějepisného vyučování.20

Návrh na jmenování S. Opatřila vedoucím katedry pedagogiky v roce 1959 komentoval dr. B.
Uher: „Stanislav Opatřil ve svých přednáškách z metodiky dějepisu a metodiky občanské nauky
odmítl přežitky buržoazní pedagogiky a ukazuje nové cesty.“21

Metodiku vyučování dějepisu a vlastivědy přednášel i v první polovině 60. let 20. století, kdy
byl spoluautorem učebnice Metodika vyučování vlastivědě, kde se na 64 stranách zabýval zá-
kladními metodickými otázkami dějepisného učiva vlastivědy.22 Byl členem státní zkušební
komise pro dějepis s didaktikou a dokonce vedl dějepisné exkurze, např. v roce 1962 Po stopách
národně osvobozeneckého boje na Slovensku.23 Ve Sborníku prací Pedagogického institutu
v Brně publikoval také stati z dějin moravského učitelstva.

Jako člen subkomise ministerstva školství pro dějepis spolupracoval při řešení otázek
vzdělávání učitelů 2. stupně. Při zpracovávání rezortního úkolu Problémy metodiky dějepisu  na
školách 1. a 2. stupně obdržel v roce 1966 uznání ministerstva za práci koordinátora. V roce 1959
si ale stěžoval na to, že na fakultě „nejsou vytvořeny podmínky pro vědeckou práci, především
z hlediska jasné perspektivy budoucí přípravy učitelů“.24

V souvislosti s návrhem na jmenování S. Opatřila mimořádným profesorem pedagogiky,
uvedl v roce 1971 vědecký pracovník Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV
prof. dr. Josef Novotný, že Opatřil „po svém příchodu na fakultu v roce 1947 se zaměřil na
otázky didaktiky (zejména metodiku dějepisného vyučování). Otázku dějepisu jako vyučovacího
předmětu nepovažoval za málo důležitou, a to tím spíše, že dobře věděl, na jak nízkém stupni je
a nadále klesá úroveň vyučování dějepisu, kde panuje formalismus jako v málokteré jiné oblasti.
Proto se zamýšlel nad postavením dějepisu mezi ostatními vyučovacími předměty, studoval jeho
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9 Metodické stati pro vyučování společenských věd. Praha: SPN, 1951, s. 17–26.
10 OPATŘIL, S.: Metodika vyučování dějepisu I. Praha: SPN, 1956. 185 s.; Týž: Metodika dějepisu II. Praha: SPN, 1959.

237 s.
11 OPATŘIL, S.: Po stopách dávných Slovanů. Brno: Krajské nakladatelství, 1956.
12 OPATŘIL, S.: Pásmo času v pedagogické praxi učitelů dějepisu. Brno: KPÚ, 1959.
13 CIGNA, K. – OPATŘIL, S.: Muzea ve školní praxi. Komenský 74, 1950, s. 334–337.
14 OPATŘIL, S.: Tematická shromáždění s dějepisným zaměřením. Dějepis ve škole 3, 1956, s. 352–358.
15 OPATŘIL, S.: Letopočty v dějepisném vyučování. Dějepis ve škole 4, 1957, s. 349–357.
16 OPATŘIL, S.: Význam samostatné práce žáků a možnosti jejího rozvíjení. Dějepis ve škole 5, 1958, s. 456–457; TÝŽ:

Možnosti samostatné práce při vyučování dějepisu. Dějepis ve škole 5, 1958, s. 456–457.
17 OPATŘIL, S.: K otázce učebně výchovného cíle dějepisných hodin. Komenský 82, 1958, s. 600–605.
18 OPATŘIL, S.: Domácí úkoly ve vyučování. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, s. 239–241.
19 OPATŘIL, S.: K otázce cíle a úkolů dějepisného vyučování na ZDŠ. Dějepis a zeměpis ve škole 2, 1960, s. 22–23.
20 OPATŘIL, S.: Polytechnický princip v dějepisném vyučování. Za těsnější spojení školy se životem. Praha: SPN, 1960,

s. 334–340.
21 AMU, f. A 4, 4. 10. 1959.
22 Metodika vyučování vlastivědě. Praha : SPN, 1964; Metodika vyučovania vlastivědě. Bratislava: SPN 1965.
23 AMU, f. A 4, výroční hodnocení externí práce na oddělení dějepisu katedry dějepisu, občanské nauky a zeměpisu

v roce 1961–1962.
24 Tamtéž, osobní plán na léta 1969–1971.



účinnost pro lidské poznání, jeho účinnost výchovnou, sledoval otázku vyučovacího procesu
v dějepisu, jeho občanskovýchovnou funkci a poslání. Zajímaly ho i metody a formy dějepisného
vyučování (jako jsou tematická shromáždění s dějepisným zaměřením), letopočty a jejich místo
ve výuce dějepisu aj.“25 Prof. Novotný také zhodnotil publikační činnost uchazeče a konstatoval,
že „tato soustavná a rozmanitá činnost S. Opatřila týkající se dějepisného vyučování v mnohém
příznivě ovlivnila stav dějepisného vyučování“. Oponenty při jeho profesorském řízení byli
vedoucí katedry archeologie Filozofické fakulty MU prof. dr. F. Kalousek, děkan Filozofické
fakulty UK a vedoucí tamní katedry pedagogiky prof. dr. Karel Galla, DrSc., a vědecký
pracovník Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV prof. dr. Josef Novotný. 

V roce 1972 vydal Opatřil s V. Mejstříkem metodiku věcného učení a vlastivědy, jako
učebnici pro studium učitelství pro 1.–5. ročník ZDŠ. Jeho pracovní poměr profesora skončil
vzhledem k věku k 31. srpnu 1975 a do 30. ledna 1976 na fakultě působil jako samostatný
odborný pracovník – specialista. Zemřel v roce 1995 ve věku 88 let.

V našem příspěvku jsme se zaměřili pouze na Opatřilovu pedagogickou a vědeckou činnost
v oboru didaktiky dějepisu. Pominuli jsme jeho vědecké aktivity v oblasti dějin školství
a pedagogiky, pedagogické praxe, mimoškolní výchovy a zejména obecné didaktiky, na kterou
se v pozdějších letech soustřeďoval.

Jaroslav Vaculík

ZA PROFESOREM JERZYM TOMASZEWSKIM

V listopadu 2014 přišla z Varšavy nečekaná zpráva, že nás opustil přední znalec česko-
slovenských dějin emeritní profesor Varšavské univerzity Jerzy Tomaszewski. Narodil se 8. října
1930, magisterský titul získal v roce 1954 na Hlavní škole plánování a statistiky. Navazovala
aspirantura v Ústavu společenských věd při ÚV PSDS (členem strany byl v letech 1949–1981).
Po skončení aspirantury pracoval jako asistent a odborný asistent na katedře hospodářských dějin
Hlavní školy plánování a statistiky. Po habilitaci v roce 1964 působil jako docent a vedoucí
Ústavu společenských věd Hlavní školy ekonomiky venkova a od roku 1970 jako docent
Historického ústavu Varšavské univerzity, kde se stal v roce 1972 mimořádným a v roce 1980
řádným profesorem. V letech 1990-2002 zde působil jako vědecký pracovník a vedoucí Centra
studia dějin a kultury Židů. V roce 2003 přednášel na Vysoké škole domácí ekonomiky v Kutně,
aby poté odešel do penze.

Od roku 1970 byl členem vědecké rady Židovského historického ústavu (ŻIH), od roku 1985
členem vedení ústavu, od roku 1990 redaktorem Biuletynu ŻIH a členem redakční rady ročenky
POLIN – A Journal of Polish-Jewish Studies.

Předmětem odborného zájmu prof. Tomaszewského byly především hospodářské dějiny (viz
např. naše anotace v Soudobých dějinách 2003 knihy Bank Polska Kasa Opieki S. A. 1929–1999).
Dále to byly dějiny a kultura polských Židů (viz naše anotace tamtéž lexikonu Żydzi w Polsce).
Chceme také zdůraznit Tomaszewského snahu o pravdivé postižení dějin Československa
a česko-polských vztahů ve 20. století a jeho kritický přístup k zachovanému archivnímu
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materiálu. V rozhovoru s novinářem Aleksandrem Kaczorowským publikovaném v Britských
listech Tomaszewski konstatoval, že „polsko-československé vztahy byly špatné nikoliv kvůli po-
stavení polské menšiny na Těšínsku, pouze kvůli zásadním neshodám zahraniční politiky“.

V edici Dějiny států ve 20. století vyšel v roce 1997 na 307 stranách jeho přehled dějin
Československa (viz naše anotace v Soudobých dějinách 1997), který po rozdělení ČSR vydal
ve druhém vydání v rozšířené verzi a s novým názvem (viz naše anotace v tomto Sborníku
č. 23/2009). Na něj poté navázaly samostatné publikace Republika Czeska 1918–2013
a Slowacja. Tomaszewski se věnoval také národnostním minoritám v Polsku v meziválečném
období. Jeho knihu Rzeczpospolita wielu narodów jsme přiblížili anotací v Časopisu Matice
moravské 1988. Další publikace nesla název Mniejszości narodowe w Polsce v latach
1918–1939. Zaujala ho také problematika české minority na Volyni. V Przeglądu
Humanistycznym 1995 publikoval stať o českém školství na Volyni (viz naše anotace v tomto
Sborníku 1997) a v Acta Sueco-Polonia v Uppsale otiskl v roce 1994 studii o československém
honorárním konzulátu v Kvasilově na Volyni (viz naše anotace v tomto Sborníku 1997).
Tomaszewski pečlivě sledoval i českou historickou produkci a přibližoval ji polským čtenářům,
např. naše Dějiny volyňských Čechů (Sprawy narodowościowe 2/1997, Przegląd Historyczny
2/1999 a 1/2003) i další práce jako Reemigrace a usídlování volyňských Čechů (Rocznik
Dziejów Spoleczno-Gospodarczych 1989), Volyňští Češi v protifašistickém zápase (Przegląd
Historyczny 2/1988), Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů (Zeszyty Naukove
V. 2003), Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Przegląd Historyczny
3/2004), Češi v cizině 1850-1938 (Polski Przegląd Dyplomatyczny 2/2008) či Nové osídlení po-
hraničí českých zemí po druhé světové válce (Przegląd Historyczny 4/2006).

Tomaszewského zásluhy o přiblížení československých dějin polskému čtenáři byly oceněny
již v roce 1978 pražským nakladatelstvím Svoboda a Literárním fondem. Před deseti lety byl za
účasti českých historiků (prof. J. Valenta, doc. J. Němeček, dr. M. Polívka, dr. E. Voráček,
doc. R. Vlček, prof. J. Vaculík) dekorován předsedkyní AV ČR Helenou Illnerovou čestnou
oborovou medailí Františka Palackého. 

Prof. Tomaszewski úzce spolupracoval se svým vrstevníkem Jaroslavem Valentou a rád se se-
tkával s českými kolegy v Praze i ve svém varšavském domě plném knih nedaleko pevnosti
Citadela, postavené ruským místodržitelem Kongresovky Ivanem Paškevičem po potlačení
listopadového povstání.

Jaroslav Vaculík

ZEMŘEL ČESKÝ HISTORIK JIŘÍ KOŘALKA

V únoru 2015 jsme se rozloučili s předním českým historikem dr. Jiřím Kořalkou, DrSc.,
který zemřel po delší nemoci 30. ledna. Narodil se 7. února 1931 ve Šternberku, který se již na-
cházel v severomoravském převážně německém pohraničí. Po studiu na gymnáziu v Prostějově
pokračoval na Vysoké škole politických a hospodářských věd a Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Poté pracoval až do roku 1974 v Historickém ústavu ČSAV, odkud musel
v době tzv. normalizace odejít do Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře. V letech
1990–1995 působil v Institutu historie Technické vědecké akademie v Praze.
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Jako odborník na národnostní vztahy v pozdní habsburské monarchii předložil v posledních
letech pozoruhodné práce rekapitulující jeho celoživotní dílo: syntetickou monografii Češi
v habsburské říši a v Evropě 1815–1914 (Praha 1996) a biografii František Palacký (1798–1876)
(Praha 1998). O Palackém Kořalka přednášel rovněž studentům naší fakulty.

Společně se svou ženou Květou se Jiří Kořalka zaměřil také na problematiku českého vy-
stěhovalectví. Již v době svého působení v Táboře v časopisu Husitský Tábor sledoval husitské
tradice u českých náboženských vystěhovalců 18. století. Po roce 1990 se věnoval především
české sociálně-ekonomické emigraci, a to se zvláštním zaměřením na Porýní a Vestfálsko.
Výsledkem jeho studia je mj. edice úředních spisů týkající se Čechů v Porýní a Vestfálsku, která
vyšla nejprve německy pod názvem Tschechen in Rheinland und in Westfalen 1890–1918 (viz
naše anotace v Časopisu Matice moravské 2013) a poté péčí Masarykovy demokratické
akademie v roce 2014 také česky. Jde o edici úředních spisů z německých, českých a rakouských
archivů a dopisů z českých dělnických časopisů. Obsahuje i přehled českých národních,
katolických a sociálnědemokratických spolků působících v tomto regionu.

Po roce 1990 publikoval spolu se svou ženou řadu studií v periodiku Češi v cizině, které vy-
dával dnešní Etnologický ústav AV ČR. V sedmém čísle (1993) otiskli zásadní stať Základní
tendence českého vystěhovalectví a české reemigrace do počátku 20. let 20. století. Šlo o pod-
statné části referátu, který předložili kolokviu Mezinárodní komise pro dějiny sociálních hnutí
a sociálních struktur v roce 1974 ve Wuppertalu, kterého se nemohli zúčastnit. Anglické znění
bylo publikováno v roce 1980 v Paříži pod názvem Basic Features of Mass Emigration from the
Czech Lands during the Capitalist Era. 

V osmém čísle (1995) publikoval Kořalka článek o činnosti českých krajanských spolků
v Německu za první světové války. V devátém čísle (1996), které se snažilo o rekapitulaci
stávajících znalostí o českém vystěhovalectví a životě Čechů za hranicemi, přispěl dvěma
statěmi, a to Češi v Německu a ve Švýcarsku. V desátém čísle (1998) přiblížil spolu se svou
manželkou Květou osudy Čechů v Porýní a Vestfálsku v letech 1890–1918.

Last but not least nutno zmínit jeho aktivní členství ve vědeckých grémiích, jako byla
Mezinárodní komise pro dějiny sociálních hnutí a sociálních struktur při Mezinárodním výboru
historických věd v Paříži nebo vědecká rada Historického muzea v Táboře. Jeho odchod před-
stavuje velkou ztrátu pro českou historiografii.

Jaroslav Vaculík

OBRAZ PRŮMYSLU NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Pod názvem K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III (od konce 18. století
do roku 1918) proběhl ve dnech 29.–30. října 2014 v Technickém muzeu v Brně již třetí ročník
odborného semináře, jehož spolupořadatelem byla Katedra historie Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity a Společnost pro dějiny věd a techniky. Organizátoři si stanovili tři zá-
kladní cíle: 1. přiblížit a objasnit kořeny zásadních změn ve struktuře moravské a slezské
ekonomiky ve vymezeném časovém úseku; 2. nastínit koncepty vývoje v jednotlivých výrobních
strukturách a regionech s jejich odlišnostmi; 3. iniciovat odborný zájem jak historické obce, tak
i adeptů historického bádání (tedy zejména studentů) a širší veřejnosti o tuto tematiku. Tomu pak
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odpovídaly přednáškové bloky, které byly zaměřené jednak na obraz muzeí a veřejnosti, dále pak
na vybraná jednotlivá průmyslová odvětví, jejich historii a vývoj techniky, a také na dějiny
každodennosti a všedního života, tedy s důrazem na (v posledních letech opět sledovanou),
sociální a dělnickou otázku. 

Převaha příspěvků se věnovala představení obrazu regionálních průmyslových struktur od
20. let 19. století, kdy na Moravě a ve Slezsku začal probíhat jeden z nejdůležitějších převratů
v dějinách českých zemí, ale i celého mocnářství – průmyslová revoluce, jejímž podstatným
rysem byl přechod od manufakturní a řemeslné výroby k tovární (strojové) výrobě za
využívání parních, pracovních a hnacích strojů a také nových chemických a technologických
procesů. Je vcelku přirozené, že v prvním jednacím dni zazněly příspěvky zaměřené na textilní
výrobu, která v první polovině 19. století stále ještě převládala na severní Moravě a na
Brněnsku. Z dalších průmyslových odvětví se dočkala prezentace činnost z oblasti poly-
grafického průmyslu, železniční dopravy, stavebnictví, těžebního průmyslu a také z po-
travinářského odvětví i ze zemědělství. Na konkrétních příkladech regionálních podnikatel-
ských aktivit bylo možné sledovat přechod ekonomiky Moravy a Slezska z počáteční indu-
strializační fáze do fáze kapitalismu volné soutěže. Ukončením této první etapy průmyslové
revoluce, spadající do 70. let 19. století, zcela převládala v hlavních průmyslových odvětvích
strojová výroba a s ní spojené zavádění nových výrobních postupů a zařízení. Následně
přicházelo období vrcholné konjunktury, s nímž souviselo zakládání akciových společností.
Vývoj kapitalismu volné soutěže přecházel k monopolnímu kapitalismu, tedy k druhé fázi prů-
myslové revoluce (technicko-vědecké). Vedle těchto prioritních otázek nezůstala stranou
i soustava nižšího a vyššího odborného školství, včetně připomenutí vysokého technického
školství. 

Nad rámec regionálně zaměřených vystoupení se nesl příspěvek prof. Milana Myšky
z Ostravské univerzity v Ostravě, který upozornil na významný pramen ke studiu dějin prů-
myslovému podnikání – obchodní rejstřík. Tento veřejný soupis s registrací zákonem
stanovených firem, který se postupně rozrostl do několika řad, povinně zanášel zprávy
o firmách, čímž se stával významným pramenem, byť silně jednostranným informačním
zdrojem, pro studium historie dějin jednotlivých závodů i samotného procesu industrializace
jako celku. Podobně záběr do sociální oblasti, která byla nově zařazena do obsahové náplně
konference, představil coby „mikrosondu“ k problematice sociálního zákonodárství v druhé
polovině 19. století doc. František Čapka z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Byla
to právě tato doba, v níž se kladly základy moderního sociálního zabezpečení dělnictva.
Společenský neklid přerůstal únosnou hranici a sociální problémy nebylo možné ponechávat
bez povšimnutí, jen v poloze vztahu podnikatel-zaměstnanec. Podnikatelé spatřovali
v sociálních zásazích státu vnucenou povinnost. Situaci začal řešit stát. Bylo by užitečné
a jistě i žádoucí, aby naznačené otázky v příspěvku, spadající i do oblasti každodennosti, se
staly trvalou součástí příštích odborných seminářů, s jejichž pokračováním organizátoři
počítají.

František Čapka 

161

ZPRÁVY



162

ANOTACE

JAN, Libor: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno – Archiv města
Brna, 2013. 1071 s., 86 s. barev. obr. příl. 

Kolektivní monografie Dějiny Brna 2. Středověké město představuje druhý svazek
z plánované sedmidílné řady věnované historii města Brna od pravěku do doby moderní.
Publikace sestává ze sedmi hlavních kapitol, na jejichž obsahu se podíleli zejména brněnští
odborníci z řad historiků, archeologů, kunsthistoriků, přírodovědců a lékařů. Kniha před-
stavuje nové zpracování dějin středověkého Brna doplněné o aktuální výsledky, které přinesly
poslední výzkumy písemných i hmotných pramenů. Redaktorem svazku je medievalista Libor
Jan.

Publikace přináší komplexní zpracování středověkých dějin Brna počínaje dobou knížecí do
nástupu Habsburků na český trůn. Jednotlivé kapitoly reflektují stěžejní témata brněnských dějin,
a to v rovině politické, správní, hospodářské, právní, uměnovědné a církevní. Zohledněna je
nicméně také otázka každodennosti, která dotváří ucelený náhled na běžný život ve městě.
Pozornost autorů směřuje k zásadním událostem dějin města od 2. poloviny 11. století. Autoři
chronologicky provází čtenáře politickými dějinami v předinstitucionálním obdobím, přes kon-
stituci Brna na město, až do konce vlády Jagellonců v českých zemích. Náležitého prostoru je
v publikaci věnováno brněnskému obyvatelstvu a problematice každodenního života v tehdejší
společnosti. V jednotlivých podkapitolách jsou podrobně rozebrány národnostní a majetkové
poměry, přistěhovalectví, řemesla a obchod se zbožím. Pozornost autorů je nicméně věnována
také otázce podoby středověké brněnské domácnosti a jejího vybavení, zemědělství, včetně
koexistence lidí s divokými i hospodářskými zvířaty. V souvislosti s tím autoři přibližují
mechanismus zásobování města vodou a odpadové hospodářství. Podstatnou, byť méně rozsá-
hlou kapitolu, tvoří výklad o soudnictví a samosprávě města. Vedle charakterizace jednotlivých
orgánů městské správy a jejich kompetencí v rámci úřadu je zde zohledněna jurisdikce brněn-
ského městského soudu při výkonu civilního i hrdelního soudnictví. Důležitý článek ve správním
zajištění města představovalo finanční hospodářství. Brnu ve středověku náležely četné hospo-
dářské výsady, které měly pozitivní dopad na městskou pokladnu i životní úroveň domácností.
Autoři poutavým způsobem zprostředkovávají základní informace o příjmech a výdajích města,
upozorňují na význam obchodu s ostatními městy a poukazují na roli vinařství a těžbu nerostů
v ekonomickém zajištění Brna. Reflektovány jsou také proměny vrcholného a pozdně
středověkého peněžního oběživa. Následující výklad je věnován topografii středověkého Brna
a otázce významu času pro právní, duchovní a hospodářský život obyvatelstva a dějinám brněn-
ských církevních institucí. Závěrečná kapitola sleduje stavební vývoj Brna a tehdejší umění –
zejména sochařství a malířství. Zohledněna jsou také první léta brněnského knihtisku a otázka
lokace tamní tiskárny. Na závěr monografie je umístěn rozsáhlý soupis pramenů a literatury,
barevná obrazová příloha, seznam autorů, věcný a jmenný rejstřík.

Anotovanou publikaci lze, vzhledem k dosavadní absenci podrobného zpracování
středověkých dějin Brna, jedině uvítat. Ačkoliv má kniha povahu odborné monografie, lze
důvodně předpokládat, že pro zajímavý výběr témat a přístupnou formu zaujme také laickou
veřejnost z řad příznivců brněnských dějin. 

Lenka Šmídová Malárová

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1



Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, sv. 26. Brno: Statutární město
Brno, Archiv města Brna, 2013, 384 s.

Již dvacátý šestý svazek sborníku řady Brno v minulosti a dnes, která prošla během své
čtyřiapadesátileté existence několika vývojovými etapami, se důsledně drží své koncepční
struktury. V současné pravidelné roční periodicitě obsahuje řadu původních odborných článků
a studií, které časově pokrývají jednotlivá historická období spojená s městem Brnem od
středověku až po nejnovější dobu. Tematicky jsou tyto příspěvky značně různorodé, autorsky se
na nich podílí vedle odborných historiků i kolegové z příbuzných oborů, jako archeologové,
kunsthistorici, etnografové apod. 

Takto byl sestaven i tento svazek, který obsahuje třináct příspěvků. Je uveden krátkým
zamyšlením (s. 11–25) Dalibora Janiše z Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci,
přibližující úřad rychtáře a městské jurisdikce v Brně v období 13. a 14. století. Úřad rychtáře ve
středověkém Brně v době založení a rozvoje města patřil k jeho klíčovým orgánům. Osoby
rychtářů pocházely zpravidla z řad významných brněnských měšťanů, a to až do doby, kdy v 70.
letech 14. století ovládalo tento úřad město. Své dosavadní studie o historii herburského kláštera
v Brně dále rozšířil Tomáš Černušák z Moravského zemského archivu v Brně informací
o personální a sociální struktuře této komunity ve 14. století (s. 25–38). Pro poznání života tohoto
kláštera mu posloužila Pamětní kniha z let 1343–1375 (1379), která patří mezi nejvýznamnější
brněnské městské knihy. Vedle nahlédnutí do sociální struktury této komunity nás Černušák
seznamuje i se způsobem jejího ekonomického zabezpečení. Ze zápisů v pamětní knize
jednoznačně vyplývá, že si klášter v této době udržoval podobu církevní instituce, nabízející
životní zabezpečení brněnským měšťankám. 

Poněkud z jiného „soudku“ pochází studie Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o dvou rukopisech-sbornících renesanční polyfonie
z doby kolem poloviny 16. století z farní knihovny při kostele sv. Jakuba (s. 39–49). Maňas
vyslovuje přesvědčení, že se z nich prokazatelně zpívalo při bohoslužbách v tomto farním
kostele. Objev těchto dvou dosud neznámých sborníků označuje jako zásadní posun
v dosavadním poznání lokální hudební kultury, mající klíčový význam i z hlediska dějin hudby
v českých zemích. Odrazovým můstkem pro další bádání o dějinném vývoji brněnské čtvrti
Černá Pole by se měla stát studie studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakuba Sluky
(s. 51–65), v níž se na základě rozboru několika listin z 15. století snaží zjistit, zda v nich
uvedená pole leží na území současných Černých Polí, a pokud ano, jaké záznamy o změnách
jejich vlastníků se nám dochovaly v listinných pramenech a záznamech v městských knihách.
Zajímavě jistě zní konstatování, že tato oblast byla od zmíněného 15. století využívána též
k pěstování vinné révy. Jedné ze stránek osobní intimní hygieny brněnských obyvatel 16.–17.
století se věnovaly Hana Jordánková (z Archivu města Brna) a Irena Loskotová (z Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) v příspěvku o tehdy
užívaných hygienických nádobách (s. 67–81). Přítomnost speciálních nočních nádob v měšťan-
ských domácnostech tak můžeme považovat za doklad postupně se zvyšujícího životního
standardu a s ním hygienických návyků ve střední společenské vrstvě. 

Období počátku 18. století se věnují dva příspěvky. Zdánlivě téměř romantický příběh, případ
soudního vyšetřování brněnských členů Bratrstva hvězdového kříže, precizně analyzoval Tomáš
Malý z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (s. 83–103). Brněnský
případ spadá do přechodného období v první polovině 18. století, kdy ještě nedošlo k desa-
kralizaci trestního práva a ke zřetelnému oddělení náboženských deliktů od provinění proti
společenskému řádu, jaké lze pozorovat v zákonících o církvi z 80. let 18. století. Pracovnice
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Národního památkového ústavu v Kroměříži Anna Grossová se ve svém příspěvku (s. 105–126)
zamýšlí nad uměleckými aktivitami a životními osudy zlatnické rodiny Vogelhundových,
působící v barokním Brně a náležející ke známým moravským zlatníkům 18. století. K ilustraci
jejich mistrných luxusních dekorativních předmětů, zejména liturgického náčiní, slouží řada
představených černobílých i barevných vyobrazení, z nichž zvláště vyniká monstrance Zlaté
slunce Moravy (v příloze) z pokladnice olomoucké katedrály sv. Václava. 

S oblastí výtvarného umění souvisí i další dva články – Roberta Janáse a Marcely
Macharáčkové (bratislavská Galerie Jozefa Kostku). První pojednává o další vývojové fázi brněn-
ského malířství na příkladu výstavy obrazů novojičínského rodáka žijícího ve Vídni, malíře
Eduarda Veitha, konané v Mährischer Kunstverein v listopadu 1903 v Brně (s. 127–143). Janás
představil Veitha jako významného protagonistu moravského malířství 19. století, kterému se
podařilo prosadit i za hranicemi rodné vlasti, v důležitém centru evropské malby, ve Vídni.
Z globálnějšího hlediska obecných dějin umění může Veith sloužit i jako modelový příklad
umělce, který si důkladně osvojil soudobý výtvarný jazyk a jako jeho kvalitní protagonista se
aktivně účastnil formování malířských proudů, které určovaly směr vývoje umění, což je názorně
dokumentováno v příloze jeho obrazem Útěk zimy z přelomu 19. a 20. století. Macharáčková
svým rozborem aktivit brněnského spolku Skupina výtvarných umělců v Brně, působícího zde
v letech 1922–1939, na s. 145–179 přináší pohledem soudobé kritiky přehled aktivit této skupiny,
která představovala v Československu 20. let 20. století jakýsi střední proud, bez avantgardních
aspirací, avšak splňující požadavky na modernitu a kvalitu v rámci jakési středoevropské
poptávky po konzervatismu, ale přesto moderním umění. Naděje a předpoklady další činnosti
skupiny naznačené v přelomovém roce 1930 se naplnily v následujících letech její existence.

Následující studie nám přibližuje první dvě desetiletí sportovních aktivit nově založeného
amatérského fotbalového klubu SK Židenice (dnešní FC Zbrojovky Brno) v roce 1913, z něhož
se postupně vykrystalizoval kvalitní profesionální tým (s. 181–211). Detailně jsou přiblíženy
první „krůčky“ fotbalových nadšenců z řad místních mladíků, k nimž se přidávali další zkušení
fotbalisté, což nakonec vyústilo v přeměnu klubu ve fotbalový profesionální celek, který si
společně s brněnskou sportovní veřejností připomínal nedávno 100 let od svého založení. Další
dva příspěvky se zabývají fenoménem panelových sídlišť, jež se staly neodmyslitelnou součástí
a domovem pro desetitisíce Brňanů. První autorka, Lucie Zadražilová (Uměleckoprůmyslové
muzeum v Praze), podává sociokulturní pohled na brněnské sídliště Lesná a jeho vztah k finské
Tapiole (s. 213–260). Lesná, považované našimi i zahraničními odborníky za jeden z nej-
vydařenějších obytných komplexů své doby, bylo českými architekty inspirované tímto
„skandinávským lesním městem“ nedaleko Helsinek. Zadražilová nabízí bližší pohled na obě
sídliště, takže nakonec dospívá k závěru, že mezi nimi existuje více styčných bodů, než by se
dalo očekávat, což vyplývá ze skutečnosti, že oba státy musely řešit podobnou naléhavou
bytovou nouzi. K bohatě prezentované fotografické dokumentaci snad jen dvě poznámky: – ne
vždy šťastný výběr pohledů na sídliště Lesná (většina snímků je z doby bezprostředně po
výstavbě, tedy z neupraveného okolí, často se tento námět opakuje), – v textu zdůrazňovaná
zeleň je představena jen okrajově, takže text a dokumentace se v tomto směru rozcházejí. Druhé
zamyšlení z pera Miroslava Diviny (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem) předkládá
na s. 261–295 přehledný pohled na brněnská panelová sídliště (vč. Lesné), která představují
v rámci architektury obytné prostředí dosud nebývalého rozsahu, kdy podoba sídlišť budovaných
z betonových prefabrikátů se výrazně odlišuje od ostatních obytných forem v městském pro-
středí. Nabídnuté srovnání jednotlivých brněnských panelových sídlišť vede autora k závěru, že
i v rámci jednoho města se vyskytují rozličná pojetí utváření předměstského prostředí, takže
nakonec jejich celkové hodnocení vyznívá zcela pregnantně – dobré a špatné řešení. 
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Celý sborník uzavírá společná studie Hany Jordánkové a Ludmily Sulitkové (z Katedry
historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 296–348), podávající
kompletní bibliografii z posledního dvacetiletí k dějinám královských moravských měst ve
středověku a raném novověku (od 14. století, ale bez zakladatelského období), kdy už tato města
byla plně konstituována. Pro středověk se tak jednalo o šestnáct lokalit, které se delší či kratší
čas těšily statutu královských měst, pro raný novověk už šlo jen o šest měst (Brno, Olomouc,
Znojmo, Jihlava, Uherské Hradiště a Uničov). 

František Čapka           

Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století.
Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, 195 s.

Podkladem pro tuto kolektivní monografii byly příspěvky pronesené na stejnojmenném
odborném semináři, který proběhl ve dnech 29.–30. října 2013 v Technickém muzeu v Brně za
spolupořadatelství katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Společnosti
pro dějiny věd a techniky. Publikace obsahuje devatenáct příspěvků z pera odborných
a vědeckých pracovníků vysokých škol, vědeckých ústavů, muzeí a archivů z České republiky.
Je rozdělena do šesti nestejně dlouhých bloků s tímto tematickým zaměřením: 1. technické
muzejnictví, historie a veřejnost; 2. k historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku; 3. podnikatelé
jako významný faktor průmyslové revoluce; 4. z dějin spolkového života; 5. exaktní vědy a jejich
významní průkopníci; 6. z historie dělnického bydlení. Byla to právě tato tematická pestrost
jednotlivých příspěvků, která coby hlavní záměr editorů, sledovala snahu nechat vyniknout
interdisciplinárnímu zaměření sledované problematiky v regionech Moravy a Slezska. 

Cílem monografie bylo také na základě jednotlivých příspěvků přiblížit a objasnit kořeny
zásadních změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky od konce 18. století do roku 1918
a nastínit koncepty tohoto vývoje v dosud odlišně se vyvíjejících regionech. Vedle sebe tak stojí
„obrazy“ z dějin technického muzejnictví a studie věnující se industrializaci vybraných prů-
myslových odvětví v moravskoslezské zemi. Významně jsou zastoupeny sondy do některých
podnikatelských rodin a jejich firem v počáteční éře průmyslové revoluce a v následném
technicko-vědeckém rozvoji; stranou rovněž nezůstaly jisté specifické otázky, jako například
přiblížení počátečního stádia vývoje v oblasti automobilové spolkové činnosti. Publikaci
uzavírají vybrané kapitoly z dějin exaktních věd s jejich čelnými představiteli a nahlédnutí do
„kuchyně“ dělnického bydlení (na příkladu města Brna).

Potvrdilo se, že „dlouhé“ 19. století nabízí doslova i záplavu vlivů celospolečenského rázu,
které nutí historiky diskutovat o relevanci nejrůznějších konceptů, k nimž se řadí rovněž látka
z oblasti sociálně politických dějin. Příspěvky v hranicích historické Moravy a Slezska umožňují
vytvořit vcelku vyvážený, systematický a reprezentativní pohled na vztah centrum – periferie
a na proměny světa jednotlivců i malých komunit v proudu „velkých“ celostátních hospodář-
ských dějin. Jednotlivé studie přitom tvoří kompaktní celek typu sondy s regionálně zabarvenými
detaily a zavádí nás do moravských center i do řady menších, postupně se rozvíjejících pod-
nikatelských středisek, v nichž se (vzhledem k sídelní situaci) silně začaly propojovat vazby
Moravanů německé a české národnosti. 

Monografie si nedělá nárok ke zjištění definitivních odpovědí na nastolené otázky, které se
v jednotlivých příspěvcích objevily. Jejím záměrem bylo především přispět k prohloubení
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dosavadních znalostí z dějin průmyslu, techniky a exaktních věd, nasměrovat další výzkum v této
oblasti a neskromně také zájemcům z řad vysokoškolských studentů historie dát jim vhodné
„typy“ na témata jejich závěrečných bakalářských a magisterských prací. 

František Čapka

NAMONT, Jean-Philippe: Československá kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve
Francii (1914–1940). Praha: Academia, 2015. 562 s.

Je velkou zásluhou Nakladatelství Academia, že se podjalo vydání knihy pracovníka
Katolického ústavu v Paříži Jeana-Philippa Namonta (1973), která je vlastně doktorskou disertací
obhájenou v roce 2008 na Univerzitě Paris 1 – Panthéon – Sorbonne pod vedením prof. Bernarda
Michela. Autor se ujal téměř neprobádaného tématu, naučil se česky a shromáždil velké množství
až detailních informací studiem ve francouzských, českých a slovenských archivech, českosloven-
ského a francouzského dobového tisku i dobové literatury československé a fran couz ské pro-
venience. Z české strany se problematikou vystěhovalectví do Francie zabýval historik a etnolog
Stanislav Brouček, prameny ke slovenskému vystěhovalectví publikovali František Bielik a Claude
Baláž. Syntetické zpracování dějin české a slovenské emigrace ve Francii jsme ale dosud neměli.

Namontova kniha má, kromě úvodu a závěru, čtyři části. První popisuje genezi českého
krajanského hnutí ve Francii do Velké války, tj. období let 1862–1918. Těžištěm této části je
období po vypuknutí světové války, mobilizace českých dobrovolníků a vznik roty Nazdar,
hledání společného postupu a spojení Sokola a Rovnosti do Československé kolonie a postupné
omezení jejich pravomocí ve prospěch Masarykovy Československé národní rady.

Druhá část sleduje Československou kolonii v nové situaci po vítězné válce a vzniku samo-
statné ČSR, tj. léta 1918–1929. Ve 20. letech dochází k silné emigraci průmyslových a zeměděl-
ských dělníků z ČSR do Francie, autor sleduje nejen jejich prostorové rozmístění, ale i spolkové
aktivity, školní vzdělávání českých a slovenských dětí, český a slovenský tisk vycházející ve
Francii i místa paměti francouzských Čechoslováků.

Ve třetí části se autor soustřeďuje na období po vypuknutí světové hospodářské krize a před -
večer zániku první ČSR, tj. léta 1929–1938. Hospodářská krize si vynutila přeměnu Česko-
slovenské kolonie v podpůrný spolek, krize vedla k oslabení počtu emigrantů do Francie a na -
opak k početným návratům do ČSR, kde ale hospodářská situace byla ještě horší. Autor podrobně
sleduje sociální a kulturní činnost Kolonie, včetně problematiky postupující asimilace, problémů
československých tříd, tisku, ochotnických divadel, přednášek a knihoven.

Pomnichovskému období až do porážky Francie, tj. létům 1938–1940, je věnována čtvrtá
část. Namont přibližuje, jak Československá kolonie hájila ČSR před Mnichovem a snažila se
pokračovat ve svých aktivitách i po něm. Obhajovala československou věc i po okupaci 15.
března 1939 a poskytovala pomoc uprchlíkům z ČSR. ve své činnosti pokračovala až do porážky
Francie v červnu 1940, která vedla k jejímu zániku.

Kvalitní práci autora poškozují nedostatky v rejstříku, zejména u uvádění ruských a sloven-
ských jmen: např. správně má být Izvolskij (ne Isvolski), Kerenskij (ne Kerenski), Nikolaj
Nikolajevič byl velkokníže (ne velkovévoda), předseda Revolučního národního shromáždění
Tomášek byl František a nebyl předsedou poslanecké sněmovny, Ďuriš byl Július (ne Julius) a je
více znám jako poválečný ministr zemědělství (1945–1951) než financí (1953–1959), dr. Tuka
se jmenoval Vojtech. V rejstříku chybí jméno Františka Jehlicsky.
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Celkově lze ocenit počin Nakladatelství Academia, neboť bez Namontovy práce se neobejde
žádný budoucí historik zahraničních krajanů.

Jaroslav Vaculík

JANÁK, Dušan – JIRÁSEK, Zdeněk: Z historie československých vystěhovaleckých družstev
v Sovětském svazu (1923-1939). Opava: Slezská univerzita, 2014. 241 s.

Zkušení opavští historici předložili práci, která poprvé objektivně přibližuje existenci pěti
československých družstev, jejichž členové ve 20. letech 20. století se rozhodli vystěhovat do
Sovětského svazu. Jednalo se o půl tisíce členů družstev Pragomašina, Kladenská komuna,
Interhelpo, Reflektor a Slovácká komuna. Autoři na základě studia materiálů uložených
v českých, ruských a ukrajinských archivech, tištěných pramenů, kvalifikačních prací,
publikovaných vzpomínek, odborné literatury české a ruské provenience, dobového tisku
i elektronických zdrojů předložili plastický obraz okolností vzniku, existence a zániku těchto
družstev. Cenný je také přehled 2700 československých občanů, kteří si chtěli v SSSR vybudovat
novou existenci.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. V první Dušan Janák přibližuje existující literaturu
a prameny ke sledované problematice. Ve druhé kapitole Dušan Janák a Zdeněk Jirásek charakterizují
sovětskou imigrační politiku i vystěhovaleckou politiku ČSR. Následují kapitoly věnované
jednotlivým družstvům: Pragomašina (D. Janák), Kladenská komuna (D. Janák), Interhelpo
(Z. Jirásek), Reflektor (Z. Jirásek) a Slovácká komuna (D. Janák). Poznámky jsou poněkud
neprakticky umístěny na konci knihy za vlastním textem. Vhodně jsou zařazeny jmenný a místní rej-
střík, seznam zkratek, seznam pramenů a literatury, seznam fotografií a anglické a ruské résumé.

Autoři upozorňují, že československé úřady nepřekážely vystěhovalectví do SSSR, ale
upozorňovaly, že tak emigranti činí na vlastní nebezpečí a nemohou si činit nároky na případnou
bezplatnou repatriaci. Otázku československého vystěhovalectví do SSSR projednával již v roce
1924 předseda československé obchodní mise v Moskvě Josef Girsa v lidovém komisariátu
zahraničních věcí a v imigrační komisi Rady práce a obrany (RPO). Sovětská vláda umožňovala
vjezd do SSSR pouze těm skupinám, kterým dala souhlas imigrační komise RPO.

Lze doplnit, že československé ministerstvo sociální péče dostávalo četné dotazy zájemců,
kteří projevovali přání vystěhovat se a žádali podrobné informace o možnostech nabytí půdy
v SSSR. Silné vystěhovalecké hnutí do SSSR vzniklo na Vsetínsku po uzavření továren firmy
Thonet. O jeho vznik se zasloužily komunistické odbory Mezinárodní všeodborový svaz.

Vystěhovalectví bylo povzbuzováno dopisy některých vystěhovalců, kteří vychvalovali
poměry v SSSR. Např. člen Interhelpa Stejskal z Brna psal místopředsedovi stranické buňky
v Brně-Žabovřeskách: „Lepší si nelze přát! Doma jsme neviděli kousek masa půl roku a zde jej
máme třeba 3 kg každý den. Děti umírají, protože jim matky dávaly mnoho masa“ (Rovnost
17. 1. 1926). Ze zprávy československého obchodního přidělence v Moskvě z listopadu 1926 ale
vyplynulo, že členové Interhelpa místo postelí spali na dřevěných deskách. Šaty měly pověšeny
na stěnách, nádobí bylo na polici, nábytek neměli, podlahy byly hliněné.

Jak autoři uvádí v závěru své knihy, historie československých komun v SSSR byla pouze
epizodou československých dějin 20. století, ale na osudy jejich členů nesmíme zapomínat.

Jaroslav Vaculík
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BORÁK, Mečislav. Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě
v letech 1922 – 1953. Opava: Slezská univerzita, 2013. 273 s.

Otevření bývalých sovětských archivů vytvořilo předpoklady pro zkoumání osudů obětí
politických represí bolševického režimu, které začaly již za vlády Lenina a s plnou silou pro-
pukly za Stalinovy diktatury. Anotovaná kniha poprvé zveřejňuje jména a stručné životopisy 121
Čechů a československých občanů popravených v Moskvě v letech 1922–1953. Jejich
pozůstatky se nachází na několika místech: v parku u nemocnice Jauza, na Vagaňkovském
hřbitově, na Donském hřbitově, v bývalém objektu NKVD Kommunarka a na Butorské střelnici.
Dramatické životní příběhy popravených jsou opatřeny výkladem o historických souvislostech
a doplněny o řadu fotografií.

Autor se opřel především o materiály uložené v českých a ruských archivech, které konfrontoval
s publikovanými vzpomínkami, rozsáhlou dosavadní odbornou literaturou české, ruské, německé,
polské a ukrajinské provenience, údaji v internetových zdrojích a rodinnými sbírkami po pozůstalých.

Publikace je rozdělena do šesti kapitol. První seznamuje se zdroji informací, druhá
s represivní politikou bolševického režimu, třetí s prvními Čechoslováky popravenými
v Moskvě, čtvrtá s nástupem tzv. Velkého teroru v Moskvě, pátá s masovými operacemi NKVD
v Moskvě a šestá s válečnými a poválečnými popravami v Moskvě. Málo praktické je zařazení
poznámkového aparátu za odborným textem. Kromě seznamu pramenů a literatury, seznamu
fotografií a fotokopií, jmenného a místního rejstříku a anglického a ruského résumé obsahuje
publikace velmi vhodně i seznam zkratek.

Jednou z obětí Velkého teroru byl i volyňský Čech Václav Zof, jehož životní dráha se značně
vymykala způsobu života jeho krajanů. Narodil se v prosinci 1889 ve Volkově v Dubenském
újezdu Volyňské gubernie, nikoliv v Dubně, jak je uvedeno v anotované knize. Jeho otec byl vlast-
níkem zemědělské usedlosti a drtírny kostí. Václav Zof se vyučil v Petrohradě řezníkem. V roce
1910 nastoupil základní vojenskou službu v ruské armádě a začal psát příspěvky pro bolševické
časopisy Zvezda a Pravda. Do bolševické strany vstoupil v roce 1913 a po únorové revoluci 1917
byl vyslán do ilegální stranické organizace v Sestroreckém zbrojním závodě, vzdáleném 30 km od
Petrohradu. V době Leninova ilegálního pobytu v Razlivu působil jako jeho kurýr. Za občanské
války byl v roce 1919 politickým komisařem 19. divize Rudé armády na Uralské frontě. Po
skončení občanské války se vydatně podílel na výstavbě sovětského válečného a obchodního loď-
stva. Jeho práce byla oceňována i Leninem, který o něm napsal: „Slyšel jsem v ÚV, že Zofa
hodnotili jako velmi schopného pracovníka, a moje pozorování v Radě obrany toto hodnocení
plně potvrzuje.“ V roce 1931 byl jmenován prvním náměstkem lidového komisaře vodní dopravy
a poté se stal v roce 1933 sovětským námořním atašé v Paříži.

Mečislav Borák mezi oběťmi masových operací NKVD v Moskvě našel i další volyňské
Čechy. Např. Alexandr Fiala se narodil v Semidubech Dubenského újezdu a pracoval jako
agronom v Moskevském oblastním zemědělském oddělení. V roce 1938 byl zatčen pro údajnou
špionáž ve prospěch cizí mocnosti. Další volyňský Čech Josef Pekárek se narodil ve Zdolbunově
Ostrožského (nikoliv Ostrovského) újezdu. Po skončení občanské války zůstal v Moskvě, kde
byl v roce 1938 zatčen jako údajný agent polské policie. Jiný volyňský Čech Boris Serkal se
narodil v Křemenci, v roce 1925 ilegálně přešel do SSSR, kde přijal sovětské občanství. Byl
zatčen v roce 1937 a obviněn ze záškodnictví a odsouzen k trestu smrti.

Borákova kniha představuje důležité připomenutí osudů Čechů, kteří se octli v soukolí stalin-
ského represivního režimu.

Jaroslav Vaculík

168

ANOTACE



KOVANDA, Karel: Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969. Praha: Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2014, 172 s.

V rámci řešení výzkumného projektu Grantové agentury České republiky „Rezistence vůči
komunistickému režimu v Československu. Její zdroje, projevy a ohlasy“ vyšla představená
práce, která již vznikala před více jak čtyřiceti lety. Autor se touto problematikou zabýval od
konce 60. let 20. století. Aktivně se zapojil do politického dění v letech 1968–1969, kdy na jaře
1969 byl zvolen předsedou Svazu vysokoškolských studentů Čech a Moravy. V roce 1970 emi-
groval do USA, vystudoval tam politologii a na Massachuchetts Institute of Technology textaci
této práce obhájil v doktorském řízení. V roce 1990 se vrátil do Československa a aktivně
nastoupil do čs. diplomacie. 

Smysl nynějšího vydání Kovandovy práce je dvojí: – především jde o to, že o podnikových
radách pracujících v roce „pražského jara“ a v následném počátečním roce normalizace
neexistuje žádná podrobná monografie, – přináší inspirativní pohled coby autentický historio-
grafický dokument, vytvořený aktivním účastníkem dramatických událostí v Československu na
konci šedesátých let. V práci se vychází z předpokladu, že stranická i státní byrokracie po únoru
1948 i po všech hospodářských reformách vedla v polovině šedesátých let ke stagnaci či dokonce
k propadu čs. ekonomiky, čímž ztratila právo kontroly na řízení podniků; to ve svém důsledku
znamenalo zpochybnění principu vedoucí úlohy strany v ekonomice. Odtud pramenil
pochopitelný zájem o urychlení ekonomické reformy, s čímž prakticky souvisela radikalizace
dělnictva. Tým „otce“ hospodářské reformy, místopředsedy vlády O. Šika, chtěl rehabilitovat trh
a „objektivní zákony trhu“ s pomocí šermování pojmy jako „demokracie, socialismus,
socialistický právní stát, socialistický trh, socialistické tržní hospodářství“, aniž byl přesně
vymezen význam těchto termínů. 

Kovanda interpretuje „pražské jaro“ jednak z hlediska státní a stranické byrokracie, které sice
šlo o reformu, ale současně nechtěla přijít o svou „vedoucí roli“, a jednak z pohledu reformních
sil, které se v tomto segmentu dělily na technokraty a na liberální a radikální demokraty, s nimiž
autor sdílel shodné postoje právě v otázce podnikových rad pracujících. Kdesi v pozadí
figurovala ještě třetí „síla“, která nechtěla žádné podnikové rady, jen snad připouštěla „účast
pracujících“. V tomto rozložení sil můžeme spatřovat podstatu politiky „pražského jara“, jak se
zrcadlila v hospodářské oblasti coby boj mezi „pokrokovými“ a „konzervativními“ názory, nebo
také mezi „reformními silami“ a „starou gardou“. Celá jedna (úvodní) kapitola je věnována pře-
hlednému představení a rekapitulaci vývoje dělnické spoluúčasti na řízení podniků, a to od
závodních rad v roce 1945 (až přibližně do roku 1947) přes nucenou transformaci s odborovými
orgány a institucemi, což byla i otázka navýsost politická. Účast na řízení, která byla zavedena
po válce, postupně degenerovala ve formu, v níž pracující neměli žádnou možnost ovlivňovat
podnikové rozhodování, takže „účast na řízení“ se zredukovala na „účast v práci“. Záblesk samo-
správy se opět objevil v roce 1956, ale jinak až do poloviny 60. let úplně vymizel. Tehdy se
objevily první signály „čerstvého“ přístupu, o roli pracujících se začalo diskutovat. Oprášila se
myšlenka na autonomní dělnický orgán mimo rámec odborů (ROH). V osmašedesátém roce si
tento projekt osvojili i vrcholní reformní politici, kteří dali „zelenou“ zakládání podnikových rad
pracujících. Rady začaly pozvolna vznikat od června 1968 a největší význam nabyly až po srpnu
1968. Podnikové rady se měly přetvořit v orgány odporu po invazi vojsk Varšavské smlouvy,
proti obnovování „pořádku“, proti nastupující normalizaci. 

Kovandova práce je specifickým výkladem československé reformy; lze z ní vydedukovat,
jaké dopady měla nebo mohla mít na společnost, co od ní očekávali prostí občané, s čím ji
spojovali. Samotná heuristická práce měla poměrně složitou a nesnadnou genezi při
shromažďování potřebné informační kapacity. Pramenné podklady nebyly autorovi tehdy samo-
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zřejmě přístupné, takže kromě několika málo osobních svědectví se musel výlučně spoléhat na
tisk v zahraničních institucích, jako v Ruském výzkumném středisku Harvardovy univerzity
nebo v mnichovském archivu Radia Svobodná Evropa. Po svém návratu do vlasti svou disertaci
přeložil do češtiny, upravil a obohatil o pramenné odkazy, které vyšly v posledním čtvrtstoletí.
Tak se nám dostala do rukou velice zdařilá, precizně a kvalitně koncepčně  zpracovaná, potřebná
práce sloužící k základní orientaci v oblasti podnikové samosprávy, jenž, jak uvádí sám autor,
„splácí z velké míry dluh, který u nás má dnes už více než čtyřicet let stará aktivita dělníků,
techniků, sociologů, ekonomů a publicistů, kteří o podnikové rady pracujících usilovali
v šedesátých letech“. 

František Čapka 
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INFORMACE PRO AUTORY

Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahu-
jící příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vy-
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. V textu, prosím, dodržujte tyto pokyny:
Celkový rozsah textu je maximálně 45 000 znaků (včetně mezer), a to včetně poznámek pod
čarou a úvodního textu v angličtině. Závěrečné cizojazyčné shrnutí je mimo rámec jmeno-
vaných 45 000 znaků a jeho rozsah je 1000−1600 znaků (včetně mezer).  
Cifru procent píšeme vždy takto 20 %, nikoliv takto 20%.
Název monografie, časopisu, článku nebo studie píšeme vždy kurzivou, nikoli jinak (např
v uvozovkách). Příklady: Český lid, České menšiny v Evropě a ve světě (Praha 2009) aj., ni-
koli „Český lid“, „České menšiny v Evropě a ve světě“ (Praha 2009) aj.  
Přesné datum (včetně dne a měsíce) uvádíme vždy takto: 7. 6. 1935, nikoli 7.06.1935.
Časový rozsah uvádíme vždy takto: v letech 1939−1945, nikoli 1939 – 1945 nebo takto
1939-1945.
Rozsah stránek je uveden takto. s. 7–10, nikoli s. 7-10.
Pokud citujeme periodickou tiskovinu, tak č. značíme u všech časopisů a novin jako č. 1, ni-
koli n 1, Nr. 1, № 1, No. 1 aj. 

3 Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem.
4a 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.

4b 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.
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Stať v denním tisku:
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Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí po-
mlčkou bez mezer (viz výše).

5 Připojte abstrakt, klíčová slova v anglickém jazyce.
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