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STUDIE
„BOJOVÉ KLADIVO“ Z HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA VE ZNOJMĚ

BOHUSLAV FRANTIŠEK KLÍMA
A large number of prehistoric, Medieval and modern artefacts were found during archaeological
excavations at the Great Moravian hillfort of Saint Hippolytus in Znojmo (Moravia, Czech
Republic). A slightly damaged war hammerstone was excavated near the south-eastern edge of
a fenced area of the Military Order of the Crusaders of the Red Star provostry and belongs to
the Late Medieval and Early Modern group of artefacts. Its presence in a cultural layer that
contains mostly material such as shards of kitchen and technical ceramics from the 15th to the
beginning of the 17th century, could indicate an incidental loss of this weapon. Alternatively,
a battle that was fought near the cloister wall between a group of defenders of the provostry and
attacking enemies, perhaps at the beginning of the Thirty Years´ War, could better explain this
unique find. In this article, a description of this artefact is presented and general issues regarding
war hammers and their typological and chronological development are discussed.
Key words: archaeological excavation, Great Moravian and Medieval hillfort of Saint Hippolytus, material culture, historic weapons, war hammer, 15th – beginning of the 17th Centuries.
V nálezovém materiálu z našich terénních výzkumů na znojemském hradišti sv. Hypolita se
vedle absolutní většiny velkomoravských artefaktů nachází také celá řada zajímavých předmětů
jak pravěkého, tak také středověkého až novověkého stáří, zhotovených z rozličného materiálu.
Nejpočetnějšími jsou střepy keramických nádob, ale nemálo zastoupené jsou také kostěné,
kovové i skleněné předměty. Pokud to nejsou pouhé fragmenty a části artefaktů, tak se funkci
a význam většiny z nich podaří rozpoznat, klasifikovat a dokážeme se současně vyjádřit k jejich
typologii i chronologii. A to přesto, že hradiště sv. Hypolita ve Znojmě je multikulturní lokalitou
se stálým osídlením od hlubokého pravěku (neolitu) až po současnost s velmi porušeným
a promíchaným slabým hlinitým pokryvem skalního podloží.1 Tato skutečnost určení nálezů
značně ztěžuje. Složitější a náročnější je hlavně studium železných předmětů, které jsou většinou
zachovány ve zlomcích a navíc jsou ještě značně poškozeny korozí. Jsou to artefakty, pocházející z prostředí původního velkomoravského hradiště sv. Hypolita, a právě díky úložným podmínkám stále provlhčeného prostředí zahloubených objektů a depresí ve skalním podloží byly
vystaveny silnému vlivu koroze. Ale někdy i u celých a relativně dobře zachovaných předmětů
pátráme po jejich původní funkci, významu, použití i časovém zařazení. K těm artefaktům, jejichž
význam byl poměrně jasný, ale chronologické zařazení zpočátku jen širší a rámcové, náleží

1

KLÍMA, B.: Archeologické výzkumy katedry historie PdF MU na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
v letech 1996–2005. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 31, 2017, č. 2, s. 82–124 (např. s. 98–99; 118,
obr. 27; s. 122).
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Obr. 1. Železné bojové kladivo pozdně středověkého až raně novověkého stáří z velkomoravského
hradiště ve Znojmě. Kresba: B. Klíma
i představený předmět – železné bojové kladivo (obr. 1). Do depozitáře na naši expedici ve Znojmě
se dostalo až po mnoha letech a navíc bez bližších nálezových okolností. Náleželo k většímu
souboru nálezů, především keramických střepů a zvířecích kostí, které pocházely z první etapy
archeologických výzkumů Hradiště, prováděných v letech 1949–1957 Masarykovou univerzitou
a vedených prof. F. Kalouskem. Tehdy se výzkumné práce soustředily hlavně na vymezení rozsahu velkomoravského centra, průběh a charakter jeho fortifikace a na prostor v centru vnitřního
hradu, v sousedství stojícího kostela sv. Hypolita. V obvodovém pásu tehdy ještě v terénu zřetelně vystupujícího opevnění byla provedena řada sond, které řezaly vlastní hradbu i jí předsunutý
mohutný, osm metrů široký a tři metry hluboký příkop, tesaný v tvrdé podložní skále (granodiorit). Tehdy se v návaznosti na zjišťovací sondy rovněž prozkoumala menší plocha navazující na
vnější i vnitřní stranu opevnění. Proto se také jedna ze dvou našich prvotních představ o významu předmětu, vedle bojového kladiva, dotkla také funkce nástroje – kopáče, který by v hloubeném příkopu svým bodcem dokázal rozrušit povrchovou, částečně zvětralou vrstvu skalního
podloží. Tato představa však byla záhy jasně odmítnuta. Kopáče a jim blízké nástroje jsou pro
těžební činnost lépe uzpůsobeny a také trochu odlišně tvarovány. Pozornost archeologického
týmu F. Kalouska se však soustředila i do centra vnitřního hradu a do nejbližšího okolí kostela
sv. Hypolita, kde se provedlo několik větších plošných sond.2 I odtud mohl tedy předmět pocházet, což nakonec potvrdily nově získané informace.
Část tehdejším výzkumem vyzvednutých nálezů byla do nedávné doby uložena v depozitáři
vědeckovýzkumné základny Ústavu archeologie a muzeologie FF MU na Pohansku u Břeclavi.
Po vzájemné dohodě mezi našimi pracovišti pak byla v kartonových krabicích převezena na
domovskou lokalitu, do depozitáře archeologické expedice katedry historie PdF MU na Hradiště u Znojma. Zde jsme provedli základní evidenční kontrolu. Nejprve jsme však mohli vycházet
jen z vlastního seřazení přítomných, očíslovaných nálezů, bez opory písemné evidence, tedy
přesného inventáře s potřebnými daty o nálezových okolnostech. Konstatovali jsme, že velké
množství artefaktů chybělo. V pátrání po inventáři jsme nakonec uspěli. Podařilo se vyhledat
a z ÚAM FF MU zapůjčit originální inventář nálezů, vypracovaný však v průběhu let v hodně
rozdílné kvalitě. Byl patrně vyhotovován tehdejšími posluchači prof. Kalouska, frekventanty
prázdninových archeologických praxí. Proto také ojedinělou, velmi pečlivou dokumentaci
i s vyobrazením předmětů, která spadala do prvních roků výzkumu, vystřídaly v pozdější době
jen strohé, skupinové záznamy s uvedením třeba i desítek inventárních čísel bez popisu a jen
s rámcovou, společnou lokalizací.
2

KALOUSEK, F.: Zpráva o archeologickém výzkumu staroslovanského hradiska ve Znojmě-Hradišti v r. 1949–1950.
Nepublikovaná zpráva, uložená v archivu AÚ AV ČR v Brně, č. 1448, s. 1–70, 58, Brno 1951; KALOUSEK, F.:
Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské university, C,
řada historická 4, 1955, c2, s. 9–30.
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Při evidenční kontrole jsme mezi železnými předměty narazili na tvarově velmi zajímavý bodný a současně úderový železný předmět, který lze označit za bojové či válečné kladivo, tedy pádnou
bodnou zbraň (obr. 1). Od kruhovitého násadního otvoru pro dřevěné topůrko o Ø 3 cm vybíhá na
jednu stranu silná a k otupělému hrotu obloukovitě či zobákovitě dolů ohnutá tyčinka nejprve jasně
čtvercovitého průřezu o straně 1,3 x 1,3 cm. Dále k hrotu se zeslabuje a hrany se současně stále více
zaoblují téměř do kruhovitého průřezu. Celková délka tohoto „bodce“ činí 14,4 cm. Opačným
směrem na oko násadního otvoru v téměř kolmé rovině navazuje hraněná tyčinka čtvercovitého
průřezu o stranách 1,3 x 1,2 cm a délce 5 cm, ukončená 0,3 cm silnou týlovou ploténkou. Ve svém
středu je až 0,5 cm silná a k okrajům se zvolna zeslabuje. Z vnější strany je nepatrně vypouklá,
s výraznými stopami po silných úderech. Na své ploše i okrajích je tak mírně deformovaná. Původně vykazovala čtvercovitou plochu se zaoblenými rohy o rozměrech 4 x 4 cm, z níž však byla
jedna třetina odlomena a chybí. Povrch celého předmětu je porušený korozí. Po výrobní stránce,
zatím bez informace o metalografické analýze, patrně nebyl předmět příliš náročný na zhotovení.
Kovář použil k výrobě hraněnou železnou tyčinku, kterou přibližně v polovině délky sekáčem
nejprve podélně rozsekl, místo rozevřel a upravil do násadního otvoru. Následně vykoval zobákovitě ohnutý bodec a na opačném konci tyčinky zhotovil napěchováním údernou ploténku. Je velmi
pravděpodobné, že především bodec kovářskými technikami dále upravoval, aby předmět získal
potřebné vlastnosti, především tvrdost. Lze uvažovat o kalení a potahování. Této úvaze by mohla
napovídat skutečnost, že artefakt je korozí porušený jen na povrchu a má kvalitní, zdravé jádro.
Bojová kladiva mají delší historii. Jsou ojediněle známá již od 11. století, ale největšího rozšíření a používání dosáhla v 16. století.3 Díky kombinaci bodné a současně úderné síly byla velmi
účinnou zbraní. Na krátkém topůrku je používali především jezdci a na dlouhém potom pěší
bojovníci. Úderná (týlní) část zbraně sloužila k tupým úderům a měla rozličnou úpravu a profilaci.
Převažovala hlavně podoba ploténky na krčku. Protilehlá strana zbraně vybíhala v delší,
obloukovitě dolů zahnutý a ztenčující se bodec hraněného, profilovaného, ale v závěru kruhovitého
průřezu, který sloužil k proražení plátů zbroje.4

Obr. 2a, b. Krátká bojová kladiva s dřevěnou rukojetí, používaná jezdci.5
Tento bodec bývá také označován jako havraní zobák. Pěšáci jím dokázali strhnout z koně i samotného jezdce. Ve starším období a také u běžných a prostších kusů bojových kladiv byla do
středového otvoru železné části zbraně nasazena dřevěná rukojeť. Dosahovala délky 60–70 cm.
V některých případech pro její zpevnění výrobce použil železnou pásovinu, kterou překryl boční strany topůrka (obr. 2a).
3

4
5

OAKESHOTT, R. E.: European Weapons and Armour. From the Renaissance to the Industrial Revolution. Woodbridge
2012, s. 69.
KLUČINA, P.: Zbroj a zbraně. Evropa 6.–11. století. Praha 2004, s. 392.
Převzato z: https://historical-armoury.com/cs/bijaky-kladiva/298-bojove-kladivo-01.html
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Honosnější bojová kladiva z mladšího, raně novověkého období byla častěji celokovová, tedy
i s železným topůrkem pevně spojeným s funkční částí zbraně. Jejich používání je doloženo
ještě v průběhu 17. století.6
Je samozřejmé, že se bojová kladiva v průběhu několika století používání upravovala, doznávala drobných změn a postupně vykazovala i ve výzdobě bohatší, rozličnou formu řemeslného
zpracování. Odborná literatura, pojednávající o militariích a jejich jednotlivých kategoriích je
dnes již poměrně bohatá.7 Věnuje však pozornost hlavně těm nejpoužívanějším a nejhojnějším
zbraním. Bojová či válečná kladiva, snad kvůli menšímu výskytu, ale dosud zůstávají na okraji
zájmu a informace o nich jsou poměrně chudé. Pokud autoři tyto předměty zmiňují, tak se omezují na jejich stručný popis spolu se spíše strohým konstatováním významu a využití v boji.
Rozdělují je dle délky rukojeti na krátká, využívaná jezdectvem, a dlouhá, používaná pěchotou.
Uvádějí většinou pouze základní údaje, které se potom v publikacích a článcích vázaných na
militaria stále opakují.8 O podrobnější představení bojových kladiv spolu s navržením jejich
vývojové typologie a chronologie se pokusil britský badatel, ilustrátor a sběratel E. Oakeshott.9
Svoji vývojovou řadu podepřel datovanými obrazovými prameny (rytinami) i nálezy. K nejranějším vyobrazením krátkého bojového kladiva řadil zbraň v ruce neznámé rytířské postavy
v Malvern Priory Church v hrabství Worcestershire, datovanou k polovině 13. století. Předmět
byl podobný malé sekerce na led se čtvercovitou, kladivovitou hlavou na jedné straně a mírně
zahnutým špičákem na straně protilehlé. Podobné, ještě o několik desetiletí starší vyobrazení
z konce 12. století, jsme objevili na iluminaci severofrancouzského rukopisu.10 Zpodobňuje soudní souboj dvou bojovníků, vybavených jen oválnými štíty a údernou či bodnou zbraní připomínající svým tvarem lilie primitivní bojové kladivo. O století později jsou některá válečná kladiva
zachycena na španělských či italských vyobrazeních. Z nich snad nejznámější nalezneme na
plátně nazvaném „Bitva u San Romana“. Obraz, datovaný k roku 1462, namaloval Paulo Uccello.
Dnes jej najdeme v Národní galerii v Londýně. Pro tyto časnější exempláře je typický kratší
a silnější bodec jehlanovitého tvaru, přibližně stejně dlouhý jako úderná část zbraně. Kromě
popsaných dvou základních částí (bodce a hlavice) mohlo mít kladivo navíc ještě silný hrot
umístěný v prodloužené ose topora. Ten sloužil jako malé kopí. Takový exemplář by mohl reprezentovat náš obr. 2a a také např. kladivo na obr. 3, které je nasazeno na dlouhém topůrku.
Překreslený obrázek pochází z rukopisu „Histoire des Roys de France apres Philippe III. filz au
Roy S. Luis jusques á Charles VI.“, datovaného do konce 14. století.11 Zachycuje skupinu pěších
bojovníků v jedné z bitev stoleté války. Podobné ilustrace nám dokládají, že bojová kladiva
s kratším, silnějším bodcem a současně ostrým a silným hrotem v protažené linii rukojeti představovala oblíbenou zbraň období závěru 13. až poloviny 14. století.

6

7

8

9
10
11

GLOSEK, M.: Broń drzewcowa i obuchowa. In: Nadolski, A. (ed.): Uzbojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450.
Lódž 1990, s. 131–142; OAKESHOTT, R. E.: c. d., s. 69–70, obr. 14–16.
RUTTKAY, A.: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts in der Slowakei.
Slovenská archeológia 23, 1975, č. 1, s. 119–216; 24, 1976, č. 2, s. 245–395; KIRPIČNIKOV, A. N.: Drevněrusskoje oružije 2. Kopije, sulicy, bojevyje topory, bulavy, kistěny 9.–13. vv. Archeologija SSSR. Svod archeologičeskich
istočnikov E 1–36. Moskva–Leningrad 1966; DEMMIN, A.: Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwicklung
– von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig 1893; BOEHEIM, W.: Handbuch der Waffenkunde. Das
Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Leipzig 1980; NADOLSKI, A. (ed.): Broň i stroj rycerstwa polsiego w šredniowieczu. Wroclaw 1979; a další.
ŽIGULSKI, Z.: Broň w dawnej Polsce. Warszawa 1975, s. 112–113; CLAYTON, E.: Arms and Armour of the
Medieval Knight. Worcester 2008, s. 37–40; další viz poznámka č. 6.
OAKESHOTT, E.: c. d., s. 258 a n.
KLUČINA, P.: c. d., s. 241.
Tamtéž, s. 418–419, 433.
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Obr. 3. Znázornění bitvy pěších bojovníků z období stoleté války. Jeden je ozbrojen bojovým
kladivem na dlouhém topůrku.12

12

Obrázek z rukopisu „Histoire des Roys de France apres…“. Dle P. Klučiny, viz pozn. č. 10.
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Z 15. století jsou známé také „dýkové palcáty“, jejichž funkční část je vytvarována do podoby pěsti, svírající na jedné straně profilovaný hrot podobný dýce, který dokázal dobře prorazit
plát zbroje. Protilehlou stranu hlavy potom ukončovala úderná ploška používaná jako palcát. 13
Zmíněná zbraň (obr. 4) byla tedy funkčně naprosto totožná s bojovým kladivem.
Z vlastních nálezů bojových kladiv se nám dochovalo poměrně málo těch, která jsou datována před rok 1500. O jejich podobě, formě a úpravě se dovídáme především z ojedinělých vyobrazení na plátnech starých mistrů, v iluminacích, rytinách či na památkách vysekaných
v kameni. V samotném závěru 15. a v počátcích 16. století však dochází k jejich velkému rozšíření. V tomto období se bojová kladiva postupně stávala i odznakem velitelské hodnosti. Jako
takový symbol je používali velitelé vojenských oddílů. Tehdy se začíná také výrazněji měnit
jejich vzhled.14 Bodec nabývá většího významu. Je tenčí, více obloukovitý, často kruhovitého
průřezu a postupně se prodlužuje (obr. 2b). Objevují se i celokovové kusy. Zmíněnou změnu
formy zbraně lze dobře ilustrovat na honosných a řemeslně i umělecky pěkně vyrobených exemplářích, které známe např. ze zbrojnice ústředního hradu Řádu německých rytířů v Malborku
/Marienburgu/ (obr. 5). Můžeme tedy konstatovat, že vývojový trend postupoval od v podstatě
jednoduchých, hrubších kusů až po celokovové, zdobené, s pevnou kovovou rukojetí. Takové
exempláře jsou hojnější ještě v mladším období pokročilejšího 16. a 17. století. Mají již opravdu
dlouhý bodec, ale úderná část hlavy kladiva se zmenšuje do méně významné velikosti.

Obr. 4. Dýkový palcát.
Dle P. Klučiny, c. d.,
obr. na s. 392.

13
14
15

Obr. 5. Bojová kladiva s dřevěnou rukojetí ze „zbrojnice“ křižáckého gotického hradu německých rytířů v polském Malborku.15

Tamtéž, s. 392.
OAKESHOTT, E.: c. d., s. 258 a n.
Převzato z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:War_hammers#/media/File:Malbork_zbrojownia_
IMGP2623
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Jsou to honosné, bohatě zdobené celokovové kusy zachycované na plátnech obrazů, kde se
objevují v rukách válečníků a významných feudálů (obr. 7). Nalézáme je ve zbrojnicích feudálních
sídel, ve sbírkových fondech muzeí a vzácně i mezi sběrateli a zájemci o vojenskou historii.
V bojových kladivech, jejich zhotovení a úpravě, stejně jako v ostatních částech výzbroje
a výstroje, se silně odrážela osoba majitele, jeho společenské i vojenské postavení a samozřejmě
také bohatství. Vedle honosných, bohatě zdobených exemplářů, vyrobených zbrojíři specialisty,
se setkáváme i s prostými, železnými kusy, zhotovenými běžnými kováři pro řadové bojovníky.
Jejich hrubší, pádnější hlavice byla nasazena na dřevěné topůrko a podle vzájemné, blízké podobnosti nálezů by se dalo uvažovat i o jejich případné hromadnější výrobě. V posledních letech
se totiž totožné exempláře objevují i mezi detektoráři, kteří se svými „úlovky“ pyšní na internetu, konzultují tam s ostatními funkci, význam i datování svých nálezů a případně je nabízejí
i k prodeji (obr. 6).16

Obr. 6. Našemu nálezu podobné bojové kladivo, nalezené detektorářem na nejmenované lokalitě na Zlínsku, údajně v blízkosti středověkého hrádku.17
***
Nastíněný stručný přehled tvarového vývoje bojových kladiv, vycházející z Oakeshottovy
základní typologie a chronologie s přihlédnutím k dalším znakům vázaným na úpravu funkční
části zbraně, se zdá být vyhovující i našim podmínkám a závěrům. Lze jej akceptovat i v případě nálezu ze Znojma-Hradiště.
Zjištěné nálezové okolnosti našeho exempláře nebyly dostačující, a proto pro doložení jeho
významu, použití i přiblížení přesnějšího chronologického zařazení příliš nepomohly. Poměrně
slabý hlinitý pokryv skalního podloží na lokalitě, navíc v průběhu staletí obracený a porušovaný
nejrůznějšími terénními zásahy a stavební i zemědělskou činností, totiž neposkytuje dostatek
zaručených stratigrafických informací, z nichž bychom mohli v rámci sídlištního prostředí vyvozovat vzájemné vazby, souvislosti a také chronologické závěry.

16
17

Převzato z: lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/bojové-kladivo-176005/
Převzato z: lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/krumpal-198659
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Obr. 7. Princ Moritz von Saxen (1521–1553) s bojovým kladivem. Malba Lucase Cranacha ml.
Staatliche Kunstsammlungen Dresden.18

18

Převzato z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category.War_hammers#/media/File:Moritz-von-Sachsen-1578-jpg.
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Obr. 8. Proboštský areál na Hradišti s vyznačením předpokládaného rozsahu velkomoravského
pohřebiště u rotundy i následného kostelního hřbitova a místem nálezu bojového kladiva.
(doplněno autorem článku do plánku B. Dostála, 1968).

Z původní dokumentace prof. Kalouska se podařilo zjistit jen to, že místo nálezu se váže
k centru vnitřního hradu a historické obce, konkrétně k prostoru areálu proboštství (obr. 8). Po
dalším pátrání se podařilo upřesnit lokalizaci na sondu M (obr. 9). Tak byla označena plošně
menší skrývka za jihovýchodním okrajem areálu kostelního hřbitova, v prostoru vymezeném
kamennou ohradní zdí.19 Je to však místo, kterého se v minulých stoletích výrazně dotklo několik větších stavebních prací, spojených hlavně s barokní přestavbou chrámu sv. Hypolita. Také
následně v první polovině 19. století byla v těsném sousedství místa nálezu postavena stará
školní budova. Ta se vklínila do jv. nároží proboštského areálu a její prostor vymezila nová zeď
(obr. 8). Škola s malým okolním pozemkem překryla část starobylého pohřebiště, na němž jsme

19

DOSTÁL, B.: Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte in Znojmo-Hradiště. Sborník prací Filozofické
fakulty brněnské univerzity, řada E (archeologicko-klasická) 17, 1968, E13, s. 7–66.
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Obr. 9. F. Kalouskem prozkoumaná část areálu, východně od kostela sv. Hypolita s vyznačeným místem nálezu bojového kladiva v sondě M. (dle plánku B. Dostála, 1968).
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zachytili řadu mladohradištních kostrových hrobů. Je více než jisté, že se všechny zásahy do
terénu v tomto prostoru promítaly do porušení nálezové situace bojového kladiva. To jasně potvrdil i náš archeologický výzkum v roce 1997, uskutečněný v široké rýze pro potrubí dešťové
kanalizace, kterým jsme pod šesti horizonty kostrových hrobů kostelního hřbitova zachytili
a prozkoumali 29 velkomoravských hrobů. Patřily části pohřebiště rozprostírajícího se u nejstarší stavební fáze kostela sv. Hypolita, kterou byla rotunda z 9. století.20 Z pohledu archeologa bylo
tedy místo nálezu velmi zajímavé, ale místy dosti porušené.
Naše bojové kladivo leželo v hlinité kulturní vrstvě těsně nad skalním podložím, v horizontu, z něhož pocházely především keramické střepy různého stáří. Byly to hlavně artefakty z raně
středověkého, velkomoravského období, ale početnější zastoupení zde měla i keramika pozdně
středověká a rovněž novověká. A právě ta byla pro datování nejdůležitější a zcela rozhodující,
protože určovala nejmladší zásah do terénu. Pro přesnější datování našeho prostého bojového
kladiva nám proto zbývají jen úvahy s omezenou doložitelnou silou. Vycházejí z doprovodných
nálezů, zachycených v těsné blízkosti zbraně a také z analogických srovnání s ostatními, podobnými artefakty, jejichž možnou vývojovou řadu s datací jsme naznačili výše. Za rozhodující
pokládáme tvar předmětu a především jeho dlouhý, mírně deformovaný bodec. Rozhodně bychom
se nemýlili, kdybychom o výrobě a používání této konkrétní zbraně uvažovali v období pokročilého 16. až počátku 17. století. Není ale vyloučeno, že ještě v neklidných dobách celé první
poloviny 17. století někdo z obránců hradišťského proboštství sáhnul ke starší zbrani, aby ji použil a následně ztratil v přímém boji s nepřítelem u zdi proboštství. V každém případě v objeveném bojovém kladivu máme jasný doklad toho, že vojenské střety či spíše přepadení a drancování vojenskými oddíly probíhaly na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v ohrazené obci, na církevní půdě, a dokonce přímo u kostela a kláštera Křižovníků s červenou hvězdou. Lze těžko
rozhodnout, se kterým z několika vážných vojenských zásahů bychom mohli nález spojit.
Nejspíše bychom se asi přikláněli k období třicetileté války, během níž bylo zdejší proboštství
i s kostelem vypáleno a silně poškozeno.
doc. PhDr. Bohuslav František Klíma, CSc.
katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e-mail: klima@ped.muni.cz

20

KLÍMA, B.: Výsledky archeologického bádání na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech
1996–1997. Sborník prací PdF MU, řada spol. věd 19, 2003, č. 1 s. 3–33, obr. 2–9; KLÍMA, B.: Objev části velkomoravského pohřebiště pod středověkým až novověkým hřbitovem u kostela sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti.
In: Fusek, G. (red.): Zborník na počesť Dariny Bialekovej. Nitra 2004, s. 179–190; KLÍMA, B.: Od počátku archeologických výzkumů MU na velkomoravském hradišti sv. Hypolita k posledním objevům. In: Podborský, V. (ed.):
50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno 2001, s. 37–55.
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PALEOGRAFICKÁ ANALÝZA PÍSAŘSKÝCH RUKOU
V POZEMKOVÉ KNIZE MĚSTA BOSKOVICE (1768–1784)

PETR SEDLÁČEK
The study deals with the land register of the town of Boskovice, inventory no. 43 (1768–1784),
from the paleographic point of view. It especially focuses on the handwriting identification of the
scribes that participated in its functioning in the 18th century. In addition to elementary questions
about determining the style of writing and the way of using abbreviations, it tries to observe
possible integration of humanistic elements into neo-Gothic cursive („Kurrent“).
Key words: The Town of Boskovice; land (municipal) registers; paleographic analysis; scribes;
18th century; Kurrent
Úvod
Předkládaný příspěvek je drobnou sondou do světa písařské činnosti v kanceláři města Boskovice, resp. vedení či zhotovování zápisů do pozemkových knih v průběhu 18. století.1 Postupně budou představeni všichni písaři, kteří participovali na fungování pozemkové knihy, která je
dnes uložena ve Státním okresním archivu v Blansku, ve fondu Archiv města Boskovice, pod
inventárním číslem 43.2 Jedná se o osmnáctou knihu uvedeného archivního souboru a její zápisy
se zaměřují zejména na svobodná pole, což dokládá i samotný inventář fondu.3 Vedena byla
v letech 1768–1784 a sestává z 380 folií, avšak pro účel tohoto textu nebude připojen její popis
z vnitřního a vnějšího hlediska.

1

2

3

K pozemkovým knihám města Boskovice více např. SEDLÁČEK, P.: Pozemkové knihy města Boskovice 1694–1786.
Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29, 2015, č. 2, s. 79–96. Obecně k pozemkovým knihám: TICHÝ, A.: Pozemkový katastr a pozemkové knihy. Praha 1931; CHOCHOLÁČ, B.:
O studiu pozemkových knih. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, C 40, 1993,
s. 51–61; Týž: Pozemkové knihy – neprávem opomíjený historický pramen. In: Schelle, K. – Průcha, P. (eds.):
Historie a současnost veřejné správy. Sborník příspěvků z vědecké konference. Brno 1993, s. 8–11. Dále SEDLÁČEK, P.: Soupisy pozemkové. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. XV. svazek
Soukromé-Správa ústřední. Plzeň–Ostrava 2019, s. 24–26. Dále ČECHOVÁ, G. – HLADÍK, Č. – HOLL, I. – RADIMSKÝ, J. – VOLF, M.: Soupis starých pozemkových knih. Archivní časopis 11, 1961, s. 6–16; HANZAL, J.:
Současný stav a úkoly studia českých pozemkových knih. Sborník archivních prací 14, 1964, s. 39–56; POLÁK, S.:
Knihy pozemkové a knihy městské (Poznámka k diplomatické terminologii). Archivní časopis 16, 1966, s. 208–215.
K pozemkovým knihám Středočeského kraje více VOLF, M.: Výsledky soupisu gruntovních knih ve Středočeském
kraji. Sborník archivních prací 16, 1966, s. 50–127. Jihomoravský kraj reflektuje ŠTARHA, I.: K soupisu pozemkových knih v Jihomoravském kraji. Archivní časopis 17, 1967, s. 200–205.
Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Blansko (dále pouze MZA Brno – SOkA Blansko), Archiv
města Boskovice, inv. č. 43.
SKUTIL, J. – CHALUPA, L.: Archív města Boskovic 1463–1945 (1953). Katalog, inventář. Blansko 1973, s. 14.
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Jádrem této studie je podrobný paleografický rozbor,4 v němž budou u jednotlivých písařů
řešeny elementární otázky ohledně typu písma, což je však vzhledem ke století, kdy pramenná
materie vznikla, takřka výhradně německá novogotická kurzíva. Naší snahou však bude pozorovat
též případné pronikání humanistického písma. Samozřejmou součást analýzy představuje studium
užívání zkratek, tedy jejich eventuální vývoj, četnost a výskyt. Podrobně budou sledovány
zvláštnosti rukopisů, individualizace písařských norem a jiná specifika rukou písařů. Pro plauzibilitu našich závěrů na poli paleografie je nutné brát v potaz možnost, že písaři mohli v kanceláři působit mnoho let, což otevírá prostor pro úvahy o případných změnách v jejich rukopise.
Samotné rozlišení písařských rukou je však nejednoznačnou záležitostí, která vyžaduje pohled
z více stran.5
Kancelářský materiál 18. století již nenabízí možnost sledování postupného pronikání německých variant do české novogotické kurzívy, neboť v této době je již „archaičtější“ neogotica
bohemica písmem minulosti, byť sporadicky (a spíše na počátku sledovaného století) můžeme
ještě některý z okrouhlejších prvků a modelů liter typických pro českou „novogotiku“ v písmu
spatřit. Dominantní postavení však naplno získala neogotica germanica. Marginální záležitostí
je užívání písma humanistického, které se uplatňuje v jazykově latinských souslovích a různých
právních termínech.
Paleografický rozbor
Při pouhém pohledu na časové rozpětí, jež zkoumaná pozemková kniha postihuje, je jasné,
že psací látku představuje papír. Jeho přesnější stáří a provenienci můžeme vyvodit prostřednictvím průsvitek neboli filigránů,6 které se v knize s inv. č. 43 rovněž vyskytují, avšak nebyly pro
případ této studie předmětem našeho zájmu.
Psacími prostředky novověku byla samozřejmě pera a inkoust, přičemž k běžnému psaní se
užívalo levných husích brků. V 18. století je zcela běžné, že písma jsou nakloněná, obvykle pravosklonná, tudíž je jasné, že pera měly šikmo seříznuté hroty, jež se pro kurzivní potřeby časem
zužovaly. Vývojem hrotů per docházelo k úbytku stínovaného písma, avšak přítlakem na psací
nástroj bylo možné tah zesílit.7 Až do počátku 19. století si každý písař vyráběl inkoust sám, čímž
se různila jeho kvalita. Ve zkoumané knize se nejhojněji vyskytuje atrament tmavě černého
zbarvení, tedy duběnkový, bez příměsi kovu. U některých zápisů však můžeme pozorovat vybledlý, šedě zabarvený inkoust, což lze přikládat stáří textu. V případě přítomnosti železa nabírá text načervenalý, rezavý či hnědý odstín.8
V teritoriu severně od Alp převážilo v době novověku novogotické písmo, přičemž v 18. století, kdy zkoumaná pozemková kniha vznikala, již zvítězila německá varianta neogotica germanica, nad okrouhlejší českou novogotickou kurzívou. Přebírání majoritního postavení kurentu je
v souladu se vzrůstajícím vlivem habsburské kanceláře. Novogotická polokurzíva, kanzleischri-

4

5
6

7
8

K paleografickému rozboru další boskovické pozemkové knihy více připravovaný článek SEDLÁČEK, P.: Paleographical analysis of scribes’ hands in the Boskovice land register inv. no. 44.
PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie. České Budějovice 2008, s. 45.
KAŠPAR, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, sv. I. Praha 1987,
s. 22. O filigránech podrobněji např. FLODR, M.: Filigranologie. Úvod do studia filigránů. Brno 1974.
Tamtéž, s. 25.
Tamtéž, s. 27.
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ft, se v některých zápisech vyskytuje pouze jako písmo nadpisové či zvýrazňovací. Setkat se však
můžeme i s tzv. smíšeným písmem, které kombinuje prvky humanistického stylu s novogotickým,
jde tedy o neogotico-humanistica cursiva.9
Podrobným paleografickým rozborem se podařilo rozlišit šest písařských rukou, které figurují ve zkoumané pozemkové knize. Sedmou písařskou rukou byla pouze připsána roku 1850
krátká poznámka o uzavření pozemkové knihy. Podotkněme ještě jednou, že rozlišování písařských
rukou není jednoznačnou záležitostí, a proto vyžaduje pohled z více stran. Různost v duktu,
modulu i váze mohou indikovat odlišného písaře, avšak je nutné se rozhodovat podle míry jejich
zastoupení.10 Přihlédnout musíme rovněž k faktu, že profesionální písaři znali a používali různé
tvarové modifikace pro totéž písmeno. Při analýze zohledňujeme také dobu jejich působení,
protože s přibývajícím věkem nelze v rukopisech vyloučit jisté změny. Výsledný vzhled písma
ovlivňuje i seříznutí pera, jeho opotřebení, samotná psací látka včetně prostoru na ní, ale
determinován je logicky též únavou ruky v případě, že během dne vyhotovila více zápisů. Za
největší úskalí při rozlišení písařských rukou považujeme situaci, kdy se písař striktně drží
normovaného vzoru jednotlivých liter, neboť prostor pro integraci individuálních rysů do duktu
je značně omezen.
Po uvedeném expozé přistoupíme k zevrubnému rozboru písařských rukou participujících na
fungování zkoumané pozemkové knihy. Pro lepší přehlednost řadíme před analýzu každého
písaře tabulku, která sumarizuje nejdůležitější poznatky ze zkoumání jejich písma.
Manus 1 - Martin Bílek
Individualita ruky

Rok
zápisu

Inv. č.
knihy

Folio

1797

43

45r

Stručný popis individuality
Velké „K“ nám svoji formou připomíná
nedbale napsané dnešní „L“.
Specifika rukopisu představuje velké „M“
a malé „k“.
Minuskulní „d“ je proti ostatním literám
znatelně orientováno doprava.

Velké „M“ začíná protáhlým tahem,
z něhož se utváří doleva otevřený oblouk.
Poslední arkáda se mění v girlandu.

9
10

Tamtéž, s. 47.
PÁTKOVÁ, H.: c. d., s. 45.
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Identifikaci písařských rukou začneme písařem, jehož všechny zápisy bývají na svém konci
opatřeny jménem Martin Bílek, manu propria, což nám indikuje, že by se mohlo jednat o jméno
autora oněch zápisů. Označíme si jej tedy jako „Manus 1 – Martin Bílek“ a zaměříme se na individualitu jeho písemného projevu na jediném zápisu, který v knize s inv. č. 43 učinil, datovaném rokem 1797. Jeho rukopis je na první pohled úhledný a vyvážený, jednotlivé litery působí
uniformním dojmem, v rámci jeho zápisu nenacházíme výrazné rozdíly v psaní týchž písmen,
resp. užívání více typů. Řádky jsou zpravidla vedeny rovně. Písmo Manus 1 není příliš drobné,
což napomáhá k poměrně dobré čitelnosti jeho textů.
Vzhledem k tomu, že pro potřebu této studie máme k dispozici pouze jediný autograf, rozsahem navíc poměrně krátký, neskýtá badateli významnější prostor pro studium zkratek. Z jiných
pozemkových knih, na nichž Martin Bílek participoval (inv. č. 40, 41 a 42), však víme, že užívá
svislé smyčky připojené k poslední liteře daného slova, např. u zkráceného „Decembris“, kdy
koncovka „bris“ je vypuštěna.
Velké „K“ si Manus 1 přizpůsobil vynecháním ranečku po levé straně dříku. Literu začíná
psát v horním pásmu, kde utvoří levý oblouk, k němuž v ostrém úhlu připojí dřík, který je na
spodním konci opatřen menší funkční smyčkou. Takto napsané písmeno má podobu dnešního
nedbale napsaného velkého „L“. Na jméně „Martin Bílek“ si ukážeme hned dvě specifika písařova rukopisu a jeden důkaz užívání kurentních tvarů písmen. Majuskulní „M“ vychází z Kašparova VII. typu,11 kdy litera začíná doleva otevřeným obloukem, jehož počáteční, šikmý tah bývá
více či méně protažen, případně se stáčí do směru psaní ke dříku. K tomuto oblouku je následně
pomocí arkády připojen dřík, k němuž se shora prostřednictvím tvaru připomínajícím girlandu
přidává třetí nosný pilíř. Druhým specifikem je závěrečné minuskulní „k“ v přízvisku „Bílek“.
Značně se podobá modernímu tvaru, kde tah tvořící spojnici s předešlým písmenem vytváří
spolu se dříkem smyčku, ovšem zakončení pomocí ranečku je vynecháno a vidíme pouze jakýsi
drobný levý oblouček, z něhož by se při důslednosti mohl dotvořit. Nejmarkantnějším dokladem
o užívání kurentních prvků je ve zkoumaném jméně malé „e“. Poslední jev, kterého si v produkci Manus 1 všimneme, je způsob orientace minuskulního „d“. Písař jej ve většině případů viditelně roztahuje do šířky, resp. proti ostatním literám ho znatelně naklání doprava. Svým tvarem
se tak nejvíce přibližuje Schalteho formě zavedené do škol roku 1775.12 Pěkným důkazem nám
jsou slova uvedená v tabulce, např. „pod“ či „zdiediene“.

11
12

KAŠPAR, J.: c. d., s. 109.
Tamtéž, s. 106.
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Manus 2
Individualita ruky

Rok
zápisu

Inv. č.
knihy

Folio

Stručný popis individuality

1768

43

3r

Od horního konce dříku arabské jedničky
vede girlanda, kterou je připojena následná
číslice.
Duktus šestky končí funkční kličkou.
Číslice je vytahována až nad horní dotahovací linku.
U majuskulního „B“ je typické zahájení
ranečku uprostřed dříku. Spodní bříško
končí funkční smyčkou.
Minuskulní „d“ má otevřené bříško a dřík
je protažen až k horní dotahovací lince,
kde se „šnekovitě“ stáčí.
Snaha o ozdobení zápisů je patrná na
majuskulní liteře „L“, jejíž horní smyčka
je bohatě zdobena.

13r

Dlouhé „S“ bývá na horním konci dříku
zatočeno.

13v

Pro Manus 2 je typické spojení liter „S“
a „t“, kdy dokončí závěrečný oblouk u „S“
a odtud začíná vést počáteční tah „t“.

13r

Téměř identicky písař píše „W“. Srov. slova
„starssiho“ a „Wdowy“ (tzn. staršího a vdovy).

Hojně se vyskytující písařskou rukou je právě Manus 2, jejíž produkce dosahuje největší intenzity v 60. letech 18. století. Jedná se o úhledný a dobře čitelný rukopis, kde jedinou překážkou
k snadnému čtení může být zhuštěnost řádků či protahování liter s dolní, příp. horní délkou, čímž
zasahují do písmen v okolních řádcích. Produkci tohoto písaře si můžeme mimo jiné doložit
v pozemkových knihách inv. č. 40, 41, 42, 43 a 44.
Manus 2 využívá zkratky zejména u slova pán, jež stahuje do tvaru „P:“ (někdy doplněno
o znaménko ve tvaru svislé smyčky), měsíců v roce, které nevypisuje do úplného znění, nýbrž
je zakončí svislou zkracovací smyčkou, případně začátek ještě nahradí číslicí, např. „7mb“, což
si lze doložit na zápisech v jiných pozemkových knihách.13 Práci si někdy ušetří i v datovací

13

Viz MZA Brno – SOkA Blansko, AM Boskovice, inv. č. 41, fol. 15r.
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formuli, kde „Anno“ nahradí pouhým prvním písmenem, nebo vypustí jedno „n“. Variantou pro
stažení tohoto slova bývá ještě vypuštění všech souhlásek a ponechání samohlásek „Ao“. Mezi
často zkracované sousloví patří „Act: et int: ano et die ut supra“,14 jehož úvodní část bychom
rozvedli jako „Actum et intabulatum anno…“. V některých případech Manus 2 nadepisuje koncovky, což se vyskytuje především u data, např. „11o xmbris“.15
Ještě než se pustíme do analýzy duktu liter, stojí za zmínku také způsob psaní číslic, jež sice
nepředstavují nejideálnější prostor pro identifikaci písařských rukou, ovšem jisté oblíbené individuální rysy lze vypozorovat i tu. U arabské jedničky si můžeme všimnout, že Manus 2 vede
od horního konce dříku více či méně zřetelnou girlandu, pomocí níž připojuje následnou číslici.
U šestky si zase všimneme funkční kličky, kterou se uzavírá samotný její duktus a zároveň
slouží k propojení s následnou číslicí. Písař šestku takřka pravidelně vytahuje až nad horní dotahovací linku. U majuskulního „B“ lze konstatovat, že se svojí formou nejvíce blíží humanistickému způsobu psaní této litery, čímž je tedy značně podobná našemu dnešnímu psacímu „B“.
Tvorba písmene začíná utvořením dříku, jenž je na spodním konci zatočen doleva a poté směrem
opět k nosnému pilíři. V oblasti vrchní linky protne dřík obloukovitý tah, který se po otevření
doleva rozvine doprava a vytvoří se tak menší raneček, jenž poté, co překročí dřík doprava
(neprotíná jej, pouze se dotýká jeho horního konce, příp. k teči vůbec nedojde16) utvoří dvě bříška, z nichž u spodního vznikne ještě funkční smyčka, která umožní rychlejší připojení následující litery. Hned na první pohled upoutá badatelovu pozornost způsob, jakým Manus 2 píše
minuskulní „d“. Jeho duktus neumožňuje spojité psaní, resp. přípojku vpravo. Svým tvarem se
nejvíce podobá Kašparově II. typu.17 Bříško je otevřené a dřík je nápadně protažen k horní dotahovací lince, kde se ještě šnekovitě stáčí. U majuskulního „L“ v úvodní dataci je patrná snaha
o ozdobení zápisů, k čemuž dochází prostřednictvím bohatě zdobené horní smyčky, která často
začíná až pod základní linkou. Dlouhé „s“ má jednoduchý duktus, ale můžeme si všimnout
písařovy obliby stáčet horní konec dříku, podobně jako u již rozebraného minuskulního „d“.
Díky těmto prvkům dostává rukopis Manus 2 svůj osobitý ráz. Spojení liter „S“ a „t“ je dalším
příkladem písařovy specifičnosti. U majuskulního „S“ novogotického tvaru, který má štíhlou,
vertikálně protaženou smyčku, jejíž konce se stáčejí do oblouků,18 vidíme, že u oblouku vpravo
se k němu bezprostředně připojuje písmeno „t“, přičemž jeho počáteční vedení kopíruje ve větší
či kratší délce koncový tah velkého „S“. Tímto vzniká útvar, který může izolovaně připomínat dnešní psací „N“. Za zajímavost lze považovat skutečnost, že takřka identickým způsobem
Manus 2 vyhotovuje i majuskulní „W“. Při sledování „St“ a „W“ izolovaně, tzn. bez kontextu,
resp. studia zbytku slova, by bylo rozlišení téměř nemožné. Jedinou nuancí je délka tahu, jenž
po dokončení smyčky a následného oblouku vedeného doprava a nahoru u písmene „S“, klesá
směrem k základní lince. U svázání „S“ a „t“ je tento tah kratší, kdežto u „W“ je o něco více
protažen dolů.

14
15
16
17
18

Tamtéž, inv. č. 43, fol. 13r.
Viz tamtéž, inv. č. 41, fol. 147r.
Viz tabulka.
KAŠPAR, J.: c. d., s. 55.
Tamtéž, s. 74.
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Manus 3
Individualita ruky

Rok
zápisu

Inv. č.
knihy

Folio

1770

43

47v

49v

Stručný popis individuality
Majuskulní „H“ začíná velkým obloukem,
z něhož se utvoří rozštěpený dřík, jenž
se zmíněného počátečního tahu oblouku
dotýká, ale také nemusí.
Dolní smyčka nezasahuje pod základní linku.

47v

Zdobené majuskulní „L“, jehož duktus
začíná několika kružnicemi, z nichž se
utvoří dřík, který je protne.

50v

Sklon u velkého „M“ je variabilní.
Písař nepoužívá rozštěpené dříky.

47v
51r

Majuskulní „N“ má rozštěpený dřík.

47v

Nápadné smyčky u liter s dolní délkou,
zejména „z“.

Velkou měrou se do boskovických pozemkových knih zapsala písařská ruka Manus 3, jejíž
nejproduktivnější období se vymezuje léty 1768–1780. Největší počet jejích zápisů nalezneme
v knize s inv. č. 42, avšak jeho stopa je dohledatelná i v inv. č. 39, 40, 41 a právě v námi nyní
zkoumaném inv. č. 43. Manus 3 píše úhledným a dobře čitelným písmem, kde je patrná také
snaha o ozdobné prvky, tradičně u řádku obsahujícího dataci. Texty působí vyrovnaným a estetickým dojmem, čemuž napomáhají nezhuštěné a rovně vedené řádky, žádné výrazné kolísání
náklonu písmen či nepoměr v jejich velikostech.
Z repertoáru zkratek si zmíníme alespoň nadepisování koncovek, např. 24ho měsíce Julii.19
Z jiných zkrácenin, které však nejsou nikterak výjimečné, uvedeme alespoň stažení slova „Anno“

19

Viz MZA Brno – SOkA Blansko, AM Boskovice, inv. č. 43, fol. 51r.
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do tvaru „Ao“.20 Užívání zkracovacího znaménka ve tvaru svislé smyčky je pak samozřejmostí,
zejména u substantiva „pán“.
Při zběžném pohledu na texty učiněné Manus 3 si všimneme, že tvary jednotlivých liter jsou
vesměs pravidelné, neobjevují se tu větší odchylky a pozornost upoutají hned dva prvky. Po
zdobněji polokurzívou napsaném nadpisu „Zápis“ a následné regestové řádce přichází bohatě
zdobené písmeno „L“ ve slově „Léta“. Zbytek řádku se rovněž drží polokurzivního psaní. Druhým prvkem, kterému se později budeme věnovat, je způsob utváření smyček u písmen s dolní
délkou. Majuskulní „L“ je v daném případě dekorováno o bohatě ozdobenou horní smyčku,
kterou duktus litery začíná. Písař utvoří několik výrazných kružnic, z nichž později vede tah
tvořící dřík, jenž všechny protne. U velkého „H“ vychází Manus 3 z novogotického tvaru s rozštěpeným dříkem,21 avšak od úzu se odchyluje velkým obloukem na jeho horním konci, kde de
facto jeho duktus začíná. Ten se stáčí doprava a posléze se vrací zpět k nosnému pilíři. Dolní
smyčka, která ne vždy slouží k připojení dalšího písmene, nezasahuje pod základní linku. V rámci produkce zkoumaného písaře se majuskulní „H“ odlišuje stínováním, na čemž však může mít
vliv seříznutí pera, nebo velikostí horního oblouku a jeho dotažení, resp. nedotažení ke dříku.
Zajímavostí na rukopisu Manus 3 je, že velké „M“ píše bez kurentního zdvojování dříků, kdežto
u majuskulního „N“ vytváří rozštěpený dřík. Litera „M“ je jedním z mála příkladů, kdy se písař
odchyluje od sklonu písma a může písmeno více či méně naklonit doprava. Nezaměnitelný ráz
textům zkoumaného písaře dodávají také smyčky u liter s dolní délkou, zejména „z“, které jsou
úzké, dlouhé a výrazně směřující doleva.

20
21

Viz tamtéž, fol. 75r.
KAŠPAR, J.: c. d., s. 107.
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Manus 4
Individualita ruky

Rok
zápisu

Inv. č.
knihy

Folio

Stručný popis individuality

1782

43

262r

Humanistické majuskulní „J“, resp. „I“ poutá
pozornost značně prohnutým horním břevnem a ostrými hroty na jeho koncích, z nichž
ten pravý je zároveň horním koncem dříku,
a také smyčkou, jež ho dvakrát protíná.

252r

Majuskulní „K“ má ostře zakončený raneček.

258r

Velké „L“ zaujme dvěma velkými smyčkami,
z nichž spodní je posunuta od základní linky
nahoru. Počáteční tah u horní smyčky ve výsledku nepřesahuje či pouze kouskem
přetahuje přes dřík.

1781

1782

262r

Kulaté minuskulní „s“, jehož konečný tah je
vytažen vysoko do horního pásma.
1781

258r

Litera „v“ na počátku slov začíná svým
duktem v dolním pásmu nápadným obloukem
připomínajícím girlandu.
U koncového „y“ písař zpravidla nevytváří
smyčku a ponechává kurentní tvar s odděleným obloukem.

255r

Majuskulní „Z“ postrádá břevno. Duktus
začíná ostrou „stříškou“ a dřík je tvořen
dvěma pravými, od sebe oddělenými či
kurentně rozštěpenými oblouky, z nichž
na spodním vzniká smyčka.

Manus 4 je označení písařské ruky, jejíž stopa je viditelná v pozemkových knihách města
Boskovic a nejproduktivnější období zaznamenala v inv. č. 42, kde po sobě zanechala nejen
krátké přípisky, jak tomu je např. v knize s inv. č. 41, ale také delší a ucelené zápisy. Aktivní roky
zaznamenávání do rukopisů spadají zejména do osmdesátých let 18. století. Vedle uvedených
pozemkových knih lze doložit i u inv. č. 40 a pochopitelně v inv. č. 43, které je předmětem této
studie. Písmo Manus 4 je poměrně dobře čitelné díky úhlednosti zápisů, takřka vzorového zho-

22

PALEOGRAFICKÁ ANALÝZA PÍSAŘSKÝCH RUKOU V POZEMKOVÉ KNIZE MĚSTA BOSKOVICE (1768–1784)

tovování liter, rovnému vedení řádků a dostatečným mezerám nejen mezi nimi, ale rovněž mezi
slovy. Při identifikaci tohoto písaře stojíme před problémem, jenž spočívá právě v onom „učebnicovém“ písmu, kde jsou minimální odchylky od úzu a individuálních rysů tedy nacházíme
spíše méně, ovšem při jejich nalezení v ostatních zápisech, které jsou i na první pohled velmi
podobné, či spíše stejné, docházíme k identifikování Manus 4. Vzhledem k tomu, že zkoumaný
písař ve většině případů vyhotovoval přípisky k zápisům jiných autorů, nenacházíme v jeho
textech přílišnou snahu o kaligrafičnost. Pouze u delších a ucelených záznamů pozorujeme jisté
estetické cítění, jež se projevuje zejména v nadpisových řádcích. Obecně však můžeme konstatovat, že se jedná o užitkové písmo, které nedbá nějakého zdobení.
Repertoár zkratek nám Manus 4 v rámci našeho paleografického bádání příliš nerozšiřuje,
užívá již zmíněné zkracovací prostředky, tedy svislou smyčku na konci zkrácenin, nadepisování
koncovek u číslovek, případně latinského slova „numero“ jakožto „Nro“. O to více tedy zaujmou
zatím nepříliš často viděné kontrakční zkratky, jejímž příkladem může být „commodo“,22 kde je
vynecháno jedno „m“ a zkrácení oznamuje konvenční značka, tj. vodorovná čárka nad tím zbývajícím. Z dalších zkrácených slov zmiňme alespoň substantivum „nebožtík“ ve formě „Neb:“
či osobní jméno „Maxmilián“ coby „Max:“.23
V jazykově latinských slovech užívá Manus 4 pochopitelně humanistickou kurzívu, resp.
polokurzívu, a naši pozornost upoutá majuskulní „J“, de facto „I“, které nejčastěji píše s nápadnou funkční smyčkou dvakrát protínající dřík. Poprvé jej překříží ještě v dolním pásmu a podruhé již ve středním pásmu, nad základní linkou, čímž se zároveň utvoří spojnice pro další literu.
Zajímavý je také způsob utvoření břevna, které se prohýbá do velké girlandy, čímž na jeho obou
koncích vznikají dva ostré hroty, kdy ten vpravo je již počátečním tahem a horním koncem dříku. Novogotické majuskulní „K“, které Manus 4 s oblibou užívá, vychází z Kašparova II. typu,24
kdy se na levé straně dříku utváří protáhlý raneček a na pravé straně se klička posouvá k základní lince. Typickým znakem pro texty zkoumaného písaře však je ostré zakončení ranečku na jeho
horním konci.25 U velkého „L“, které je svým tvarem podobné našemu dnešnímu, si všimneme
velikosti smyček. Na horním konci dříku, kde duktus litery začíná, je první, přičemž její počáteční tah je natolik krátký, že po konečném napsání písmene nepřesahuje dřík, nebo jej přesáhne
pouze kouskem. Druhá velká smyčka, jež by se měla vyskytovat u základní linky, je posunuta
hodně vysoko do středního pásma, někdy až nad vrchní linku. Minuskulní „s“ na koncích slov
či v roli prepozice má kulatou formu a jeho konečný tah bývá značně vytažen do horního pásma,
kde se stáčí doleva. Na slově „užíval“26 si všimneme způsobu, jakým začíná duktus litery „V“.
Manus 4 jej zahajuje pod základní linkou, hluboko v dolním pásmu, kde utvoří oblouk vedený
zprava doleva, čímž nám výsledný tah připomene girlandu. Pozornost badatele upoutá také minuskulní „y“ na koncích slov, protože ve většině případů užívá písař kurentní tvar s odděleným
obloukem,27 který značně protahuje směrem doleva. V ojedinělých případech vytvoří funkční
smyčku. Velké „Z“ užívané v nadpisech zaujme absencí břevna, které je nahrazeno „stříškou“,
která se v ostrém úhlu připojuje k dříku, jenž je prohnutý do pravého oblouku a uprostřed své
délky se odděluje od své dolní poloviny, která je zakončena smyčkou.
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Viz MZA Brno – SOkA Blansko, AM Boskovice, inv. č. 43, fol. 252r.
Viz tamtéž, fol. 252r.
KAŠPAR, J.: c. d., s. 108.
Viz tabulka.
Viz tabulka.
KAŠPAR, J.: c. d., s. 66.
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Manus 5
Individualita ruky

Rok
zápisu

Inv. č.
knihy

Folio

1785(?)

43

138r

Stručný popis individuality
Majuskulní „A“ připomíná svým tvarem
arabskou dvojku.

Minuskulní „d“ je často důsledkem rychlého a zběžného psaní tvořeno pouhou
šikmou čárou, případně na horním konci
opatřenou obloukem.
Majuskulní „L“ svým tvarem připomíná
literu „C“, která je na obou svých koncích
zakončena smyčkami do protisměru psaní.
1781(?)

63v

1785(?)

138r

Dřík majuskulního „P“ je na horním konci
zatočen doleva a na dolním konci vzniká
smyčka, resp. raneček, který plynule přechází v tah tvořící bříško.
Majuskulní „R“ je psáno jedním tahem
a pozornost upoutá velkou kličkou uprostřed dříku.

Počáteční tah u minuskulního „t“ připomíná stříšku (v jiných případech spíše
oblouček), která se připojuje k hornímu
konci dříku, jenž je u základny opatřen
funkční kličkou.
Pod označením Manus 5 si představíme písaře, jehož produkce spadá do 80. let 18. století
a jedná se zejména o kratší přípisy k starším zápisům. Jeho písmo je velmi zběžné, ne příliš
snadno čitelné a na první pohled upoutá pozornost svým nápadným sklonem doprava a většinou
též vybledlým inkoustem. Rukopis Manus 5 je natolik osobitý, že při identifikaci písařských
rukou poznáváme shodu i při běžném pohledu, přičemž následné sledování duktu liter nás v našem původním dojmu utvrdí. Produkce uvedené ruky se vztahuje k pozemkovým knihám inv. č.
40, 41, 42, 43 a 44.
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Manus 5 není skrze délku svých záznamů vhodným písařem pro studium zkratek, neboť jich
příliš nepoužívá. Obecně můžeme říct, že se drží těch, které jsme již dříve zmínili. Specifikem
v rámci rukopisu zkoumaného písaře je majuskulní „A“, které svým tvarem nápadně připomíná
arabskou dvojku. Vedle své formy zaujme rovněž výrazným sklonem doprava, což je ostatně
typický rys Manus 5, avšak u mnoha liter je ještě markantnější, což se nám potvrdí i u jiných
písmen, které budeme dále rozebírat. Minuskulní „d“ vychází z kurentního tvaru s patřičně
otevřeným obloučkem ve středním pásmu,28 avšak v mnoha případech pozorujeme modifikaci
této formy způsobenou rychlým psaním. Ono přizpůsobení tempu psaní se projevuje tím, že
písař de facto utvoří pouze šikmý dřík (často se nejedná ani o oblouk), na jehož konci sestrojí
více či méně malou smyčku, jež splývá s dříkem, nebo smyčku, která ani nebývá dotažena k dříku. Jedná se tedy v podstatě o jakýsi oblouček. Velké písmeno „L“ je v rukopisu Manus 5 rovněž
zajímavého duktu. Na první pohled nám opět může připomenout literu „C“, která je na obou
svých koncích zakončena smyčkami vedoucími do protisměru psaní. U majuskulního „P“ si
vedle již zmiňovaného sklonu všimneme také jeho duktu, který připomíná humanistickou formu,
kterou Kašpar uvádí pod typem VII.29 Navzdory tomu však neztrácí typické kurentní rysy,
tj. dřík vedený od horní dotažnice do dolního pásma a připojení bříška z pravé strany, jež je
umístěno do horního a středního prostoru. V případě zkoumaného písaře je dřík na svém horním konci zatočen doleva a na dolním často vzniká smyčka, resp. raneček, který plynule přechází v tah tvořící napravo od dříku bříško, čímž se přibližuje právě zmíněné humanistické podobě. Majuskulní „R“ píše Manus 5 jedním tahem bez ranečku a s obloučkem u paty dříku.30
Velmi nápadná je klička uprostřed nosného pilíře. Minuskulní „t“ se svým tvarem nejvíce blíží
VIII. typu popsanému Jaroslavem Kašparem.31 Počáteční tah, který připomíná stříšku u arabské
jedničky, jindy je spíše ve tvaru obloučku, se připojuje k hornímu konci dříku. Na jeho opačném
konci je sestrojena klička, která často slouží k připojení následující litery.

28
29
30
31

KAŠPAR, J.: c. d., s. 56.
Tamtéž, s. 135.
Tamtéž, s. 111.
Tamtéž, s. 100.
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Manus 6
Individualita
ruky

Rok
zápisu

Inv. č.
knihy

Folio

Stručný popis individuality

1783

43

321r

Majuskulní „F“ má na obou koncích dřík opatřený smyčkami. U horní dotahovací linky je
jednoduchá, u dolní dotažnice může připomínat
arabskou osmičku. Na úrovni základní linky je
sestrojena klička, která by eventuálně mohla
sloužit k připojení další litery.

43

321r

U nadpisů má velké „K“ humanistickou podobu,
jež je de facto kurzivní modifikací kapitály. Dřík
je na dolním konci zatočen doleva, na horním
doprava. Druhým tahem je sestrojen šikmý tah,
který ve středním pásmu přechází v kličku, z níž
vede zvlněný, kosmo orientovaný tah ukončený
zátočkou.

43

321r

Dřík novogotického majuskulního „K“ je výrazně vytažen nad písmeno a stočen do oblouku,
tudíž může vzbuzovat dojem jakéhosi bříška.

43

321r

Velké „M“ obvykle zahajuje doleva otevřený
oblouk, který je zároveň prvním dříkem.
Následně jsou připojeny zbylé dva dříky, jež
jsou nahoře spojeny arkádovým obloučkem.
Za podotknutí ještě stojí výška oněch tří pilířů.
První je nejdelší a převyšuje zbylé dva směrem
nahoru i dolů. Druhý a třetí dřík dosahuje přibližně stejné délky.

347r

U jazykově latinských slov vychází duktus
majuskulního „S“ z kapitály, ovšem v duchu
kurzivního písma se výrazně naklání doprava.
Nakloněný dřík končí na dolním konci zátočkou.

Manus 6 označuje písaře, jehož produkce se v pozemkových knihách s inventárními čísly
42 a 43 omezuje na 80. léta 18. století, konkrétně roky 1783–1786. Během těchto let učinil
několik zápisů, z nichž si pro analýzu individuálních prvků jeho rukopisu vybereme dvě folia,
na nichž se nachází texty vyhotovené v roce 1783. Písmo Manus 6 je poměrně dobře čitelné,
avšak úskalím může být občas slitý inkoust u liter se smyčkami, podobně jako protahování
písmen s horní, resp. dolní délkou do okolních řádků. Vedení řádků lze označit za rovné.
Celkově působí písmo tohoto písaře vcelku úhledně, avšak estetický dojem může narušovat již
zmíněné slévání inkoustu. Charakterizovat je můžeme jako německou novogotickou kurzívu
s humanistickými prvky.
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Zkratkám se v případě Manus 6 věnovat nebudeme, neboť bez sebemenších modifikací užívá
takové zkráceniny, kterým jsme již věnovali pozornost u předchozích písařů. Obecně tedy pouze
shrňme zjištění, že ke zkracování používá svislé smyčky ve tvaru dnešního „l“ umístěného na
konec zkracovaného slova.
Osobité prvky v produkci Manus 6 začneme sledovat u majuskulního „F“, jehož duktus vychází z tvaru, jenž se stabilizoval v 19. století a udržel se do konce novogotického období. Jaroslav
Kašpar jej označuje jako V. typ.32 Písař nejprve sestrojí smyčku u vrchní linky, vezmeme-li si
majuskulu do systému čtyřřádkové osnovy, tak u horní dotahovací linky, odkud následně vede
nakloněný dřík až po dolní dotahovací linku, kde sestaví druhou smyčku. Poté u základní linky
utvoří drobnou kličku, jež by mohla v některých případech sloužit k připojení dalšího písmene.
Takto sestrojená smyčka v dolním pásmu může v případech, kdy si dává písař záležet, nápadně
připomínat arabskou osmičku. Majuskulní „K“ v nadpisech mívá v produkci Manus 6 humanistický tvar napodobující kapitálu modifikovanou do kurzivní formy.33 Písmeno je tvořeno dvěma
tahy. Prvním je sestrojen mírně zvlněný dřík, jehož konce jsou ozdobně zatočeny doleva či doprava. Druhým tahem se k dříku připojí horní, šikmo orientovaný tah, jenž je na konci opět ozdobně zatočen, a spodní, kosmo orientovaný tah, jehož konec je zakončen podobnou ozdobou
jako horní. Tyto dva tahy jsou k sobě vzájemně spojeny drobnou kličkou uprostřed dříku. Novogotické majuskulní „K“, které Manus 6 rovněž používá, vychází z III. Kašparova typu,34 ovšem
dřík přesahující písmeno je natolik stočen doprava, že při výsledném napsání litery vzbuzuje
dojem horního bříška. Jedním z tvarů, které tento písař používá pro velké „M“, je forma vycházející z české novogotické kurzívy,35 kdy je nejprve sestrojen doleva otevřený oblouk, k němuž
se následně zprava pomocí arkády připojují dva zbylé dříky. U litery „S“ vidíme v jazykově latinských slovech opět tvar kapitální,36 avšak všimneme si, jaký silný sklon doprava mu Manus 6
dává. Koncový tah je podobně jako v případě humanistického „K“ rozebraného výše, ozdobně
zatočen.
Závěr
Pramennou materii pro paleografickou sondu do kancelářského materiálu v poddanském
městě Boskovice v 18. století představovala pozemková kniha, kniha svobodných polí, jež je
uložena ve Státním okresním archivu v Blansku, fondu Archiv města Boskovice, inv. č. 43. Časové vymezení archiválie je ohraničeno roky 1768 a 1784 a čítá 380 folií. Podrobnou analýzou se
podařilo rozlišit šest písařských rukou, které na jejím fungování participovaly. Sedmým písařem,
jenž byl spolehlivě rozpoznán, avšak pro účel studie není do paleografického rozboru zahrnut,
je úředník, který vyhotovil v květnu roku 1850 zápis o uzavření zkoumané knihy a jejího následného předání okresnímu soudu.37 Text tak reflektuje pouze ty písaře, kteří byli aktivními tvůrci
jejího předurčeného obsahu.
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KAŠPAR, J.: c. d., s. 69.
Tamtéž, s. 134.
Tamtéž, s. 71.
Srov. tamtéž, s. 109.
Tamtéž, s. 136.
O tom více např. SEDLÁČEK, P.: Soupisy pozemkové, s. 24–26. ŠTARHA, I.: c. d., s. 201.
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Jednou z klíčových otázek, kterou jsme si položili, bylo pronikání humanistického písma do
německé novogotické kurzívy, jež měla v 18. století v oblasti severně od Alp ad hoc na česko-moravském území dominantní postavení. Humanistica cursiva či semicursiva nepřekvapí
v jazykově latinských slovech a frázích, popřípadě termínech s latinským základem, kdy koncovka již koresponduje s národním jazykem, neboť ve střední Evropě jde o zcela běžnou praxi.38
Nás však primárně zajímala integrace humanistických prvků do kurentního stylu. U Manus 2
lze vypozorovat například občasné užívání majuskulního „B“, jež je i přes jistou individualizaci
ovlivněno právě humanistickou normou, odvozenou z kapitály. Humanistickému tvaru se blíží
i některá provedení majuskulního „P“ v produkci Manus 5, avšak své novogotické rysy, tzn. dřík
vedený od horní dotažnice do dolního pásma a zprava připojeným bříškem zasahujícím do horního
a středního prostoru, si zachovává. V některých případech ovšem dřík vlivem rychlého psaní
přechází ve smyčku, čímž evokuje vzhled ranečku a tím pádem i moderního, současného provedení.
Za vyloženě německou novogotickou kurzívu s pravidelným užitím humanistického prvku lze
považovat písmo Manus 6. V jeho rukopisu je velké „K“ mírně zdobenou humanistickou literou,
která svůj duktus čerpá z kapitály, ale kurzívně ho adaptuje. V rámci zkoumané pozemkové knihy
vyhotovila nejvíce zápisů ruka označená číslem 3, nejméně naopak Manus 1, jejíž činnost lze
pozorovat pouze na jednom zápisu.
Ve sporadickém užívání humanistického písma, resp. integraci liter humanistického duktu
do novogotického písma, v tomto období zatím nelze spatřovat obrozenecké snahy o vymanění
se z importovaného stylu, případně vzrůstajících idejí slovanské vzájemnosti, které od konce
18. století prosazovali především vzdělanci Josef Dobrovský, Antonín Jaroslav Puchmajer nebo
Antonín Marek.39 Jedná se spíše jen o další důkaz znalosti obou paralelně používaných písem ze
strany městských písařů a jejich osobní preference v užití různých ad hoc humanistických variant
liter.
Provedený výzkum je střípkem do obsáhlejší paleografické studie, která zahrne i jiné pozemkové knihy ze stejného archivního fondu. Rozlišení písaři z dalších knih projdou důslednou
komparací, jejímž výsledkem bude možnost sledovat v určitém časovém úseku 18. století působení písařů v Boskovicích, jejich vytěžování, individualizaci normovaného písma a případné
proměny v rukopise na časové ose.
Mgr. Petr Sedláček
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Veveří 97
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: sedl.p@mail.muni.cz
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GENEZA I ROZWÓJ SKUPISK MNIEJSZOŚCI CZESKIEJ
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

JAROSLAV VACULÍK
Based on the study of existing specialized literature, periodicals and archival material, this article
provides an overview of the history of the settlement of Czechs in various areas of present-day
and historical Poland.
Key words: Czechs; Poland; history
Wstęp
Przedstawiany przegląd rozmieszczenia czeskich mniejszości na terenie obecnej oraz
historycznej Polski zawiera wyniki badań w zakresie wymienionej problematyki, których autorami
są starszy oraz współcześni historycy. Chodzi o referat prezentowany na konferencji Czesko –
polskiego towarzystwa naukowego w jednym z ośrodków czeskich emigrantów reformowanej
konfesji w dolnośląskim Strzelinie w dniu 24 maja 2018. Podzielony jest do kilku części
odpowiadających regionom zamieszkiwanym przez Czechów na terenie obecnej oraz historycznej
Polski. Chodzi o region strzeliński na terenie byłego Śląska pruskiego, teren nazywany Czeski
kątek w ziemi kłodzkiej, osiedlenie tzw. Morawców w okolicach Raciborza i Głubczyc, terytorium
byłej rosyjskiej Kongresówki, gubernii wołyńskiej oraz austriackiej Galicji. Historią Czechów
na wyżej wymienionej przestrzeni zajmował się przede wszystkim polski historyk Zbigniew
Tobjański. Tematyką emigrantów reformowanej konfesji na Śląsku pruskim zajmowała się Edita
Štěříkowa. Czesi w ziemi kłodzkiej byli od czasów powstania Republiki Czechosłowackiej
przedmiotem prac etnografa Josefa Štefana Kubína i historyka Josefa Vladislava Šimáka oraz
obecnie przedmiotem zainteresowania czesko – polskiej Komisji Kłodzkiej. Regiony Racibórz
i Głubczyce są w centrum zainteresowania polskiego historyka Piotra Pałysa, który pisał również
o Czechach w ziemi kłodzkiej oraz w okolicach Żytawy. Czechom w Kongresówce poświęcał
najwięcej uwagi Z. Tobjański. O historii mniejszości czeskiej na Wołyniu pisał Jaroslav Vaculík,
obecnie tą tematyką zajmują się również ukraińscy historycy, Žanna Mykolajivna Kovba (1974),
Halyna Andrijivna Špitalenko (2003) i Svitlana Anatolijevna Šulha (2018). Czesi w Galicji są
przedmiotem zainteresowania czeskich badaczek w dziedzinie etnologii Magdaleny Rychlíkowej
i Nadi Valáškowej oraz historyków Petra Kalety i J. Novotnego albo naocznych świadków Ludvíka
Feigla i Evžena Topinky.
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a) Rejon Strzelina
Fala czeskiej emigracji na Śląsk w latach czterdziestych w 18 wieku związana była z polityką
kolonizacyjną pruskiego króla Fryderyka II. W wyniku tej fali emigracyjnej powstały czeskie
osady protestanckie w rejonie Strzelina, Sycowa i Opola. Z nich następnie na początku 19 wieku
została założona czeska osada Zelów, znajdująca się w części ówczesnego zaboru pruskiego,
która po 1815 roku weszła w skład Kongresówki.
Pozytywne doświadczenia z czeskimi kolonistkami pod Berlinem spowodowały to, że Fryderyk
II postanowił wykorzystać niezadowolenie niektórych poddanych w Czechach związane z sytuacją
religiną i pozyskał ich do kolonizacji Pruskiego Śląska. Obietnica ochrony wiary protestanckiej,
którą w Czechach szerzyli w imieniu króla pruskiego jego wysłannicy, spowodowała to, że ludność
wiejska widziała w jego osobie swojego wyzwoliciela.
Jeszcze przed podpisaniem pokoju wrocławskiego 11 czerwca 1742 roku, dzięki któremu
Fryderyk II zyskał prawie cały Śląsk i Ziemię Kłodzką, przy wsparciu pruskiego wojska
wyemigrowało z Czech około 1500 osób. Przybywali oni do obozu przejściowego w Münsterberku
(obecnie Ziębice).
W okresie okupacji pruskiej północno-wschodnich Czech emigranci mogli ze sobą wziąć
konie, bydło i inny majątek. Jednak po odejściu wojska pruskiego emigranci wyjeżdżali nielegalnie,
mogli wziąć tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Zabierali ze sobą to, co uważali za najcenniejsze –
biblie, kancjonały, garść ojczystej ziemi.
Pierwszy entuzjazm po przekroczeniu granicy austriacko-pruskiej szybko pominął. Podczas
przejazdu przez Kłodzko napadali na nich tamtejsi katolicy, okradali ich i często łapali oraz
wydawali cesarskim habsburskim władzom. Po przybyciu do Münsterberku zobaczyli, że nic dla
nich przygotowano. Król obawiał się, aby imigranci ze względu na nieznośne warunki życia nie
wrócili do Czech i aby w ten sposób nie powstrzymali dalszych emigrantów. Poza tym imigranci
również stawiali opór ich osiedlaniu w szlacheckich posiadłościach, nie chcieli stać się poddanymi
i być podzieleni na więcej grup.
Dopiero pod koniec lat 40 osiemnastego wieku doszło do stałego osadnictwa, które przebiegało
w trzech falach prowadzących do rejonu Sycowa, Strzelina i Opola. W 1749 roku 50 rodzin
czeskich założyło w rejonie Sycowa w posiadłości wojewody kurońskiego osadę Velký Tábor
(Tabor Wielki), następnie w 1752 roku założono Malý Tábor (Tabor Maly) i 1756 roku Čermín
(dzisici znajdujące się w powiecie kępnowskim w województwie poznańskim).
W 1749 roku 147 czeskich rodzin założyło na przedmieściu Strzelina na południe od Wrocławia
wioskę Husinec od roku 1945 Gęsiniec. Po napływie nowych kolonistów po wojnie siedmioletniej,
której uczestnikami były Prusy i Austria, w 1764 roku zostały założone Poděbrady, Ober, obecnie
Gościęcice Górne, Średnie, Dolne).
Starania rządu pruskiego o germanizację czeskich imigrantów sięgają do początku XIX wieku.
Od 1830 roku w szkołach wprowadzono naukę tylko w języku niemieckim. W szkołach
znajdujących się w czeskich wsiach byli mianowani tylko nauczyciele niemieccy. W świątyniach
kazania w języku niemieckim wprowadzano początkowo raz na 14 dni, później w języku
niemieckim odbywały się wszystkie obrzędy liturgiczne. Czescy imigranci przyłączyli się
do kościoła reformowanego, który był najbliższy kościołowi czeskobraterskiemu. Podczas
obrzędów liturgicznych nie były używane krzyże ani świece, zaś w ich kościołach nie wisiały
obrazy. W czasie liturgii Eucharystii zamiast hostii łamali się kwaszonym chlebem. W dziesięciu
przykazaniach mieli przykazanie ”Nie będziesz miał obrazu ani przypowieści”. Celem rządu
pruskiego było wszak zjednoczenie wszystkich protestantów w państwowym Zjednoczonym
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Kościele Ewangelickim. Z powodu oporu Czechów urzędy w 1845 roku zezwoliły w dwóch
kościołach – w Husinci i Táboře – na odbywanie czeskich obrzędów religijnych a mianowicie
według reformowanego sposobu. Natomiast Bedřichův Hradec (obecnie Grodziec) pod Opolem
na Górnym Śląsku i Stroužné (obecnie Pstrążna) na Ziemi Kłodzkiej przyłączyły się do unii
i w tamtejszych kościołach były krzyż i świece.1
Ponieważ po wprowadzeniu niemieckich nauczycieli do szkół, dzieci musiały mówić tylko
po niemiecku a także niektóre rodziny zaczęły rozmawiać głównie po niemiecku. Germanizację
pogłębiała i miała na nią wpływ także służba wojskowa w armii pruskiej, mieszane małżeństwa
i znaczna wzajemna odległość między poszczególnymi osadami czeskimi.
Gromada w Husincu liczyła w 1876 roku 2860 Czechów, posiadała swój własny kościół
i szkołę z 220 uczniami i dwoma nauczycielami. Obejmowała ona osiem miejscowości, w tym:
Husinec (Gęsiniec) (1300 Czechów), Horní, Dolní, Střední Poděbrady (Górne, Dolne, Środkowe
Gościęcice (300) i Penč (Pęncz) (110). Inne protestanckie kościoły znajdowały się w Bedřichovie
Hradcu (Grodziec) w rejonie opolskim (2251 Czechów) oraz w Táboře (Taborze Wielkim) koło
Sycowa na granicy z ruskim zaborem (1876 Czechów).2
Źródłem utrzymania Czechów w Husincu (Gęsiniec) oprócz rolnictwa było głównie tkactwo.
Mówili czysto po czesku i utrzymywali czeskie zwyczaje. Śpiewali pieśni religijne i psalmy,
świeckie pieśni narodowe śpiewali tylko wyjątkowo. Charakteryzowała ich gorąca wiara, którą
wyznawali, nigdy też nie organizowali hucznych odpustów. Gleba w Husincu była bardziej
urodzajna i nadawała się do uprawy buraków cukrowych. Stąd nie musieli wyjeżdżać do pracy,
wręcz przeciwnie, przyjeżdżali tu sezonowi robotnicy z Czech, którzy pracowali w wielkich
gospodarstwach rolnych w okresie kampanii buraczanej. Miejscowi Czesi zajmowali się także
tkactwem chałupniczym, między ówczesnym Husincem i Strzelinem wybudowano fabrykę
włókienniczą. Czeska świadomość narodowa była tutaj o wiele żywsza, chociaż przeniknęła tu
germanizacja z miasta, przemysłu i niemieckich szkół. Również kościół od 1912 roku stał się
kościołem niemieckim. Pruscy Czesi świadczyli cenne usługi swej nowej ojczyźnie w wojnie
prusko-austriackiej w 1866 roku, a mianowicie jako tłumacze, jak również w dziedzinie
zaopatrzenia w żywność. Jako lojalni obywatele wobec państwa i jako pruscy patrioci wypełniali
swoje obowiązki z zapałem.
b) Ziemia Kłodzka
W 1909 roku w Kłodzku i sześciu miejscowościach wokół Strzelina mieszkało 15 396
Czechów.3 Tak zwany Czeski Kątek w Ziemi Kłodzkiej tworzył pas o długości 12 km i szerokości
od 3 do 4 km. Obejmował on miejscowości Březová (Brzozowice), Slané (Słone), Žakš (Zakrze),
Chudoba (Kudowa), Velká Čermná (Czermna), Jakubovice (Jakubowice), Stroužné (Pstrążna),
Bukovina (Bukowina) i Vostrá Hora (Ostra Góra).Według danych Josefa Štefana Kubína,
w wymienionych wioskach i osadach na początku XX wieku nadal mówiono językiem czeskim.4
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Według Kubína, Czesi byli najliczniejsi w Slaném (Słone), Čermné (Czermnie), Stroužném
(Pstrążni) i Bukovině (Bukowinie).5 Tutejsi Czesi ciążyli ku Czechom, jeździli do Náchoda,
Hronova, Machova i Police nad Metují, skąd przywozili sobie swoje narzeczone i jeździli tam do
lekarza. Dziewczęta ze Slaného (Słonego) i Březové (Brzozowic) jeździły do nachodskich
i poříčskich tkalni. Czescy rodacy mieszkający w Kłodzku chodzili do Czech do kościoła na
msze święte, chociaż w Březové (Brzozowicach) istniał katolicki kościół parafialny, kościół
parafialny w Čermné (Czermnej), kościół filialny w Žakši (Zakrzu) i kościół ewangelicki
w Stroužnym (Pstrążnej). Język czeski stopniowo znikał z tych świątyń, chociaż wierzący byli
w większości Czechami. Według administracji kościelnej Kłodzko podlegało arcybiskupstwu
w Pradze, ale arcybiskup przekazał prawo do przydzielenia kapłanów do miejscowych parafii
dziekanowi z Kłodzka, który posyłał do czeskich miejscowości niemieckich księży. Dlatego Czesi
chętniej jeździli na śluby w kościele do Hronova. Pastor ewangelicki wygłaszał kazania w języku
czeskim co trzy tygodnie. Po zjednoczeniu Niemiec język czeski zniknął także z czeskich
kłodzkich szkół, dzieci musiały mówić i witać tylko po niemiecku. Również urzędy były tylko
niemieckie. Czeska świadomość narodowa w takich warunkach stopniowo zanikała, ponieważ
brakowało jej nowego impulsu. Czesi z Kłodzka doceniali porządek pruski i świadczenia socjalne
na starość i z tytułu choroby. Dominował patriotyzm pruski i poczucie lojalności wobec panującego
rodu. Język czeski i narodowość czeska nie wywoływały wśród obywatelstwa tak wielkiego
wzruszenia. Jeszcze przed pierwszą wojną światową zniemczali swoje nazwiska. Według Kubína,
”Pruski Czech nie ma już w sobie pragnienia przynależeć sercem do rodu, w którym tkwią
korzenie istoty narodowej”.6 Tutejsi Czesi nie czytali czeskich książek, prenumerowali głównie
gazetę Glatzer Zeitung. Większy kontakt z językiem czeskim mieli ewangelicy, którzy śpiewali
pieśni z czeskich kancjonałów.7
c) Rejon raciborski i glubzycki
Pozostałości autochtonicznej ludności czeskiej, tzw. Morawców, znajdowały się również na
Górnym Śląsku, oderwanym w 1742 roku od ziem czeskich, w (Rejonie głubczyckim) i (Rejonie
raciborskim). Pod koniec XIX wieku Czesi żyli głównie wokół Hlučína i w Rejonie głubczyckimi
od Branic do Opawy. Większość mieszkańców stanowili Czesi również w Bavorovie (Baborów)
(1800 Czechów). W sumie w całym rejonie było 75 miejscowości, w których mieszkali Czesi,
przy czym w 18 miejscowościach znajdowały się siedziby parafii katolickich.8
Patriotyczny ksiądz Cyprián Lelek w swoim dziele Opis Slezska (Opis Śląska) z 1846 roku
podawał, że w Rejonie głubczyckim i raciborskim mieszkało około 50 tysięcy tzw. Morawców.
Pruska statystyka urzędowa z 1890 roku podawała, że na Górnym Śląsku (okręg administracyjny
Opole) mieszkało 59 243 Czechów (3,7 %), na Dolnym Śląsku (okręg administracyjny Wrocław)
mieszkało 9 703 Czechów (0,61 %). Na Górnym Śląsku Czesi mieszkali przede wszystkim
w powiatach Racibórz (34,7 %), Hlubčice (Głubczyce) (10,5 %) i Opole (1,6 %).9 Język ”morawski”
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był używany głównie w parafiach, które podlegały arcybiskupstwu w Ołomuńcu, tj. w dekanatach
Hlučín, (Kietrz), Branice i (Głubczyce). Na największe ataki czescy katolicy na Górnym Śląsku
byli narażeni w okresie tzw. walki kulturowej w latach 1871–1889. W 1873 roku język czeski
został wydalony ze wszystkich szkół i większości kościołów katolickich. Narodowość czeską
próbowała ratować gazeta „Katolické noviny“ założona w 1893 roku przez miejscowych księży.
Gazety wydawano co tydzień i drukowano je schwabachem z dodatkiem (Niedzielna rozrywka).
Gazeta była najczęściej prenumerowana w rejonie hlučínskim, głubczyckim i w okolicach
(Baborów) i Branic. Element słowiański stopniowo ulegał germanizacji, ponieważ „przywódcy
ludu i sami ludzie są obojętni i nie szanują języka i obyczajów swoich ojców”.10 Oprócz rejonu
hlučínskiego wielu Morawców mieszkało również w dekanacie (Kietrz) szczególnie w parafiach
(Kietrz) i (Baborów) oraz w dekanacie branickim. Politycznie Czesi sympatyzowali z partią
Centrum, która broniła praw lokalnych rodaków. Czeskie czasopisma i książki można było znaleźć
głównie w parafiach katolickich, zwłaszcza czasopisma Hlas, Mír, Růže dominikánská, Katolické
listy, Vlast i Obzor. Oficjalnym i komunikatywnym językiem inteligencji był język niemiecki,
również duchowni sporządzali metryki w języku niemieckim. Język czeski był utrzymywany
tylko w rodzinach i niektórych kościołach katolickich. Większość Morawców (98%) wyznawała
wiarę rzymskokatolicką. Studenci mogli się nauczyć języka czeskiego w gimnazjach
w (Głubczycach) i (Raciborzu). Jeszcze w 1865 roku na Śląsku Pruskim istniało 52 szkół
morawskich, w tym cztery z bibliotekami. W 1873 roku zakazano korzystania z czeskiego
elementarza, a zadaniem szkoły powszechnej była nadal germanizacja lokalnego elementu
słowiańskiego. Uczniowie musieli mówić po niemiecku również poza szkołą.11
d) Kongresówka
Na terenie Kongresówki według pierwszego rosyjskiego spisu ludności przeprowadzonego
w 1897 doliczono się 6450 Czechów, przede wszystkim w guberni Piotrkowskiej (Zelów) 4987,
w tym 683 w miastach. W Guberni Warszawskiej żyło 880 Czechów, w tym 563 w miastach,
W Guberni Lubelskiej 306 Czechów, w Siedleckiej 105. Według wyznania było 3000 reformowanych
ewangelików, 2485 katolików i 1067 luteranów. Rolnictwem zajmowało się 4475 Czechów.
Najważniejszym skupiskiem czeskim w Kongresówce był Zelów, który znajdował się 14 km
od miasta Łask na linii kolejowej Warszawa – Kalisz. Tutejsi Czesi zajmowali się rolnictwem
i tkactwem.
Wójtem gminy był Czech. Miejcowe obywatelstwo należało do sześciu grup wyznaniowy
a mianowicie Kościoła Reformowanego, Wolnego Kościoła Reformowanego, Kościoła Babtystów,
Kościoła Luterańskiego i Judaizmu. Najliczniejszy był czeski zbór Kościoła EwangelickoReformowanego z trzema tysiącami członków. Od 1909 roku działał tu ksiądz Bedřich Radechovský
z Nosislavia na Morawach. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę czeski ksiądz został jednak
wydalony do Czechosłowacji. Zbór Kościoła Babtystów został założony 1870 roku, należało do
niego 300 wierzących. Kaznodzieja był narodowości słowackiej. Najmniejszy liczebnie był zbór
Wolnego Kościoła Reformowanego, który miał tylko 50 osób. Jako kaznodzieja dojeżdżał tu
z Łodzi Bohumil Procházka. Założył tu filię łódzkiego stowarzyszenia Jednota. Stosunek
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zreformowanych Czechów był bardziej przyjazny do niemieckich luteranów niż do polskich
katolików. Przeważały małżeństwa między członkami narodowości czeskiej. Czesi pracowali
jako tkacze i rolnicy, każdy miał kawałek pola i warsztat tkacki. Niezależnych tkaczy było
w Zelowie tylko około dziesięciu, pozostali pracowali dla łódzkich fabryk należących w większości
do kapitału niemieckiego lub żydowskiego. Pośrednikami między tkaczami i fabrykami byli
żydowscy handlarze. Szkoła w Zelowie w okresie caratu była rosyjska, po rewolucji lutowej
powstały szkoły czeskie, które następnie zostały rozwiązane przez nowe polskie urzędy.
Do przygotowania do konfirmacji kościół reformowany zorganizował tzw. kantoráty, w których
czeskie dzieci uczyły się czytać po czesku. Podobne szkoły istniały w Faustynowie i innych
miejscowościach. Również Babtści mieli w Zelowie szkołę wyznaniową.
Czeską świadomość narodową zelowskich ewangelików podtrzymywało czytanie biblii,
książek i czasopism o tematyce religijnej. Czeską tożsamość pomagała utrzymywać odmienność
religijna Czechów od otaczającego ich katolickiego polskiego obywatelstwa. Kontaktów z dawną
ojczyzną przed pierwszą wojną światową jednak nie utrzymywali. Kolejne skupisko Czechów
na obszarze Kongresówki znajdowało się w Kamienicy Polskiej pod Częstochową, byli to jednak
czescy katoliccy imigranci. Wielu Czechów z Zelowa żyło w Łodzi, Żyrardowie i Warszawie,
gdzie pracowali przede wszystkim w przemyśle tekstylnym.
Do Łodzi z Zelowa Czesi zaczęli się przenosić w latach sześćdziesiątych 19 wieku, w latach
siedemdziesiątych przybyło tu także wiele rodzin z Czech. W 1909 roku w Łodzi mieszkało
ponad 1 500 Czechów – robotnicy, majstrzy, urzędnicy, inteligencja, kupcy i przemysłowcy.
Najwięcej (700) było członków kościoła reformowanego, 150 katolików i 80 prawosławnych.
Reformowani mieli własną szkołę z nauczycielem V. Nevečeřalem. Szkoła była jednoklasowa
z 50–70 uczniami. Czescy reformowani ewangelicy byli wspierani przez Kostnickou jednotu
(Stowarzyszenie Kostnickie) w Czechach. Nabożeństwa odbywały się w kaplicy Kościoła Braci
Morawskich. Gromadka wiernych Wolnego Kościoła Reformowanego przy wsparciu redaktora
Bohumila Procházky zorganizowała zbór Wolnego Kościoła Reformowanego. Procházka założył
w Łodzi czasopismo „Česko-ruské listy” a następnie „Jednota” (Stowarzyszenie). Stowarzyszenie
Wolnego Kościoła Reformowanego Betánie było właścicielem budynku z ogrodem, gdzie
znajdowała się sala modlitewna, sale zebraniowe, czytelnia, biblioteka i księgarnia. Wysiłki
o zorganizowanie czeskiej szkoły zostały uwieńczone sukcesem w 1907 roku, gdy uzyskano
zezwolenie na otwarcie rosyjskiej szkoły z językiem czeskim jako przedmiotem obieralnym.
Żyrardów był wielkim miastem przemysłowym między Łodzią i Warszawą. Żyło tu ponad
500 Czechów, z lego około 400 reformowanych i 100 katolików, którzy emigrowali z Czech.
W większości przypadków pracowali jako robotnicy i tkacze we fabryce niemieckiej spółki
akcyjnej.
Warszawską czeską kolonię tworzyli przemysłowcy, inteligencja, przedstawiciele wolnych
zawodów, robotnicy i. Przyjeżdżali tu od połowy 19 wieku do pierwszej wojny światowej.
W 1882 roku w Warszawie było 418 Czechów, w 1912 było to już 543 Czechów. Już w 1883 roku
w Warszawie założono Czechosłowiański Oddział Czytelnictwa. W latach dziewięćdziesiątych
19 wieku założono Stowarzyszenie Kulturalne Beseda, które liczyło 75 członków. Założycielem
Besedy był Warszawski przedsiębiorca Jan Országh. Warszawscy Czesi pracowali przede
wszystkim w przemyśle tekstylnym, znaczna część zajmowała się działalnością handlową, część
z nich było członkami inteligencji. Byli to ludzie, którzy przybyli tu bezpośrednio z Czech lub
z czeskich kolonii w Regionie Powiślańskim. Mężczyźni pracowali w fabrykach jako robotnicy,
kobiety jako pokojówki. Centrum życia narodowego była parafia Kościoła EwangelickoReformowanego, który poświęcił swój kościół w 1880 roku. Pastorem a później superintendentem
był Czech Bedřich Jelen. Warszawski zbór prowadził także działalność charytatywną, w 1882
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założył sierociniec a w 1902 dom starców. Pod koniec pierwszej wojny światowej Warszawscy
Czesi uznali nowe państwo polskie: ”W momencie, gdy nasza nowa ojczyzna, Polska [podkreślił
J. V.] budzi się ze stuletniej niewoli, każdy, kto uważa się za jej syna, ma obowiązek zgłosić się
pod jej sztandar do obrony i przyczynić się do jej odbudowy.”12
e) Wołyń
Najwięcej polskich Czechów żyło w okresie międzywojennym na Wołyniu, a mianowicie
25 tysięcy w 1921 roku, głównie na wsiach, tylko nieliczni mieszkali w miastach. Najwięcej
Czechów żyło w powiecie dubieńskim, rówieńskim i łuckim. W sumie żyli w 534 skupiskach,
ale tylko w 107 żyło więcej niż trzydziestu Czechów.13 Do 1931 roku liczba Czechów na polskim
Wołyniu wzrosła do 30 977 (ogółem w Polsce mieszkało 38 tysięcy Czechów).
Czesi w województwie Wołyńskim byli właścicielami 45 tyś. ha gruntów, znajdowało się tu
4 193 czeskich przedsiębiorstw rolnych, w przeważającej większości średniej wielkości. Małe
gospodarstwa były zazwyczaj powiązane z działalnością handlową, restauracyjną i rzemieślniczą.
Uprawiali przede wszystkim zboża, szczególnie żyto, pszenicę i owies. W okresie powojennej
koniunktury ceny rosły ceny produktów rolnych i dochody rolników. W miarę rozwoju
wyposażenia gospodarstw w sprzęt maszynowy, ubywało ciężkiej pracy i zostawało więcej czasu
na odpoczynek i zabawę. Dobrobyt jednak rósł powoli z powodu wysokich podatków i wysokich
cen wyrobów przemysłowych. Ceny produktów rolnych w województwach wschodnich były
o połowę niższe niż w Polsce środkowej, co było spowodowane brakiem konkurencji na miejskich
targach i złą organizacją handlu. Kryzys gospodarczy na przełomie lat 20 i 30 szczególnie mocno
dotknął plantatorów chmielu, którzy w poprzednim okresie koniunktury rozszerzali swoje
plantacje chmielu. Pomimo wszystko wołyńscy Czesi wykorzystali z jednej strony korzystne
ceny eksportowe a z drugiej strony surowcowe zapotrzebowanie przemysłu browarniczego,
który w znacznym stopniu był od nich uzależniony. Gwałtowny wzrost cen zboża, chmielu
i mięsa pod koniec lat 30 przyczynił się do dalszego wzrostu poziomu życia czeskich rolników
na Wołyniu, którzy po latach kryzysu mogli znowu kupować i inwestować. Ważnym uzupełnieniem
czeskiego rolnictwa na Wołyniu byli rzemiecslnicy, reprezentujący 7 % ludności czeskiej
w wołyńskich miastach i wioskach.
W ciągu dwudziestu międzywojennych Czesi na Wołyniu umocnili swoją pozycję, nawiązali
i umocnili kontakty ze starą ojczyzną, wzrósł ich poziom życia, ludzie pięknie się ubierali, mieli
czas także na zabawę, pojawiły się pierwsze radioodbiorniki, gramofony z czeskimi płytami,
szczególnie z nagraniami orkiestr dętych. Młodzież kupowała sobie rowery, więc odległości
między czeskimi osadami się skracały. W parze z sukcesem gospodarczym wołyńskich Czechów
kroczył także rozwój społeczny i kulturowy, który zapewniały różne stowarzyszenia. W okresie
międzywojennym Czesi mieli na polskim Wołyniu 25 organizacji sokolskich,84 zespołów
orkiestr dętych, 82 jednostki straży pożarnej, 47 amatorskich grup teatralnych i 27 bibliotek.
Bardzo aktywnie pracowały organizacje sokolskie. Oficjalny statut posiadała Czeska Macierz
Szkolna w Łucku z 69 lokalnymi oddziałami. Ważną rolę kulturalną i społeczną na Wołyniu
odgrywała czeska prasa, najpierw to był tygodnik Hlas Volyně, później Krajanské listy.
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Trudnego zadania zorganizowania prywatnego czeskiego szkolnictwa na polskim Wołyniu
podjęła się Czeska Macierz Szkolna. Najtrudniejsze było przezwyciężenie braku środków
finansowych, które były pozyskiwane poprzez regularne zbiórki pieniężne 1–2 razy w roku
i nadzwyczajne zbiórki przy różnych okazjach – zabawy, wesela, chrzciny itd. Pomoc materialną
(podręczniki, biblioteki szkolne, nauczyciele) szkolnictwo czeskie na Wołyniu otrzymało również
od czechosłowackiej administracji szkolnej i Stowarzyszenia Komenský na rzecz wspierania
zagranicznych szkół czechosłowackich.
Mobilizacja polityczna Czechów wołyńskich nastąpiła w związku z wyborami parlamentarnymi
w listopadzie 1922 roku, gdy powołali czeski komitet wyborczy. W związku z tym polska prasa
pisała o czeskim wpływie na inne narodowości na Wołyniu, czyli Ukraińców. Czesi odmówili
jednak wsparcia dla bloku mniejszości narodowych i w pierwszych wyborach do Sejmu i Senatu
postanowili osiągnąć własne cele polityczne za pośrednictwem polskich partii politycznych.
Swoje głosy oddali na te partie, które broniły prawa do własności prywatnej. Nową mobilizację
polityczną wywołały wybory parlamentarne w 1928 roku. Organizacja mniejszości czeskiej na
Wołyniu Československá národní jednota v Polsku (Czechosłowackie Zjednoczenie Narodowe
w Polsce), założona w 1927 roku, wzywała do wspólnego działania z Polakami. W ten sposób
zostały stworzone podwaliny do współpracy z prorządowym Bezpartyjnym Blokiem Współpracy
z Rządem (BBWR). W wyborach z listy wyborczej BBWR został wybrany również czeski
kandydat Vladimír Meduna, który ponownie został wybrany także w przyśpieszonych wyborach
1930 roku. Druga połowa lat 30 przebiegała pod znakiem pogarszającej się pozycji Czechów na
Wołyniu, co miało bezpośredni związek z eskalacją problemów na Zaolziu.
Na Wołyniu Czesi byli właścicielami siedmiu browarów, 35 młynów, pięciu olejarni i ośmiu
fabryk maszyn rolniczych. Dodatkiem przedsiębiorstw przemysłowych było rzemiosło.
W koloniach czeskich na Wołyniu w 1937 roku było w sumie 1 737 rzemieślników, z czego
160 szewców (9,3 %), 156 kowali (8,9 %), 147 krawców (8,5 %), 121 ślusarzy (7 %) i 118 młynarzy
(6,8 %). Czescy rzemieślnicy świadczyli swe usługi również miejscowym Ukraińcom i Polakom,
niektórzy z nich żyli w ukraińskich wsiach. Cieszyli się dobrą opinią, ponieważ ich wyroby były
wysokiej jakości. Czesi prowadzili także działalność handlową. W 1934 roku byli właścicielami
34 sklepów, w których pracowało 50 osób, kolejne 34 osoby zajmowały się handlem wędrownym.
Na Wołyniu do pierwszej wojny światowej były głównie budynki drewniane, ale było również
dużo murowanych domów. Były to domy przestrzenne, w których były wielkie pokoje mieszkalne,
kuchnia z piecem ceglanym i wielka komora. Obok budynku mieszkalnego stały drewniane
budynki gospodarcze: stodoły, stajnie i obory. Po wojnie budowano głównie budynki murowane,
co świadczyło o wzrastającej zamożności rolników. Materiały budowlane były miejscowego
pochodzenia. W okolicach Zdołbunowa było pod dostatkiem kamienia i gliny do produkcji cegieł,
dlatego domy w przeważającej większości były tu ceglane. We wschodniej części województwa
był niedostatek tego materiału, dlatego budowano tam tańsze budynki drewniane. Dachy
w dalszym ciągu były siodłowe i kryte ocynkowaną blachą. Materiałem ogniotrwałym było
pokrytych 30 % dachów. Murowanych budynków mieszkalnych było 19 %, drewnianych 81 %,
murowanych budynków gospodarczych było tylko 14 %.14
Warunki mieszkaniowe Czechów wołyńskich były trochę lepsze niż Ukraińców. Liczba osób
mieszkających w jednym domu wahała się od 3 do 6 osób, natomiast na całym Wołyniu średnia
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wynosiła 6 osób. W koloniach czeskich w jednym pokoju było średnio 2,5 osoby. Czeskie domy
odróżniały się od ukraińskich czystością i starannym wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
Najbardziej dekoracyjnym meblem był kredens, najdroższymi rzeczami był zegar i ulubiony
gramofon. Na ścianach wisiały tanie reprodukcje.
Opieka zdrowotna na polskiej wsi zasadniczo nie różniła się od sytuacji ogólnokrajowej.
W województwach wschodnich na jednego lekarza przypadało 24 310 osób. Sytuacja
w południowej części Wołynia, gdzie mieszkali Czesi, była korzystniejsza. W powiecie łuckim,
w którym w 1929 roku żyło 256 tysięcy mieszkańców, pracowało 22 lekarzy i 6 felczerów.
Na jednego lekarza (włącznie z felczerami) więc przypadało 9 143 osób. Jedyny czeski lekarz
pracował w Moldawie w powiecie dubieńskim. Opłata za wizytę u lekarza wynosiła 5 zł i następne
2 zł za przyjazd do pacjenta. Na takie koszty mogli sobie pozwolić tylko bogatsi rolnicy. Dlatego
czescy krajanie często korzystali z medycyny ludowej i tylko w wyjątkowych przypadkach
wzywali lekarza. Do najczęstszych zachorowań należało zapalenie płuc, astma, szkarlatyna
a nawet dur. W latach międzywojennych sytuacja zdrowotna się poprawiła. Czesi w większym
stopniu niż Ukraińcy przestrzegali zasady codziennej higieny. Jednym z problemów była jakość
pitnej wody, która była czerpana ze studni.
Czechosłowacko-polskie porozumienia w kwestiach prawnych i finansowych zawarte
w Warszawie 23 kwietnia 1925 roku zabezpieczało nauczanie dzieci w języku ojczystym.
Obowiązkiem państwa było otwarcie państwowej szkoły dla mniejszości narodowych wszędzie
tam, gdzie mniejszość narodowa stanowiła jedną czwartą mieszkańców miejscowości i gdzie jest
co najmniej 40 dzieci należących do tej mniejszości, podlegających obowiązkowemu kształceniu.
Występowanie wielkich gin w województwach wschodnich powodowało to, że ani na Wołyniu
w żadnej z nich Czesi nie stanowili więcej niż 25 % mieszkańców. Dla mniejszości czeskiej
pozostawało więc tylko zastosowanie innych artykułów danego porozumienia, co pozwoliło na
otwarcie szkół prywatnych z nauczaniem w języku mniejszości.
Na Wołyniu w 1922 roku było ogółem 8874 czeski dzieci, z czego 4,727 podlegających
obowiązkowi szkolnemu. Do czeskich szkół (39) uczęszczało 1,742 uczniów, do szkół z językiem
czeskim jako przedmiotem 230 uczniów, pozostałe czeskie dzieci były zmuszane do nauki
w szkołach publicznych z językiem polskim. Po 1923 roku, kiedy założono Czeską Macierz
Szkolną, powstało 13 szkół macierzowych z nauczaniem w języku czeskim. Do szkoły średniej
(liceum) uczęszczało tylko 41 czeskich dzieci. Bardzo mała liczba wołyńskich Czechów studiowała
na uniwersytetach, zwłaszcza w Czechosłowacji.
Wielki wkład w rozwój kultury czeskiej na Wołyniu miała Czeska Macierz Szkolna, która
przywoziła z Czechosłowacji książki i czasopisma. W 1928 roku największą popularnością cieszył
się Pražský ilustrovaný zpravodaj, czasopismo dla dzieci w wieku szkolnym Mládí i czasopismo
zawodowe Zemědělská jednota. Wielkim sukcesem było wydawanie własnych czasopism Hlas
Volyně (1926/37), Buditel (1928/30), Náš buditel (1930–1934) oraz Krajanské listy (1938–1939).
Według pierwszego polskiego spisu ludności w 1921 roku z ponad 30 000 polskich Czechów
było 18 404 wyznania prawosławnego, 7 398 katolików i 4 678 protestantów. Drugi spis ludności
w 1931 roku wykazał w Polsce 21 672 Czechów wyznania prawosławnego (56,9 %), 8 984 katolików
(23,5 %) i 5 017 ewangelików reformowanych (13,2 %).15 Prawosławni i katolicy znajdowali się
głównie na Wołyniu, natomiast w centralnej Polsce dominowali protestanci.
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Prawosławnych Czechów, z którymi utrzymywał żywe kontakty ówczesny Kościół
Prawosławny Czechosłowacji, było najwięcej. Po odejściu Archimandrita Savvatije (Antonína
Vrabce) i proboszcza Alexeja Vaňka do Czechosłowacji w czeski koloniach na Wołyniu pracowało
dwóch czeskich duchownych prawosławnych, chociaż czeski prawosławnych księży na Wołyniu
było więcej. Pozostali duchowni w koloniach czeskich byli Ukraińcami i Rosjanami, którzy
jednak znali język czeski i w tym języku głosili słowo boże i nauczali religii. Czeskie parafie
były najbogatszym i dlatego kościół prawosławny nie mógł przydzielić tylko czeskim kaznodziejom.
Określone obawy w kościele prawosławnym wywołała zwiększoną aktywność misjonarzy
katolickich i ewangelickich z Czechosłowacji. Konwertowanie niektórych rodzin prawosławnych
na katolicyzm prawosławni przedstawiciele określali wręcz jako atak na kościół prawosławny,
co wpłynęło na pogorszenie możliwości współpracy obu kościołów.
Katolicy, którzy wśród polskich Czechów byli drugą najliczniejszą grupą wyznaniową,
własnych duchownych nie mieli i byli powiązani z parafiami z polskimi kapłanami. Uczucia
religijne czeski katolików starali się wzmacniać w okresie międzywojennym misjonarze
z Czechosłowacji, systematycznie opiekował się nimi Ústřední apoštolát sv. Cyrila a Metoděje
v Olomouci (Aapostolat Centralny św. Cyryla i Metodego w Ołomuńcu).
f) Galicja
Kolejnym regionem w Polsce, w którym mieszkali Czesi, była Galicja. Według spisu z 1900
roku mieszkało tu 9 014 Czechów.16 Czesi przychodzili studiować na Uniwersytecie we Lwowie,
który został założony w 1784 roku przez cesarza Józefa II. W 1867 roku we Lwowie została
założona Česká beseda, która stała się ośrodkiem miejscowych Czechów i działała aż do drugiej
wojny światowej.17
Po upadku monarchii austriackiej czeskimi personel urzędniczy powrócił do rdzennej ojczyzny
– Czech. W obwodzie czechosłowackiego konsulatu we Lwowie w dniu 1 marca 1923 roku
doliczono się łącznie 317 Czechów. Według ich statusu społecznego byli to przedsiębiorcy
(właściciel fabryki, dzierżawca, budowniczy, bankier, właściciel ziemski), rzemieślnicy (ślusarz,
druciarz, blacharz, elektryk, introligator, hydraulik, krawiec, murarz, mechanik), artysta (muzyk),
lekarze, pokojówki i rolnicy. Pracowali w miastach (Lwów, Drohobycz, Brody, Przemyśl, Rzeszów,
Stanisław, Tarnopol, Kołomyja, Stryj, Tarnów), a na prowincji. 18
W spotkaniu konsultacyjnym stowarzyszeń czeskich, które odbyło się we wrześniu 1925 roku
w Lwowie uczestniczyło kilka organizacji działających we wschodniej Galicji i na Wołyniu.
Doszli do wniosku, że najlepszym rzecznikiem mniejszości czeskiej w Polsce będzie własne
czasopismo. Česká beseda we Lwowie zaproponowała połączenie wszystkich organizacji czeskich
i założenie Svaz českych spolků v Polsce (Związku Stowarzyszeń Czeskich w Polsce), co poparł
pełnomocnik Czeskiej Macierzy Szkolnej na Wołyniu w Łucku Josef Albrecht. Celem związku
miał być rozwój kulturalny i ekonomiczny mniejszości czeskiej w Polsce.19
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W Galicji Wschodniej znajdowało się wiele czeskich firm, działających w różnych branżach
(produkcja maszyn rolniczych, browary, stolarka, fabryka ołówków).20
Česká beseda we Lwowie, która była organizatorem czeskiego życia kulturalnego we
wschodniej Galicji, zaprzestała działalności w 1937 roku ze względu na brak nowych członków
i małe zainteresowanie ze strony dotychczasowych starych członków. Archiwum Besedy zostało
przekazane do Czechosłowackiego Konsulatu, który następnie przekazał go za pośrednictwem
Československého ústavu zahraničního Czechosłowackiego Instytutu Zagranicznego do
Krajanskiego archiwum w Muzem im. Náprstka. Česká beseda posiadała obszerną bibliotekę,
która miała 628 woluminów. Zawierała ona książki z funduszy Besedy od wydawcy Jan Otto,
František Šimáček, księgarnia Adolf Neubert itd. Beseda w 1918 roku miała zamiar założenia
czeskiej szkoły, ale masowa reemigracja do Czechosłowacji w 1919 roku daną ideę przekreśliła.
Nowa próba w 1921 roku nie powiodła się z powodu braku uczniów.21
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JAN FRANTIŠEK KUBEŠ A JEHO ROLE V SOUBOJI
O TŘEBÍČSKOU RADNICI V LETECH 1871–19071

MAREK LORENC
This article pays attention to the political career of bookseller Jan František Kubeš in town Třebíč
located in southwestern Moravia. Kubeš worked as a long-term mayor in the town. During the
term of his career, the Czechs finally controlled the town hall against the Germans minority. As
mayor, he managed the Třebíč until 1907, when he resigned due to newspaper attacks. After 1883
laborers and their political organizations became his main political rival. Despite political
diversity and animosity between Kubeš, local members of the National party, and laborers, he
was the person with the greatest influence. For Třebíč his work meant a period of great development
and a hospital, grammar school, water supply system, railway, and many other important buildings
were built. The population of the town has doubled. Referring to these facts, Jan František Kubeš
significantly influenced the history of the city. The article can also serve as a demonstration of
national life southwestern Moravia.
Key words: Jan František Kubeš, Třebíč, laborers, regional politics, southwestern Moravia

Nejdéle úřadujícímu třebíčskému starostovi Janu Františkovi Kubešovi, původním občanským
povoláním knihtiskaři, nebyla dosud v odborné literatuře věnována výraznější zmínka. Dynamické období druhé poloviny 19. století, vyplněné mnoha převratnými regionálními a národními
událostmi důležitými pro Třebíč i jiná moravská města, je oproti tomu lokálními badateli vcelku
zevrubně zpracováno.2
Obyvatelé města Třebíč, zejména příslušníci tamější podnikatelské vrstvy, začali od roku
1848 objevovat možnosti nově tvořící se občanské společnosti a s ní související národnostní
rozpory s německou minoritou, podporovanou početnou židovskou komunitou. Po konečném
volebním vítězství české strany nad německou se politická situace dále diferenciovala a dosud

1

2

Text vychází z diplomové práce autora – LORENC, M.: Bratři Kubešové v Třebíči (1842–1935) (Diplomová práce),
Brno, PdF MU, 2020.
Viz BEČKOVÁ, J.: Historie a současnost podnikání na Třebíčsku. Žehušice 2003; DVOŘÁK, K.: Ze staré Třebíče I.
Třebíč 1990; Týž: Ze staré Třebíče II. Třebíč 1990; DVORSKÝ, F.: Vlastivěda Moravská: Třebíčský okres. 1. Brno
1906; JARUŠEK, R. – SAMEŠ, Č. – VANĚK J.: Třebíč: město a okres. Brno 1932; JINDRA, P.: Almanach gymnázia Třebíč 1871–1996. Třebíč 1996; JOURA, J.: Procházky starou Třebíčí. Třebíč 2004; Týž: Procházky starou
Třebíčí podruhé. Třebíč 2006; Týž: Procházky starou Třebíčí potřetí. Třebíč 2008; Týž: Procházky starou Třebíčí
počtvrté. Třebíč 2010; Týž: Procházky starou Třebíčí popáté. Třebíč 2012; KELLER, K.: Třebíč: Dějiny města
v datech. 1. Třebíč 1997; NIKODÉM, V.: Stručné dějiny města Třebíče. II. Třebíč 1911; NIKODÉM, V.: Obrázky
z Třebíčských dějin. Třebíč 1903; VESELÝ, K.: Vývoj a význam gymnasia v Třebíči. Třebíč 1912.
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jednotná česká politická reprezentace ve městě se na konci 19. století, zbavena nyní společného
protivníka, rozdělila.
Důležitou a v pozdějším období nejvýraznější osobností těchto událostí, jež nadto disponovala zejména na počátku 20. století značným vlivem, byl dlouholetý vedoucí činitel místní
Národní strany (později jejího staročeského křídla) Jan František Kubeš. Cílem tohoto příspěvku
je deskripce jeho působení na věci veřejné v Třebíči s důrazem na charakteristiku tamější politické
situace. Město během tohoto období prošlo značným hospodářským a kulturním rozvojem.
Příspěvek současně usiluje o vyplnění mezery v bádání zanechané zejména autory publikujícími
po roce 1948, kteří úlohu výrazných jedinců v dějinách města záměrně opomíjeli a občas dokonce nekriticky či nepravdivě v dobových parametrech hodnotili.3 Na příkladu Jana Františka
Kubeše a situace v Třebíči je taktéž možné znázornit národní a politický život na jihozápadní
Moravě během druhé poloviny 19. století a první třetiny 20. století.
Příspěvek vychází z rodinného archivního fondu a archivu města Třebíč, z něhož byly využity obzvláště protokoly z jednání městského zastupitelstva. Fondy jednotlivých organizací,
v nichž starosta Kubeš dlouhodobě působil mnohdy na vedoucích pozicích, často neexistují
a v opačném případě jsou buď mezerovité, anebo nedostatečně zpracované. Absenci jejich i
ostatních archivních pramenů proto poměrně zdařile substituují dobová periodika, na která je
ovšem potřeba nahlížet obzvláště kriticky při akceptování faktu, že první třebíčské noviny vydával osobně jako majitel nakladatelství Jan František Kubeš.
Budoucí třebíčský starosta se narodil v Třebíči dne 25. června 1842 obchodníku Františku
Kubešovi a jeho manželce Františce, rozené Kovaříkové. Navštěvoval pravděpodobně městskou
školu v dnešní Hasskově ulici a po předčasné smrti otce měl jako nejstarší převzít jeho kupeckou
živnost. Té se nakonec, zřejmě po dočasné správě matky a otčíma, ujal jeho bratr Ferdinand a Jan
František se po absolvování městské školy vyučil knihkupcem.
Praktické zkušenosti v oboru tiskařství a knihkupectví získal patrně v pražském nakladatelství Ignáce Leopolda Kobera. V letech 1864–1865 začal pracovat ve filiálce této firmy v tehdejším
Německém Brodě. O rok později v ní převzal vedení a knihkupectví mu pravděpodobně patřilo.4
V roce 1870 se díky příhodné situaci rozhodl knihkupectví prodat a zřídit ho v rodné Třebíči.
Janovo knihkupectví, později rozšířené o knihtiskárnu a několik poboček, bylo do rejstříku firem
zapsáno 11. srpna 1871.5
V 70. letech 19. století, kdy se Jan František vrátil do Třebíče a podal žádost o zřízení tiskárny, zde již probíhal mezi českou a německou stranou souboj o politický vliv. Městská samospráva nabytá po revolučním roce 1848 způsobila, že se německá minorita ve městě snažila o co
největší podíl na ní a česká majorita jí v této snaze oponovala. První starosta a Janův budoucí

3

4
5

Kvalitní publikaci věnující se poměrům v Třebíči v 19. století napsal Jan Janák, místy se však nevyhnul několika
kapitolám poplatným své době. V nich dějiny města zkoumá především z pohledu dělníka. Práce s touto knihou se
pro její zevrubnost jeví jako nezbytná, avšak je nutné na určité úseky pohlížet kriticky a s informacemi z nich
zacházet opatrně. Jana Františka Kubeše Jan Janák hodnotí negativně a staví jej do role nepřítele všech dělníků.
Viz JANÁK, J.: Třebíč: Dějiny města II. Brno 1981. K dalším publikacím ovlivněným marxistickým pohledem na
dějiny je práce Vinence Sameše, viz SAMEŠ, V.: Stručné dějiny města Třebíče. II. Třebíč 1972; a dále práce Jaroslava
Mejzlíka, viz MEJZLÍK, J.: Dělnické hnutí na západní Moravě do založení KSČ. Havlíčkův Brod 1957; Týž: Dějiny závodů Gustava Klimenta Třebíč – Borovina. Třebíč 1972; Týž: Ohlas první ruské revoluce 1905–1907 na
Třebíčsku. Třebíč 1956.
NOSOVSKÝ, K.: Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. Praha 1927, s. 300.
Morawské nowiny, 21. 9. 1871, s. 4.
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tchán Martin Hassek6 v roce 1857 pro opoziční útoky odstoupil a následovali jej také čeští radní.7
Jediným českým zástupcem v obecním zastupitelstvu v té době zůstal vlastenecký buditel a lékař
Jan Miloslav Haněl, společně s Josefem Chmelou nejvýraznější osobnost třebíčského národního
hnutí. Říjnový diplom z roku 1860 spolu s nově vydanou ústavou poskytl příležitost k rozmachu
česky směřovaného politického života ve městě a umožnil znovuzaložení Měšťanské besedy,8
jejímž členem se Jan František pravděpodobně brzy stal, jelikož v rodinném archivu Kubešových
je uložena kopie Janova jubilejního proslovu předneseného při jejím slavnostním otevření.9
Národností rozpory eskalovaly do takové míry, že v 60. letech za úřadování starosty Karla
Funduluse nebylo daleko k otevřenému střetnutí mezi oběma stranami. Češi však postupně začali díky umírněnější politice rakouské vlády vůči místním Němcům upevňovat své pozice.
V roce 1864 probíhaly volby dle nového volebního řádu a místní zástupci české Národní strany
přistoupili na kompromis, který jim zaručoval většinu ve třetím, dvě místa ve druhém a jedno
v prvním sboru. Po pruské invazi v roce 1866 se v obecních volbách konaných o rok později cítila česká strana natolik silná, že další nabízený kompromis odmítla a ve volbách zvítězila, čímž
dočasně ovládla třebíčskou radnici.10
Vznik dualistické rakousko-uherské monarchie ovšem posilování české strany opět zbrzdil.
Ta navzdory tomu dokázala zvítězit i v následujících volbách a jako hospodářskou oporu zřídila
ve městě roku 1868 občanskou záložnu. Politicko-kulturní základnu pak představoval Besední
dům postavený v roce 1871 na dnešním Karlově náměstí.11
Předzvěstí obratu poměrů se stal neúspěšný pokus o založení Tělovýchovné jednoty Sokol
v polovině roku 1871.12 V následujícím roce byla zrušena třebíčská občanská záložna.13 Představitelé německé opozice obvinili české zastupitele ze špatného hospodaření s obecními prostředky a z navýšení obecního dluhu. Jan František již v těchto časech patřil mezi důvěrníky starosty
Ignáce Přerovského.14 Jeho jméno se např. objevilo na letácích, ve kterých se starosta Přerovský
pokoušel vyvrátit nařčení a vysvětlit skutečné důvody obecního dluhu.15 Toto snažení však
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V některých odborných pracích, obzvláště diplomových (např. KRATOCHVÍL, J.: Správní vývoj města Třebíč
v letech 1918–1939 (Bakalářská práce), Brno, FF MU, 2011, s. 17), je rodina Hassků považována za německou.
Příjmení Hassek je ovšem pouze poněmčená varianta českého příjmení Hašek, kdy se písmeno „š“ mění ve dvě „s“.
Možné přimknutí prvního třebíčského starosty k německému národu tak vyplynulo z dobové nutnosti. Martin
Hassek po neshodách s německými zastupiteli z pozice starosty nakonec odstoupil a jeho syn Alois patřil ke stoupencům české strany, přičemž se v roce 1882 po jejím vítězství stal rovněž starostou. Budoucí manželka Jana
Františka Antonie Hassková, dcera starosty Martina Hasska, celý život podporovala české spolky a organizovala
sbírky na podporu českých kulturních institucí.
HERZÁN, A.: Představitelé města Třebíče II. Starostové, vládní komisaři a předsedové MNV úřadující pořadem
od roku 1787. 1954, s. 66. Rukopis uložen ve Státním okresním archivu Třebíč (dále pouze SOkA Třebíč).
Tento spolek byl ve městě založen již během roku 1848, avšak po pár měsících vzhledem k nepříznivým politickým
podmínkám ukončil činnost. Viz JANÁK, J.: Třebíč: Dějiny města II. Brno 1981, s. 86.
Znamená to, že i přes pracovní povinnosti v Praze a Německém Brodě události v Třebíči sledoval a do města se
často vracel. Viz SOkA Třebíč, f. Rodinný archiv Kubešů, Třebíč (1862–1922), inv. č. 10, nefol., Tištěné slavnostní proslovy a brožurky shromážděné J. F. Kubešem 1881–1922.
DVOŘÁK, K.: Ze staré Třebíče II. 1. Třebíč 1990, s. 32.
Funkci správce domu vykonával až do své smrti v roce 1835 Janův nejmladší bratr Ferdinand.
K definitivnímu založení spolku došlo až na třetí pokus po vítězství české strany v roce 1882. Viz SOkA Třebíč,
f. Sokol – tělovýchovná jednota Třebíč 1883–1946, inv. č. 1, nefol., Protokoly o schůzích 1884–1924.
SOkA Třebíč, NIKODÉM, V.: Pamětní kniha města Třebíče I., s. 137.
Starosta Přerovský posléze vyhrál celý soudní spor a dokázal tak, že obvinění německé opozice se nezakládalo na
pravdě.
SOkA Třebíč, f. Rodinný archiv Kubešů, Třebíč (1862–1922), inv. č. 1, Ctění občané…vysvětlení vzniku dluhu
města Třebíče.
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zůstalo rakouskými úřady nevyslyšeno a speciálně povolaná komise s povolením hejtmana české zastupitelstvo rozpustila.16
Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 1873, snad zfalšovaných,17 se k moci dostala
opětovně německá strana a v obecní radě nezbyl jediný zástupce české strany. Noví zastupitelé
se poté snažili o celkovou germanizaci města.18 Česká strana reagovala na volební porážku
a změnu poměrů vytvořením politické organizace. V červenci roku 1873 byl českými vlastenci
založen Politický spolek Třebíč,19 na jehož založení se podílel i Jan František Kubeš.20 Byl také
zvolen pokladníkem organizace a Jan Janák uvádí, že v té době již patřil mezi známé činitele
české strany.21
Německá strana pod vedením prvního radního a bývalého četnického strážmistra Paula
Böhma22 navzdory četným slovním srážkám, výměnám invektiv a neshodám v mnoha veřejných
otázkách, zejména týkajících se školství, řídila obecní správu až do roku 1882. Voleb do obecního zastupitelstva v roce 1876 se Češi neúčastnili a až do roku 1879 nezasedal v zastupitelstvu
žádný jejich zástupce.
Většina třebíčských obyvatel, později včetně části těch německých, nesouhlasila s některými
kroky německého řízení. Böhmovy neuvážené stavební plány a mocenský monopol uvnitř německé strany způsobily, že se od něj část dříve věrných stoupenců odklonila. I přes nejednotu
německých zastupitelů však německá strana ve volbách v roce 1879 znovu zvítězila. Čechy nenáviděný Paul Böhm však ztratil část svého vlivu a přišel o pozici prvního radního. Česká strana navíc opustila politiku pasivní rezistence a několik jejích zástupců získalo pozici v městském
zastupitelstvu a radě. Do nepočetného složení českých zastupitelů patřil poprvé i Jan František
Kubeš.23
Následující volby v roce 1882, jak již bylo naznačeno, skončily definitivním vítězstvím české
strany. Německá strana si udržela vedoucí postavení pouze v prvním sboru, neboť již nebyla
nadále schopna uměle navyšovat počet německých voličů. Česká strana v budoucnu již vůdčí
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Tamtéž, f. Archiv města Třebíč, inv. č. 620, k. 398, 1873, fol. 53, Protokoly o schůzích obecního představenstva
a výboru 1872–1884.
Pro toto období se nedochovaly volební záznamy.
KELLER, K.: c. d., s. 26.
JANÁK J.: Vznik prvních politických organizací moravské buržoazie počátkem 70. let 19. století. Sborník Matice
moravské (SMM) 80, 1961, s. 221.
SOkA Třebíč, f. Poltický spolek Třebíč, inv. č. 3, Oznámení o první schůzi spolku.
Jan František se od roku 1879 stal jednatelem tohoto spolku a pod jeho vedením začal být výbor organizace aktivní. V následujících letech se ve spolku projednávala např. otázka zřízení průmyslové školy, zastavení poněmčování třebíčských škol a jejich zřizování či zlepšení pracovních podmínek dělnictva. Viz Listy ze Západní Moravy:
Politický týdenník prostonárodní (dále pouze Listy ze západní Moravy), 6. 9. 1890, s. 1–3.
Tehdejší i pozdější literatura pocházející od českých autorů jej líčí jako „lovce lidí“ a bezohledného tyrana, který se
pro prospěch vlastní nebo německého živlu ve městě nebránil, mimo jiné díky obsáhlé znalosti práva a nesporným
politickým schopnostem, využití všech způsobů, jakými mohl oslabit konkurenci, viz DVOŘÁK, K.: Ze staré
Třebíče II. 1. Třebíč 1990, s. 49.
Účastnil se např. sporů okolo vytvoření Tělocvičné a hasičské jednoty. Sbor dobrovolných hasičů byl totiž v roce
1873 poněmčen. Ve městě poté nastala bizarní situace, kdy zde existovalo několik hasičských sborů. Vlastní sbor
založili Češi, Němci, a také podnikatel Subak vlastnící továrnu na zpracování kůží. Jan František v roce 1879
Tělocvičnou a hasičskou jednotu založil a na první valné hromadě byl ustanoven starostou celého sboru. Nejednota
mezi jednotlivými sbory trvala až do roku 1901. Jan František za své zásluhy o požární ochranu v roce 1907 obdržel
z rozhodnutí císaře vyznamenání a čestnou medaili. Fond v SOkA Třebíč věnující se hasičskému sboru je velmi
kusý a nepodařilo se v něm nalézt informace týkající se Jana Františka. Některé z údajů čerpáme od Vincence
Sameše, viz SAMEŠ, V.: Z kroniky protipožární ochrany na Třebíčsku. In: 100 let dobrovolné požární ochrany
v Třebíči. Třebíč 1968, s. 21–23.
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pozici v městské správě neopustila.24 Novým starostou se stal syn prvního třebíčského starosty
Alois Hassek, bratr Janovy manželky Antonie.25 Soupeření s německou menšinou, ukončené
v rovině politické, však v Třebíči nadále pokračovalo zvláště v rovině jazykové. V roce 1886 např.
starostova firma J. F. Kubeš řešila navrácení účtenky ze strany spolku vojenských vysloužilců,
protože jeho jednatelé odmítli převzít účet napsaný v češtině. Někteří Češi zase na oplátku odmítali texty psané pouze v němčině a maďarštině.
Jan František měl s novým starostou a zetěm Aloisem Hasskem patrně velmi dobré vztahy
a překvapivě po českém vítězství nezastával pozici radního, nýbrž řadového zastupitele. Starosta Hassek musel po uvedení do úřadu řešit řadu problémů. Nejdůležitějším úkolem nového zastupitelstva bylo splacení městského dluhu, který se během německé správy od roku 1873 zvýšil
téměř čtyřnásobně.26 Rázný starosta však nestihl proti tomuto stavu učinit plánovaná opatření,
protože v polovině roku 1883 ve věku 40 let náhle zemřel.27 Na jeho místo nastoupil Jan František
Kubeš.
Ten zůstal třebíčským starostou až do roku 1907 a šíře jeho aktivit se neomezovala pouze
na tuto funkci. Během působení ve veřejném životě se stal členem několika vlasteneckých organizací, prostřednictvím kterých usiloval o vzestup českého národního života a rozvoj města.
Dle Aloise Herzána, potomka městského architekta a starostova dlouhodobého spolupracovníka
Josefa Herzána, byl Jan František jako starosta velmi rázný, energicky zasahoval do všech
odvětví veřejné správy a své široké znalosti zúročil při správě nejedné hospodářské a kulturní
instituce. Ve své knize také dodal, že výsledky jeho práce byly, měřeny pozdějším měřítkem,
neobyčejným ziskem pro rozvoj „probudilého“ města, avšak vytkl mu, že by byly ještě prospěšnější, kdyby je prováděli odborníci.28
Kromě působení v mnoha organizacích a výborech se Jan František dvakrát (v roce 1897
a 1903) pokusil kandidovat do Říšské rady,29 avšak jeho snahu mu zmařila jak příslušnost ke
staročeskému křídlu Národní strany, neboť čeští voliči tehdy již upřednostňovali mladočeské
kandidáty, tak kuriový systém výhodnější pro jeho německého protikandidáta Gustava Grosse.30
Úspěšnější byl při volbách do obchodní a živnostenské komory, do níž několikrát úspěšně kandidoval za první sbor.
Vítězství české strany v Třebíči se projevilo na zakládání českých spolků a jiných sdružení,
kterým se dostávalo podpory ze strany města. Jan František jako vlastenec společně se svými bratry, v nichž nacházel věrné stoupence své politiky, podporoval české organizace finančními i jinými dary. Po celý život zůstal věrný Národní straně a působil v jejím výkonném výboru
na Moravě. Patriotismus Jana Františka a jeho společníků se projevil mimo více či méně patrné
konfrontace s Němci a členstvím v mnoha místních vlasteneckých organizacích také snahou
o připojení Třebíče do národních spolků jako byla např. Národní jednota pro jihozápadní Moravu či Spolek Radhošť, podporující české školství a studenty.
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Po nástupu do funkce v roce 1883 byl Jan František stejně jako jeho předchůdci nucen čelit
řadě problémů, spojených zejména s již naznačeným špatným stavem městského rozpočtu
a nedostatkem místa v místních školních zařízeních. Janovi se díky obchodnickým zkušenostem,
vzdělání a volbě vhodných spolupracovníků podařilo městský rozpočet stabilizovat. Vedení
města pod jeho předsednictvím posléze využilo vhodných podmínek a od druhé poloviny 80. let
přistoupilo jednak k upevňování českého národního hnutí ve městě, ale také k jeho všestrannému
rozvoji. Došlo také ke značnému rozmachu třebíčského průmyslu a s tím spojenému růstu počtu
obyvatel a rozšiřování městské zástavby. Třebíčské představenstvo z toho důvodu přistupovalo
často ke stavbám, které si zvyšující počet obyvatel žádal. Zpravidla se jednalo o hospodářské
a školní budovy či rozšiřování infrastruktury a vodovodní sítě. Mnohé z budov sloužily ve svém
druhotném účelu jako ukázka reprezentace kultury českého národa a jeho vyspělosti ve městě.
Pragmatický průběh narůstající městské zástavby se však tehdejšímu zastupitelstvu příliš nezdařil a nové domy v Třebíči tak na konci 19. století vznikaly poměrně chaoticky.
Za úřadování Jana Františka byly postaveny důležité stavby jako železnice, nová budova
gymnázia, městská jatka, vodovod, sirotčinec, poštovní stanice, nemocnice, a proběhla počáteční, byť velmi omezená elektrifikace města. Rozkvět české kultury měl demonstrovat pomník
sv. Cyrila a Metoděje, pamětní desky věnované třebíčským obrozencům či proslulá krajinská
výstava z roku 1903, jejíž organizaci vedl Janův bratr Ferdinand. Společně s dalšími spolupracovníky se podařilo uspořádat výstavu, kterou dle dobových zpráv po dobu více jak jednoho
měsíce každý den navštěvovalo několik tisíc lidí. Expozici se dostalo prostoru v několika novinových článcích a pro pořadatele budoucích lokálních výstav byla dávána za vzor.31
Ačkoli si třebíčská Národní strana pod vedením starosty Kubeše udržela dlouhodobě vedoucí úlohu na městské radnici a mohla díky ní uskutečnit řadu hospodářských a sociálních změn,
o politický vliv byla nucena neustále soupeřit. Po porážce německé strany ve volbách roku 1882
se totiž staročechům objevil ve městě nový politický konkurent. Vlivem doby, prudké industrializace, narůstající strojní a současně též zániku řemeslné a manufakturní výroby, se v Třebíči
mnohonásobně zvětšil počet dělníků, kteří zakládali vlastní kulturní a politické organizace.
První dělnické stávky a demonstrace, sloužící jako prostředek k nabytí více práv, se ve městě
objevily již v 60. letech, avšak na začátku 80. let se třebíčské dělnictvo začalo lépe organizovat
a získalo svého vůdce v osobě Františka Hořáka.32
Během úřadování Jana Františka Kubeše dělníci poprvé se svými požadavky vystoupili v roce
1885. Dne 13. července byli kvůli podezření ze založení požáru a roznášení nepovolených tiskovin zatčeni někteří lidé z Hořákova okruhu a také samotný Hořák. Radikální dělníci se v reakci
na zatýkání navečer sešli na náměstí a jejich počet se neustále zvyšoval. Požadovali propuštění
jejich vůdce a navrácení jeho tiskovin. Jejich celkový počet měl dosáhnout dvou tisíc.33
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Jan František se společně se svým náměstkem Juliem Kofránkem34 pokusil kolem deváté
hodiny večer dav uklidnit. Zasadil se o propuštění Hořáka a pokusil se předejít vzrůstajícím
nepokojům.35 Shluk se však s jejich výzvami nespokojil a požadoval propuštění všech zatčených
dělníků. Někteří z demonstrujících využili kameny určené pro stavbu sochy sv. Cyrila a Metoděje a začali je házet po přivolaných četnících a také po starostovi, který měl zásahu uniknout
pouze šťastnou náhodou.36 Opakovaných výzev k rozchodu nebylo vyslyšeno a dělníky provokovali přivolaní četníci, přičemž jeden z nich byl demonstranty zasažen kamenem do hrudi.
To vyvolalo reakci četnictva, které se dav pokusilo rozehnat bodáky. Nejzarputilejší dělníci
nicméně nadále pokračovali v demonstraci násilnými prostředky, když začali rozbíjet okna domů
místních továrníků. Pořádek obnovil v ranních hodinách až jihlavský 104. pěší pluk, povolaný
městskou radou.37 Starosta Kubeš za svoje duchapřítomné chování během nepokojů obdržel
formou dopisu pochvalu od moravského místodržitele.38 Prostřednictvím redaktora svých novin
poté veškerou vinu za nepokoje svalil na dělnického předáka Hořáka a prohlásil, že nezná žádné
důvody k takovým událostem. Pokusil se také apelovat na rozum dělníků a zároveň o smířlivé
gesto tak, že veřejně pobídl dělníky, aby se se svými křivdami obraceli přímo na něj, důkladně
se seznámili se svými právy, pilně pracovali a nesnažili se podléhat „sociálně-demokratické
utopii“.39
V následujících letech došlo k transformaci dělnického úsilí ze snahy o zlepšení ekonomického postavení do účastenství v politické sféře a aktivita dělnických organizací nebyla potlačením
nepokojů zastavena. Jan František se jako dlouholetý starosta a konzervativní politik navzdory
svým snahám o smírná gesta (např. v podobě návštěv místních továren během četných stávek,
kdy se snažil zastávat roli prostředníka mezi továrníky a jejich zaměstnanci) stal pro třebíčské
dělníky v následujících letech jedním z úhlavních politických protivníků.
Proti dělnické opozici vznikla již v roce 1883 dohoda podepsaná starostou Kubešem a všemi
českými zastupiteli, v níž se zavazovali v příštích letech utvořit klub Národní strany, jehož prostřednictvím budou společně jednat o všech politických záležitostech. Vzhledem k následnému
rozštěpení Národní strany však jednání klubu nebyla pravidelná a neúčastnili se jich všichni
členové. I díky aktivitě klubu volby v roce 1885, jak již bylo naznačeno dříve, třebíčská Národní
strana vyhrála a volební prvenství si pod vedením starosty Kubeše udržela až do roku 1903.40
Od počátku 90. let se v Třebíči začínala projevovat další politická diferenciace. Dosavadní
protivníci z německé strany přestali být pro místní Národní stranu konkurentem a její roli přejala dělnická sdružení. Absence nutnosti spojení proti vnějšímu soupeři a heterogenní názory na
úrovni národní politiky mezi rozličnými vrstvami obyvatelstva navíc zapříčinily rozpad dosud
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jednotné a v Třebíči dlouhodobě vládnoucí Národní strany. Stejně jako na celé Moravě se i Národní strana v Třebíči rozdělila na tři celky – staročechy, Lidovou stranu na Moravě a třetí,
katolickou část.41 V roce 1899 přibyla mezi konkurenty staročeské strany Moravskoslezská
křesťansko-sociální strana a v roce 1904 ještě Moravskoslezská agrární strana.42
Politickou nejednotnost značil také zánik Politického spolku založeného v roce 1873, jehož
schůze Jan František Kubeš až do roku 1892 řídil. Lidová strana toho roku zároveň zřídila
vlastní politický spolek. Své politické organizace si od počátku 90. let v Třebíči začala budovat
také početná komunita místních dělníků. Po agitaci říšského poslance za sociální demokracii
Josefa Hybeše zde byl založen politický spolek s názvem Pokrok. Místní dělníci si také v roce
1894 ve městě postavili Dělnický dům, ve kterém pořádali politická i jiná shromáždění. V roce
1898 se k němu přidala dělnická beseda Palacký.
Zdejší katolická odnož Národní strany založila jako protiváhu Katolickopolitickou jednotu.
S ní spolupracoval ještě Spolek katolických dělníků, přičemž katolicky orientování dělníci se
často dostávali do střetů se sociálními demokraty, kteří patřili mezi starostovy nejzatvrzelejší
odpůrce. Na přelomu 19. a 20. století začali utvářet politická uskupení také živnostníci.
V Třebíči se jejich antipatie vůči sociálním demokratům a snahy o utvoření vlastní organizace
projevily vytvořením Politického klubu českého živnostnictva pro Moravu, jenž vznikl z iniciativy starosty Kubeše.43 Zrod spolku byl odůvodňován nutností zapojení živnostníků do politických
a hospodářských otázek na Moravě a získáváním výhod, např. účinnější podpory živnostenských
kurzů, úvěrů, zadávání státních zakázek apod.44
Podporu proti sociálním demokratům hledal starosta ještě ve sboru starostů třebíčského
okresu. Spolek vznikl v roce 1906, tedy na konci Janova úřadování, kdy se již projevovala postupná ztráta jeho vlivu. Na schůzích spolku měly být projednávány důležité otázky týkající se
okresního města a také okolních obcí. Za předsednictví starosty Kubeše byli na srazy zváni také
předsedové ostatních starostenských sborů z okolí.
Janova konkurence navzdory četným protiakcím sílila. Ve volbách do třebíčského městského
zastupitelstva si sice od roku 1882 dlouho drželi jasnou převahu staročeši, avšak roku 1897 byli
do zastupitelstva zvoleni čtyři zástupci katolickonárodní strany a v následujících letech staročeši přicházeli o další pozice.45 Příznivci opozičních stran v roce 1897 úřadující zastupitelstvo během
volební kampaně několikrát osočili ze špatného hospodaření, např. z poskytování vody zdarma
místnímu pivovaru a uvalení příliš vysokého nájmu za tělocvičnu na místní členy Sokola. Starosta na tyto leckdy diletantské snahy o zdiskreditování vedení města často osobně reagoval
zevrubnými prohlášeními ve svých Listech ze západní Moravy.46
K hanění osoby starosty se však připojili také sociální demokraté. Např. v dopise z listopadu
roku 1897, tedy krátce před obecními volbami, anonymní pisatel spílal vedení města, které se dle
jeho slov skládalo pouze ze samých bratrů, bratranců, švagrů, strýců a kmotrů, čímž narážel
na příbuzenské vazby některých zastupitelů ke starostovi.47 V témže roce starosta Kubeš patrně
ukončil snažení o smířlivé stanovisko se sociálními demokraty, neboť společně se svým
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typografem Josefem Jahodou, náměstkem Juliem Kofránkem, bratrem Ferdinandem a dalšími
společníky zorganizoval protestní shromáždění, na kterém kolektivně odsoudili tzv. protistátoprávní prohlášení prvních pěti zvolených poslanců za Českoslovanskou sociálně demokratickou
stranu dělnickou v Říšské radě. Snad mu také došla trpělivost se stále častějšími útočnými články
na jeho osobu, které se objevovaly zejména v dělnických časopisech Pokrok a Obuvník a taktéž
v levicových novinách Rovnost.
Sociální demokraté současně se členy ostatních opozičních stran pokračovali ve své snaze
o splnění svých politických požadavků. Prostřednictvím petice zaslané spolkem Pokrok a besedou Palacký se dožadovali, aby se obec u vyšších úřadů domáhala všeobecného, rovného a tajného hlasovacího práva, dále aby zajistila dostatečný počet levných bytů, domovská práva, založení veřejných čítáren a knihoven, bezplatnou lékařskou péči a zasadila se o zřízení alespoň
dvou lékáren.48 Zastupitelstvo z různých důvodů požadavkům v dělnických peticích vyhovělo jen
částečně. Společně s peticemi vzešlými z politického spolku Pokrok byly prostředkem dělníků
k nabytí jejich požadavků také dříve připomínané stávky v třebíčských továrnách, při kterých
dělníci požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby.
Volby v roce 1903 ukončily dlouholetou nadvládu staročeské strany v Třebíči. Předcházelo jim
vzájemné osočování mezi zástupci opozice, hlavně z řad sociální demokracie, a vládnoucí staročeské strany. Odpůrci místního zastupitelstva kritizovali protežování osob, kumulaci starostových
funkcí, dodávání rozličných potřeb pro obec příbuznými zastupitelů či radních a starosty. Poukazovali také na plýtvání obecními penězi na, dle jejich názoru, zbytečné stavby, jakými měly být
nová jatka, pošta či nemocnice. Dále si stěžovali na aktuální problémy, jakými byly např. nedostatek vody ve výše položených částech města, nedostatečná podpora chudých a značně vysoké
obecní přirážky.49 Stav městských financí se skutečně v tomto období nejevil příliš příznivě, mimo
jiné kvůli počínající průmyslové hospodářské krizi, která se začala ve městě projevovat od roku
1900, avšak peníze z městského rozpočtu byly povětšinou použity na zřízení potřebných budov
a nákup dalších důležitých komodit pro město.50 Obecní představenstvo se mimoto snažilo
o co nejvhodnější pokrytí těchto výdajů a splácení půjček. Bylo však stále častěji nuceno přistupovat ke zvyšování obecních přirážek, s čímž místní obyvatelé z pochopitelných důvodů nesouhlasili a čehož političtí protivníci umně využívali při předvolebních diskuzích.
Součástí prohlášení na schůzích dělnického spolku Pokrok byl také požadavek na podíl
dělníků na obecní samosprávě, přičemž Jan František zde byl připodobněn k „plodu již zralému“,
který měl nadobro odpadnout.51 Starosta se na obranu zastupitelstva při předvolebních schůzích
v Národním domě snažil číselnými údaji dokázat, že investice a stavby města v 90. letech přinesly obyvatelům Třebíče užitek a reagoval také na stížnosti ohledně nedostatku vody, když na
shromáždění předvedl návrh na stavbu nového vodovodu.52
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BARTOŠ, J. – TRAPL, M.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960: Okresy: Třebíč, Moravské
Budějovice, Dačice. Olomouc 1990, s. 96–99.
Na krizi průmyslu městské zastupitelstvo upozornilo listem Zemské hejtmanství v Brně: „nepříznivé okolností,
panujících nyní u nás i v cizině, octly se mnohé zemské průmyslové podniky v poměrech neutěšených a to tím více,
čím nepříznivější jsou podmínky domácí produkce naproti cizině…“ viz SOkA Třebíč, f. Archiv města Třebíč,
inv. č. 1, k. 348, nefol., Živnosti (1894–1902). O krizi se zmiňuje ve své knize také Jan Janák. Viz JANÁK, J.: Třebíč: Dějiny města II. Brno 1981, s. 156.
Čas, 22. 11. 1903, s. 2.
Hlasy ze západní Moravy, 20. 11. 1903, s. 4.
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Navzdory těmto voličským setkáním skončily volby v roce 1903 pro staročechy neúspěchem.
Sociální demokraté před nimi vystoupili s požadavkem, aby jim byl přenechán celý třetí volební
sbor, což ostatní členové stran odmítli a spojili se proti nim.
To, že se strany dokázaly sjednotit proti sociální demokracii, se dalo považovat za jistý úspěch
starostova okruhu, avšak celkově utrpěli staročeši porážku, neboť lidová strana získala více
mandátů. Několik pozic v zastupitelstvu získala i Katolická strana národní na Moravě. Starostou
nadále zůstal Jan František Kubeš, leč funkci jeho prvního náměstka přestal vykonávat jeho
dlouholetý přítel a zemský poslanec, JUDr. Julius Kofránek. V této pozici ho nahradil syn bývalého starosty a Janova přítele Ignáce Přerovského, obyvateli Třebíče oblíbený advokát a lidovec
JUDr. Karel Přerovský.53
Krátce po volbách v roce 1903 hodnotil situaci anonymní autor článku v místních národně
sociálních novinách Pokrok, v němž napsal, že nikoli jen samotný starosta, ale celý obecní výbor
nestojí „za nic“ a Jan František nemá nikoho, o koho by se na radnici mohl opřít, a zároveň na
radnici chybí zástupci mladé generace. Podle něj se pouze dělníci „bili“ za lepší situaci ve městě.
V článku ještě připomněl zesnulého starostu Aloise Hasska a jeho spolupracovníky, včetně Jana
Františka, kteří dle něj kdysi pořádali protiněmecké schůze, leč v době napsání článku považoval
jejich rodiny za zcela německé. Je i ostatní členy třebíčského veřejného života jako učitele,
Sokoly, zastupitele apod. poté označil za netečné diváky v boji proti „škůdcům české školy“.54
Od voleb do městského zastupitelstva v roce 1903 městské zastupitelstvo ovládala lidová
strana, ačkoli doplácela na četné absence členů při zasedáních. Všechny subjekty na třebíčské
radnici se dohodly na pokusu zlepšit stav obecního rozpočtu, avšak nově s tím rozdílem, že jej
nebudou zvelebovat zatěžováním poplatníků, nýbrž jinými zdroji financí.
Ačkoli byl Jan František kvůli porážce ve volbách donucen k ústupkům ve své politice a ke
spolupráci s ostatními stranami, četnost útoků v místních listech neustala, ba naopak narůstala.
Po roce 1903 byl starosta obviněn z korupce při zadávání zakázek během stavby veřejné nemocnice. Celý případ byl nakonec vyřešen na zasedání obecního zastupitelstva, přičemž všechny firmy
i jednotliví obchodníci a řemeslníci účastnící se stavby se za starostu postavili a nařčení odmítli.
V této věci starostu podpořili také městští představitelé. Ze zápisu ze zasedání městského zastupitelstva je patrné, že většina z nich chovala Jana Františka v úctě a cenila si jeho schopností a zásluh
o rozvoj města.55 Jejich stanovisko bránící starostu bylo následně ještě otištěno v místních novinách.
Nenávist lokálního dělnictva vůči starostovi se od volební porážky staročechů v roce 1903
postupem času stále více stupňovala. Při častých protestních průvodech, které se nejednou zastavily u městské radnice, méně ukáznění účastníci věnovali starostově osobě mnoho invektiv.
Sociální demokraté měli nadto starostovi později za zlé, že při podobných událostech mělo být
na radnici k jeho ochraně přítomno několik četníků a oddíl vojenské kavalerie. Zdali tomu tak
skutečně bylo, nelze s jistotou říci, neboť jedinou zprávu o tom podává ke starostovi nepřátelsky
naladěný list Rovnost.56 V novinách byla haněna kromě pověsti Jana Františka reputace jeho
manželky Antonie a syna Otokara. Obviňováni byli např. z toho, že zboží nakupují u židovských
obchodníků a projevují nedostatečné vlastenectví. Kritice byl podroben také Janův mladší bratr
Ferdinand, do roku 1903 člen městského zastupitelstva.57
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JANÁK, J. Třebíč: Dějiny města II. Brno 1981, s. 99.
Pokrok: Zemský orgán strany Národních socialistů na Moravě, 14. 5. 1904, s. 3–4.
SOkA Třebíč, f. Archiv města Třebíč, inv. č. 620, k. 401, 1904, fol. 98, Protokoly o schůzích obecního představenstva a výboru 1904–1909.
Rovnost, 25. 10. 1904, s. 6.
Naše Noviny: Časopis pro Moravsko-Budějovicko, Jemnicko a Jaroměřicko, 20. 1. 1905, s. 1.

49

MAREK LORENC

Negativních ohlasů na starostovu politiku od roku 1904 přibývalo. Opětovně mu bylo vytýkáno špatné nakládání s obecním rozpočtem. Místními sociálními demokraty byl navíc obviněn z pokusu o podplácení redakce jejich tisku. Obětmi útočných článků nebyl jen starosta
a příslušníci místního obecního zastupitelstva, nýbrž také členové ostatních spolků loajální vůči
stávajícímu vedení města a učitelé na tamějších školách. Starosta a další poškození reagovali na
některé z článků vlastním prohlášením v třebíčských novinách Hlas. V roce 1905 se obecní zastupitelstvo dokonce jednohlasně shodlo na podání soudní žaloby proti několika článkům listu
Naše Noviny.58
Ačkoli si Jan František společně se svými spolupracovníky a zástupci ostatních politických
stran jistě uvědomoval, že všeobecné přímé volební právo dále posílí postavení dělníků ve
městě i celé monarchii, nemohl si dovolit tlak lidových mas zcela ignorovat. Městská rada tedy
nakonec souhlasila s tím, že se 28. listopadu 1905 zúčastní manifestačního průvodu a podpoří
požadavek dělnictva. Generální stávky a manifestace se účastnily všechny politické strany
a městská rada den před ní přijala na mimořádné schůzi rezoluci za všeobecné volební právo.59
Navzdory tomu, že si byl starosta pravděpodobně vědom jejích následků v podobě zhoršení
svého postavení, z okna radnice na naléhání demonstrujících pronesl projev, v němž vyslovil
„upřímný zájem obecního zastupitelstva s tužbami dělnictva a uvítal shodu veškerého českého
obyvatelstva“.60 Přítomní vojáci ani četníci nezasáhli a průvod se i přes obdržení pro něj
negativních zpráv přišlých z Vídně rozešel.61 Další, již menší demonstrace, se konala v prosinci
a po ní následovala série stávek přetrvávající i v následujícím roce.
Následující volby do městského zastupitelstva se uskutečnily v březnu 1907. Ještě před nimi,
konkrétně 27. února, Jan František Kubeš z pozice starosty odstoupil. Učinil tak kvůli pokračujícím útokům místního tisku, zpravidla dělnického, a stále častějším invektivám na předvolebních
a jiných politických schůzích. Nejdéle úřadující starosta své úmysly oznámil přípisem adresovaným svému prvnímu náměstkovi Karlu Přerovskému, který ho přečetl na zasedání městského
zastupitelstva.62 To k němu později vyslalo deputaci, která mu vyslovila dík a uznání za služby
prokázané městu.63
Na jeho místo nastoupil jeho dosavadní náměstek Karel Přerovský a svoji pozici uhájil i při
volbě konané v březnu 1907. V opozičních novinách bylo oznámeno, že Janovo odstoupení bylo
v širokých vrstvách obyvatelstva přijato s velikou radostí, což však pravděpodobně platilo pouze
o voličích sociálních demokratů. Zároveň zde bylo dodáno, že starosta své odstoupení zinscenoval a při nejbližších volbách plánoval své znovuzvolení. Tento předpoklad se ovšem po zvolení Karla Přerovského nepotvrdil, neboť sám Jan František pro něj již jako řadový zastupitel
hlasoval.64
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SOkA Třebíč, f. Archiv města Třebíč, inv. č. 620, k. 401, 1905, fol. 367, Protokoly o schůzích obecního představenstva a výboru 1904–1909.
Tamtéž, fol. 347–351.
Hlasy ze západní Moravy, 1. 12. 1905, s. 6.
Dle třebíčského marxistického historika Jaroslava Mejzlíka, který se od 50. let zabýval problematikou dělnictva
na Třebíčsku, byl velící důstojník přítomné vojenské posádky rozhodnut vydat pokyn k násilnému rozehnání demonstrantů. V tom mu měl zabránit okresní hejtman, který ho na poslední chvíli přemluvil. Viz MEJZLÍK, J.: Dělnické hnutí na západní Moravě do založení KSČ. Havlíčkův Brod 1957, s. 148.
SOkA Třebíč, f. Archiv města Třebíč, inv. č. 620, k. 401, 1907, fol. 600, Protokoly o schůzích obecního představenstva a výboru 1904–1909.
Moravská Orlice, 6. 3. 1907, s. 3.
SOkA Třebíč, f. Archiv města Třebíč, k. 301, inv. č. 607, fol. 279, Volební záležitosti 1907.
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Přestože se Jan František vzdal funkce starosty města, nadále pokračoval ve své veřejné
činnosti až do velmi pozdního věku. Útoky na jeho osobu po odstoupení z pozice starosty částečně ustaly, objevovaly se však i po něm. Kritizován byl nejvíce pro jeho působení v okresní
školní radě a využívání této pozice k protežování svého zetě Aloise Sobotky, ředitele měšťanské
školy v Třebíči. V roce 1913 nebyl po dlouholetém působení ve školní radě opětovně zvolen
a postupem času se soustředil pouze na své podnikání. Že za invektivami na Janovu rodinu stála
většinou pouze starostova politická opozice, svědčí novinový článek z roku 1917, v němž redaktoři novin Jihozápadní Morava Janovi a jeho manželce Antonii blahopřáli ke zlaté svatbě.65
Jan František Kubeš zemřel náhle dne 28. března roku 1925 ve věku 82 let. O Janově oblibě
svědčí početná účast místních občanů a zástupců spolků a institucí při jeho pohřbu. Janovi vzdali úctu také městští zastupitelé při svém zasedání, při kterém mu předseda správní komise věnoval vřelou vzpomínku, ostatní na jeho počest povstali ze svých křesel. V místních novinách
vyšel k uctění jeho památky obsáhlý a vzhledem k hodnocení osoby bývalého starosty velmi
pozitivně napsaný nekrolog.66 Přestože byl během své dlouhé a bezesporu úspěšné politické kariéry nucen čelit opozičním útokům, většina třebíčských obyvatel si vážila jeho práce. Invektivy
otištěné v dobových novinách povětšinou pocházely z per dělnické opozice, pro niž byl přirozeným nepřítelem. Třebíč se za jeho působení zbavila německé samosprávy, více než zdvojnásobila
počet obyvatel a zažila nebývalý rozkvět, jehož výsledky jsou ve městě často patrné dodnes.
Cílem příspěvku bylo zaplnění mezery v regionálním bádání a zmapování politické kariéry
nejdéle úřadujícího třebíčského starosty. Navzdory absenci odborné literatury a velmi mezerovitým, často navíc zkresleným informacím autorů publikujících po roce 1948, bylo zjištěno,
že Jan František sehrál významnou roli v událostech důležitých pro dynamickou proměnu města.
Podílel se, spolu se svými bratry, na založení českých spolků v době soupeření mezi českou
a německou stranou. Stal se věrným stoupencem starosty Ignáce Přerovského a v roce 1882
přispěl k definitivnímu vítězství české strany. Po předčasné smrti svého přítele Aloise Hasska po
něm převzal úřad starosty a v čele radnice působil až do roku 1907. Novinové články pocházející z provenience starostových odpůrců a příspěvky psané v duchu marxistické historiografie Jana
Františka deklarovaly za nepřítele dělnictva. Během bádání byla zjištěna spíše starostova snaha
o kompromisní řešení a, nelze ovšem říci do jaké míry upřímné, smíření. Vzájemný a vzhledem
k okolnostem přirozený antagonismus se však od roku 1885 stále prohluboval a spolu s diferenciací místní politické mapy nakonec způsobil Janovo odstoupení v roce 1907. Jeho energie
a nesporné úspěchy uvedené výše, navzdory pravděpodobnému protekcionismu svých příbuzných,
ale vedly k oblibě a úctě, kterou k němu chovala většina jeho současníků. Pozornost nebyla
věnována Janovým bratrům, manželce a dětem, jejichž mnohdy poutavé osudy by si zasloužily
samostatné zpracování.
Mgr. Marek Lorenc
ZŠ T. G. Masaryka Třebíč
Komenského náměstí 61/6
674 01 Třebíč
Česká republika
e-mail: lorenc@zstgmtrebic.cz
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HUBERT SVOBODA: ZLOČIN A TREST1

JAN ZERBST
This article describes the life of the important builder Hubert Svoboda from Brno. The reader
will learn how Hubert Svoboda lived during the first Czechoslovak Republic, the World War II
and the communist regime. He constructed famous buildings in Brno – for example Jiří Kroha´s
villa, Zeman´s café and a crematorium. He cooperated with Alois Horký, who was a Resistance
fighter against Nazism during the Second World War. Hubert Svoboda employed a lot of legionaries from the World War I. Hubert Svoboda met Kurt Lebert, who was member of Security
Service of the Reichsführer-SS (SD). Hubert Svoboda was after the World War II sentenced to
two years imprisonment and then he was shadowed during the communist regime by the State
Security.
Key words: Hubert Svoboda, the crime, the punishment
Úvod
Tato studie se zabývá životem významného meziválečného stavitele, který se podílel na
výstavbě prvorepublikového Brna a stál též u zrodu prvních funkcionalistických budov na našem
území. Známý a uznávaný stavitel Hubert Svoboda není pro nás zajímavý pouze pro svůj výrazný podpis v architektuře, ale jeho důležitost pro společnost spočívá i v mikrohistorické perspektivě retribučního soudnictví po skončení druhé světové války. Mimořádný lidový soud (dále jen
MLS) jej totiž odsoudil ke dvěma letům vězení za kolaboraci s nacisty, přestože vykonával
protinacistickou činnost. Po únorových dnech v roce 1948 byl též sledován Státní bezpečností
(dále jen StB), a to až do své smrti v roce 1969. Případ Huberta Svobody je v historickém bádání

1

V této studii čerpám ze své stejnojmenné diplomové práce. Při studiu archivních pramenů jsem byl konfrontován
rozličnými pohledy na osobu Huberta Svobody a mnohdy jsem objevil zcela protikladné příběhy o tomto muži.
Musel jsem proto vytvořit systém pro určování validity archivních a orálně-historických pramenů. Obzvlášť obezřetně jsem přistupoval k informacím dochovaných v archiváliích. Konkrétně se jednalo o zápisy výpovědí osob,
jež vypovídaly před Sborem národní bezpečnosti o kolaboraci Huberta Svobody. Z toho důvodu odkazuji v této
studii na svou diplomovou práci, podkapitola 2.7 Kritická analýza pramenů, kde na 40 stránkách podrobuji kritice
všechny typy pramenů. Pro lepší přehlednost uvádím v odkazech nejen citace na svou diplomovou práci, ale
i konkrétní archivní prameny. Citační úzus dodržuji podle pokynů redakce tohoto časopisu. Archiv rodiny Svobodovy, který mi předala k prostudování, byl neuspořádaný. Z toho důvodu jsem musel vytvořit inventarizaci dochovaných pramenů. Vytvořil jsem fondy podle data vzniku dokumentů a očísloval stránky. Kvůli tomu využívám
následující citaci: Archiv rodiny Svobodovy (dále jen ARS), f. do roku 1941, s. Během výzkumu se však objevily
i další dokumenty, které mi poslal vnuk Huberta Svobody elektronicky, a já tak nemohl tyto prameny uspořádat,
a proto je jejich název rozepsán. Zde předkládám elektronický odkaz na mou diplomovou práci, kde lze prostudovat
metodu pro určování validity: Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy. Hubert Svoboda: zločin a trest.
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/152489/ [cit. 15. 6. 2018].
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specifický taktéž proto, že stavební podnikatelé, kteří vtiskli Československu (i současné České
republice) funkcionalistický ráz, zůstávali v době sepsání této studie v pozadí historického zájmu.
V tomto smyslu byla ojedinělou záležitostí studie Lenky Kudělkové o staviteli Arturu Eislerovi.2
Zmínky v literatuře o osobě Huberta Svobody
O Hubertu Svobodovi nebyla dosud sepsána žádná odborná studie. Můžeme se o něm nicméně
dočíst v několika článcích a monografiích. První zmínka se nalézala v Časopise Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v němž autor Tomáš Pospěch otiskl studii o meziválečné architektuře v Hranicích.3 Docent Josef Kroupa sepsal článek o historii Úrazové nemocnice v Brně, na
jejíž výstavbě se podílel Hubert Svoboda.4 Jeho jméno lze nalézt i v knize věnované Ernestu Wiesnerovi, významnému brněnskému architektovi, za níž stál Petr Pelčák a Ivan Wahla.5 V knize
Brněnští židovští architekti 1919–1939 předestřel Jiří Auermüller vzpomínku na přístup k práci
Huberta Svobody.6 Nakonec byl Hubert Svoboda zmíněn v místopisu, který se zabýval obcí Křetín.7
Archivní a orálně-historické prameny
Hubert Svoboda se stal za svého života významným stavitelem, o čemž svědčí i dochovaná
široká pramenná základna. Informace o něm se nachází v soukromém archivu rodiny Svobodovy, dále ve fondech Moravského zemského archivu nebo Archivu bezpečnostních složek.
V rodinném archivu se nacházely nejen písemnosti postihující stavitelův život od jeho narození, ale i materiály z devadesátých let 20. století, kdy Svobodovi potomci zažádali o navrácení
majetku v restitučním řízení. Rodinný archiv je výjimečný i svojí pestrostí. Nacházejí se zde
dokumenty z matriční knihy, doklady vojenské provenience o Svobodově činnosti v Československé armádě či úřední listiny (například přidělení stavitelské koncese). Nemalá část archivního materiálu se rekrutovala ze zaplacených složenek ve prospěch charitativních a křesťanských
organizací. Prostudoval jsem také dochované děkovné dopisy charitativních organizací, které
stavitel podporoval. Nezanedbatelné místo si v archivu uchovaly i dobrozdání o Svobodově chování za Protektorátu Čechy a Morava. Mezi nimi mají důležitý význam dokumenty, jež se týkaly zvláště lidí, kterým bylo z neznámých důvodů znemožněno vystoupit před MLS ve prospěch
Huberta Svobody. V menší míře se v archivu nacházely i prameny ze socialistické doby a polistopadového období, kdy se rodina snažila marně domoci návratu konfiskovaného majetku.
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Moravský zemský archiv ukrýval ve fondech skupiny H (Fondy průmyslových podniků, výrobních družstev, obchodních organizací, bank a spořitelen do znárodnění) fond Hubert Svoboda, stavitel, Brno. Nacházely se v něm informace o jeho životě z let 1922 až 1948. Můžeme zde
pracovat také s dokumenty z první republiky, které se vztahovaly k osobě Františka Svobody,
stavitelova otce. O stavitelových volnočasových aktivitách vypovídala řada členských legitimací spolků i potvrzení o jeho činnosti v nich. Úřední korespondence se ve fondu objevovala jednak
z meziválečného období, ale i z Protektorátu. Rozsáhlá část poválečných archiválií se týkala
obrazů Alfonse Muchy, které Hubert Svoboda vlastnil a snažil se je uchránit pro svého syna před
konfiskací.
V Archivu bezpečnostních složek se nacházelo několik archivních sbírek, které se staly základním vodítkem pro objasnění problematiky stavitelovy kolaborace. Ukrývaly se zde informace o jeho procesu. Stěžejním se stal fond Svoboda Hubert (H 563), který obsahoval výslechy osob
vystupujících v případu Svobodovy kolaborace a dokumentaci StB, jež ho sledovala v poúnorové době. Klíčovým pramenem pro objasnění života Huberta Svobody se pro mne staly především
výslechy. Archivní fond Německé soudy v říši (141) obsahoval informace o odbojové skupině
Vladislava Bobáka, s jejímž jedním členem byl Hubert Svoboda v kontaktu. Fond Odboru politického zpravodajství MV (2M) ukrýval rozsudky MLS z let 1945 až 1946. Fond Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (52) nabízel svědectví několika členů německých bezpečnostních složek,
kteří se poznali se stavitelem. Další zajímavý fond nesl název Ústředna Státní bezpečnosti (305),
v němž se nacházela archivní sbírka výslechů o životě konfidenta gestapa Otty Štancla, který se
znal s Hubertem Svobodou.
Ačkoli to nebyl lehký úkol, podařilo se mi díky velké pomoci rodiny Svobodových poznat
i další pamětníky. Rozhovor jsem tak vedl s 5 lidmi, kteří se s Hubertem Svobodou pravidelně
setkávali. Střetli se s ním i jejich rodiče, kteří v jeho životě sehráli významné role. Jedná se
o stavitelovu snachu s vnoučaty, syna sestry Huberta Svobody a dceru hajného, který byl zaměstnancem Huberta Svobody na velkostatku Křetín.
Prameny, jež jsou nosičem informací, musíme podrobit určení validity, zdali lze poznání
uložených v pramenech důvěřovat. Nelze apriori odsuzovat orálně-historické prameny pro jejich
subjektivitu a upřednostňovat archivní prameny. Musí dojít k cílenému porovnání pramenů.
Porovnávání různých typů pramenů je stabilní postup minimálně pro orální historiky. V knize
Třetí strana trojúhelníku dokonce můžeme vidět toto doporučení od profesora Miroslava Vaňka,
jenž se opírá ve faktografické analýze o vypracovaný seznam konkrétních informací a dat, jež
se porovnává s dalšími údaji z jiných zdrojů či z literatury.8 Takto pracovala také orální historička Alice M. Hoffman ve studii Reliability and validity in oral history: the case for memory, v níž
se snažila zachytit přesnost vybavovacích schopností svého manžela na druhou světovou válku
pomocí porovnávání pramenů z archivu v Suitland, Marylandu. Během tohoto výzkumu si povšimla dvou rozdílných přístupů ve vzpomínání. Díky porovnávání s dalšími prameny tak zjistila, že její manžel si dokázal vzpomenout na povahové rysy svého nadřízeného, nedokázal si
však již vybavit jeho příjmení.9 Důležitost určení validity si uvědomíme, jakmile přistoupíme
k systematizaci pramenů vypovídajících o životě Huberta Svobody. Ty lze rozdělit na objektivní
(úřední) a subjektivní (postavené na individuální paměti) prameny. Mezi subjektivní patří orál-
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ně-historické prameny, výslechy, posudky na Huberta Svobodu sepsané příslušníky StB nebo
osobní korespondence. Jistou podobnost vykazují konkrétně orálně-historické prameny a výslechy. Na předestřené informace z orálně-historických rozhovorů a výslechů je tak nutno nahlížet
jako na zpověď lidí ve specifické situaci, kdy se tazatel snažil získat určité informace. Subjektivní prameny vykreslovaly Huberta Svobodu navíc pozitivně i negativně. Jednalo se o silně
protichůdné informace, které nešly bez prověření vložit do finální studie. Obsah vyprávění musíme tedy zanalyzovat kvůli narativitě. Při vyprávění totiž dochází ke konstrukci reality, narativitě, tázaného jedince,10 kterou historik musí rozklíčovat.
U subjektivních pramenů tak musíme kromě porovnání s objektivními prameny sledovat
několik oblastí, jež vypovídají o věrohodnosti informace: motivaci k zapamatování, či zveřejnění informace; autentičnost (jedná se o přímého účastníka, či je vzpomínka součástí biografického vyprávění); pro archivní subjektivní prameny, jakými jsou výslechy, historik dohledává četnost
výslechů dané osoby na určité téma a sleduje proměny ve vyprávění; provádí dva orálně-historické rozhovory: první se nazývá narativní, biografický rozhovor (narátor sám vypráví svůj
příběh, jež odhalí subjektivní zkušenosti narátora), druhý rozhovor cílí na zkušenosti se sledovanou tématikou; analyzuje způsob popisu děje danou osobou.11
Život Huberta Svobody do roku 1939
Život Huberta Svobody se započal psát ještě za rakousko-uherského mocnářství. Narodil se
15. října 1891 v malé vesnici Tetčice manželům Františkovi a Františce Svobodovým.12 Tato obec
se rozkládá v Boskovické brázdě na okraji přírodního parku Bobrava. Rod Svobodových však
pochází z nedaleké Zbraslavi, kde je příjmení Svoboda časté i dnes.13 Otec Huberta Svobody byl
hajným na velkostatku barona Moritze Arnolda Deforesta.14 Tento šlechtic zdědil po svém nevlastním otci baronu Hirschovi moravská panství Veveří a Rosice, jež přešla roku 1925 do majetku Československé republiky.15 Budoucí stavitel měl pět sourozenců. Při výslechu na ředitelství Sboru národní bezpečnosti (dále jen SNB), na státně bezpečnostním oddělení, v Brně dne
2. listopadu 1945 vzpomínal, že rodina žila v chudých poměrech, a tak jenom za těžkých obětí
mohl vystudovat „stavitelskou průmyslovku“.16 Maturoval roku 1910 na c. k. české státní škole
průmyslové v Brně. Nepatřil mezi vzorné studenty. Problémy mu dělaly jazyky a paradoxně
i technické obory: pozemní stavitelství, rýsování návrhů budov a stavitelské slohy. Po maturitě
se stal zaměstnancem firmy Bachr a Pětník jako stavitelský asistent.17 Po necelém půlroce se
přestěhoval do Olomouce, kde získal práci u firmy Sojka.18 V potvrzení o zaměstnání jej zaměst-
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navatel Sojka chválil a popisoval jako „zaučenou a samostatnou technickou sílu“. V této práci
vydržel pouhý měsíc, protože dostal pracovní příležitost v Sarajevu.19 Po atentátu na Františka
Ferdinanda d´Este byl povolán do armády k 8. pěšímu pluku20 v Sibini.21 Následně byl přeložen
do Vídně k zákopnickému praporu číslo 10, jenž dostal za úkol vystavět komunikace u Bělehradu. Po ukončení srbského tažení putoval do Albánie, kde onemocněl malárií a tyfem. Po uzdravení se účastnil bojů na italské frontě.22
V Brně, kde se objevil den před koncem první světové války v hodnosti poručíka rakouskouherské armády, zastával funkci ubytovacího referenta s úkolem ubytovat vojáky vracející se
z fronty.23
Povolení k provozování stavitelské živnosti získal Hubert Svoboda 11. prosince 1919.24
Podnikat začínal v nelehké době. První čtyři roky po vzniku Československa se vyznačovaly
vysokým daňovým zatížením podnikání i obyvatelstva. Tíživé břemeno představovaly obecní
přirážky, které často překračovaly výši daní. Některé obce tak financovaly neúměrné komunální investice a vysoké sociální dávky.25 Stavitel Svoboda se stal členem Sokola 3. listopadu téhož
roku. Cyril Hýlek, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Brno I, o něm tvrdil, že se Hubert Svoboda
nikdy netajil sokolským smýšlením a přesvědčením, přičemž se vždy snažil získat pro tyto zásady také své zaměstnance.26 V roce 1920 založil svůj podnik – „Stavitelská firma Hubert
Svoboda“.27 Tyto životní události přišly v období, kdy se hospodářství vzpamatovávalo z válečného pustošení a bylo nezbytné ponechat vázané hospodářství. Po skončení války se tak v Československu rozvíjela rozsáhlá investiční činnost do veřejných staveb. Měla podnítit hospodářský
růst. U veřejných staveb se investoři rekrutovali z obcí, okresních samospráv, veřejných institucí a výjimečně i státu. Ten se primárně zajímal o zbrojní výrobu (Československá zbrojovka
a Česká zbrojovka).28
Samotné Brno muselo projít značnou proměnou. Hlavní zemské město Moravy tvořilo jen
historické centrum. Výstavba po ukončení světové války probíhala bez generálního regulačního
plánu. K městu 16. dubna 1919 bylo připojeno třiadvacet obcí, které s centrem postupně splynuly. Moravská metropole tak zažila prudký stavební rozvoj. Začaly zde vyrůstat obytné bloky
a kolonie domků (i nouzové dělnické kolonie). Tak tomu bylo například v Králově Poli či Černých
Polích. Vily pro změnu vyrůstaly namátkou v Černých Polích a Masarykově čtvrti.29 Hlavním
iniciátorem brněnských staveb se stala stavební družstva, kterých již v roce 1919 vzniklo několik.30
V tomto směru bylo nejaktivnější družstvo Úřednická čtvrť, jelikož zajistilo regulační a parce-
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lační plány i návrhy na deset typů rodinných domů.31 Většina staveb, pocházejících přibližně z let
1919–1921 měla spíše užitkový charakter a inklinovala více ke stavitelským než architektonickým
disciplínám. Cílem jejich projektantů bylo vytvořit obydlí s technickým vybavením, odpovídajícím dobovým požadavkům. Hubert Svoboda v této době spolupracoval se Sportovním sdružením Masarykova čtvrť na stavbě klubovny a tenisového hřiště na Žlutém kopci.32
Hubert Svoboda se oženil v roce 1922 s Annou Zdražílkovou.33 Jejich jediný syn, Hubert
Svoboda ml., se narodil v roce 1934.34 Protože sám zpočátku neměl dostatek financí na to, aby si
pořídil vlastní nemovitost, pomohli mu v roce 1922 jeho bratr Jindřich Svoboda a tchán Jakub
Zdražílek s koupí domu na Kounicově ulici v Brně.35 Skutečně zlomovým datem se pro Huberta
Svobodu stal rok 1923, kdy koupil budovy a zahradu v ulici U Botanické zahrady 12,36 jež patřily Prvnímu brněnskému akciovému pivovaru a sladovnám.37 Kvůli nedostatku financí koupil
stavitel Svoboda tyto pozemky spolu se staviteli Leopoldem Jungmannem a Vladimírem Stavíčkem.38 Hubert Svoboda zde postavil do pěti let činžovní dům.39 Splácení hypotéky na tuto stavbu
jej zatížilo až do roku 1944.40 Ve dvacátých letech se Hubert Svoboda politicky vyhranil, jelikož
se ztotožnil s Československou stranou národně socialistickou (dále jen ČSNS). Při jeho firmě se
začaly zakládat odborové organizace Československé obce dělnické – odborové organizace
ČSNS.41
V roce 1924 se Hubert Svoboda společně se stavitelem Leopoldem Jungmannem podílel na
přístavbě Zemského domu II v Brně. Moravský zemský stavební úřad o staviteli psal v Doporučení pro provádění větších staveb, že výstavbu prováděl k plné spokojenosti stavební správy
a stavebníků.42
Tentýž rok postavil i pět civilních a vojenských činžovních domů pro Obecně prospěšné
stavební a bytové družstvo důstojnictva v Brně. Díky této zakázce získal finanční možnosti do
budoucna, poněvadž zde nebylo potřeba provozního kapitálu.43
Následující léta se stavitel Svoboda zapojil opět ve společnosti stavitele Jungmanna do rozsáhlejších projektů. Mezi významné realizované návrhy patřila výstavba bytových domů pro
obecně prospěšné stavební družstvo DOMOV pro Velké Brno či výstavba Úrazové nemocnice
v Brně. Stavba Úrazové nemocnice, první a jediné v Československu, byla situována do zadního
traktu úřední budovy na Kolišti, kde se tehdy nacházela tichá a neprůjezdná ulice Ponávka.
Stavba byla zahájena 19. října 1931 výkopem základů. Hubert Svoboda a Leopold Jungmann
nebyli jedinými staviteli této stavby. Kromě nich se na vybudování této nemocnice podíleli
Herman Mainx a Stanislav Neděla.44
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Nejvýznamnější budovy, na nichž se Hubert Svoboda podílel, však byly postaveny v letech
1925 až 1928. Jednalo se o tři brněnské stavby: Zemanovu kavárnu, krematorium a vilu Jiřího
Krohy.45 Těmto objektům se nyní budu věnovat více.
Zakázka, díky níž se podílel v roce 1925 na výstavbě kavárny Josefa Zemana, se mohla zprvu zdát jako zcela obyčejná, avšak stala se dílem stěžejního významu pro prvorepublikovou architekturu. Zemanovu kavárnu vyprojektoval architekt Bohuslav Fuchs.46 Kavárna se nacházela
v sadech na Kolišti a jednalo se o první moderní stavbu na území Brna a jednu z prvních, důsledně funkcionalistických prací v českých zemích. Bohuslav Fuchs položil při realizaci tohoto
projektu důraz na prostorové řešení v jednoúčelové nevelké budově. Při koncipování půdorysu
vyšel ze dvou navzájem se prostupujících obdélníkových tvarů, které vytvořily organický celek.47
V roce 1926 vyhrál Ernst Wiesner48 soutěž na stavbu brněnského krematoria (dnes je kulturní památkou). Na stavbě této budovy se podílela i firma Huberta Svobody. Jedná se o unikátní
stavbu, kde se Wiesner pokusil vyprojektovat budovu, jež by se vyrovnala svou vnitřní a vnější
velikostí výrazu kultu někdejších dob: pyramidě a kostelu. Díky své jedinečnosti byla sledována
i novináři, kteří o tomto projektu pravidelně informovali v dobovém tisku: „Krematorium je
dílem Ernsta Wiesnera. Podařilo se mu sloučit monumentalitu s účelností dosud naprosto odlišným způsobem. Touto pozoruhodnou stavbou je dnes Brno velmi obohaceno. I technické a vůbec
vnitřní uspořádání bude dokonalé, vše tomu nasvědčuje. Z bílých arkádovitě řešených křídel
kolumbárií vyrůstá mohutné rudé těleso vlastní budovy, které nad širokým ochozem ukončují
bílé plochy obřadní síně se šedými svislými pásy ze slovenského travertinu.“49
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Tyto informace jsem získal díky fotoalbu provedených staveb podniku Stavitelská firma Hubert Svoboda. Nicméně fotografie pro mě nejsou úplně relevantním důkazem. Kontaktoval jsem tedy vedoucího oddělení dějin architektury Muzea města Brna Jiřího Chatrného, který mi doporučil, abych se obrátil na vnučku Jiřího Krohy, poněvadž
v jejím rodinném archivu je dochovaná plánová, fotografická a písemná dokumentace k objektu vily, kterou projektoval její dědeček. Po mém zkontaktování vnučky Jiřího Krohy a prostudování si rodinného archivu mohu říci,
že fotografie jsou spolehlivým archivním pramenem. Potvrzení, že Hubert Svoboda stavěl vilu Jiřího Krohy, je
dochováno na povolovacích plánech k této stavbě. Archiv rodiny Jiřího Krohy, neinventarizováno, Povolovací
plány ke stavbě.
Bohuslav Fuchs se narodil 24. března 1895 ve Všechovicích. Po absolvování Akademie výtvarných umění pracoval
v letech 1919 až 1921 v ateliéru Jana Kotěry. U příležitosti soutěže na regulaci Prostějova v roce 1922 se seznámil
s městským architektem v Brně Jindřichem Kumpoštem. Ten mu nabídl zaměstnání v architektonickém a regulačním oddělení městského stavebního úřadu, kde zůstal až do roku 1929. Mezi významné budovy, které navrhl,
patří například: obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně, hotel Avion v Brně, Moravská banka (spolupracoval
s Ernstem Wiesnerem; dnes se jedná o budovu Komerční banky) či Spořitelna města Tišnova. Bohuslav Fuchs byl
i veřejně účasten na kulturním a uměleckém životě v Československu, ale i v zahraničí. Působil například jako člen
Královského institutu britských architektů nebo zastával funkci stálého delegáta na Mezinárodních kongresech
moderní architektury. Zemřel v Brně 18. září 1972. CRHONEK, I.: Architekt Bohuslav Fuchs: celoživotní dílo.
Brno 1995, s. 9–191.
Tamtéž, s. 18.
Ernst Wiesner se narodil v Malackách 21. ledna 1890. Do Brna se dostal se svými rodiči v roce 1899. Ve školním
roce 1901/02 začal Ernst studovat na Zemské vyšší reálné škole v Brně. Od 18. října 1909 byl posluchačem Vysoké
školy technické ve Vídní. V říjnu 1910 však přešel do Mistrovské školy architektury Akademie výtvarných umění
ve Vídni, kterou vedl Friedrich Ohmann. Vojenskou službu strávil v letech 1914 až 1918 v Polsku, Dalmácii a jižním
Tyrolsku u ženijního pluku, který stavěl zřícené mosty a lanovky. První Wiesnnerovou samostatnou prací se složitějším stavebním programem, jíž se spolehlivě etabloval na brněnské scéně, byla novostavba činžovní vily na
zkoseném rohu dnešní Údolní ulice. Jeho významnými projekty jsou stavby České banky Union, kavárny Esplanade či vily tehdejšího honorárního konzula pro Persii Eduarda Münze. Republiku chvatně opustil v březnu 1939,
protože byl židovského původu. Usadil se ve Velké Británii, kde mu byl poskytnut azyl a od Královské společnosti britských architektů získal pracovní povolení. PELČÁK, P. – WAHLA, I.: c. d., s. 8–18.
Úryvek pochází z léta roku 1929. Tamtéž, s. 11–12.
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Posledním významným projektem, na němž se stavitel Hubert Svoboda podílel, byla vila
Jiřího Krohy (dnes je též kulturní památkou).50 Stavba se realizovala v letech 1928 až 1931. Rodinná vila, podle návrhu majitele, je obdélného půdorysu, který se ze Sedlákovy ulice jeví jako
dvoupodlažní, avšak ve skutečnosti má tři patra. Stojí na konci uliční zástavby na úpatí poměrně
strmého svahu, jehož část je terasovitě upravena jako okrasná zahrada.51
V letech 1932 až 1933 měl stavitel Hubert Svoboda možnost znovu spolupracovat s významným brněnským architektem židovského původu Ernstem Wiesnerem, jehož zřejmě postihly
i finanční potíže, a proto s Hubertem Svobodou postavil dům na Staré ulici 24, jenž symbolizuje prostou účelovost a jednoduchost. Stavba měla původně šedou fasádu, s níž kontrastovala bíle
natřená okna v líci zdi. Jediným výrazným architektonickým motivem byl prostý parter se
dvěma obchody a garáží, obložený patrně tmavým opaxitem, a z plochy dvorní fasády mírně
předstupující hmota točitého schodiště vestavěného mezi oběma křídly.52
V roce 1933 narostl finanční kapitál Huberta Svobody asi na 2,5 milionů korun československých, čehož využil ke koupi velkostatku a zámku v Křetíně,53 protože, jak se sám vyznal při
jednom z výslechů před SNB, jeho koníčkem bylo zemědělství.54 Dokonce i Kurt Lebert, člen
Sicherheitsdienstu (dále jen SD), musel konstatovat během období Protektorátu Čechy a Morava,
že vedení hospodářství má stavitel Svoboda v „malíčku“.55
Zůstaňme ještě na chvíli na Křetíně, které stavitel koupil onen rok, abychom si o tomto místě udělali přehled. Křetínské panství bylo v držení německého rodu Walderode nepřetržitě od
roku 1656. Tento rod sice vymřel na konci 18. století po meči, ale po přeslici se k majetku dostal
Josef hrabě Des Fours, jenž si vzal Antonii Walderode. Díky tomuto manželství získal hrabě Des
Fours i nový predikát, a proto přešlo od roku 1791 celé panství do vlastnictví rodu Des Fours-Walderode. Během vlastnictví křetínského panství se rod Des Fours-Walderode dokázal postarat o jeho bezproblémový chod. Když například nastala nečekaná katastrofa, jakou byl rozsáhlý
požár obce v noci z 13. na 14. září roku 1852, při němž vyhořel celý střed obce a zámek, dokázalo panstvo do osmi let postavit nový zámek a zrenovovat kostel. Šlechtický rod byl navíc po
celé 19. století mecenášem zdejší školy i jejích žáků. Vznikem nové Československé republiky se
pro hraběcí rod začala stahovat pomyslná mračna. Velmi neblaze na ně zapůsobila pozemková
reforma z roku 1919.56 Stát si díky tomu vyhrazoval právo převzít v budoucnosti za náhradu půdu
a zároveň omezoval dispoziční právo majitele, který mohl s půdou nakládat jen se svolením
Státního pozemkového úřadu, v jehož kompetenci leželo provádění celé reformy. Náhrada se
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Narodil se 5. června 1893 v Praze. V březnu 1918 složil druhou státní zkoušku se zvláštním vyznamenáním na
Vysokém učení technickém v Praze. V lednu 1927 založil v Brně časopis Horizont, revue současné kultury v Československu a následující rok se přestěhoval s rodinou do Brna, kde realizoval projekt své rodinné vily. V roce 1939
byl deportován pro své komunistické smýšlení do koncentračních táborů Dachau a Buchenwald. Koncem roku 1940
byl propuštěn kvůli těžké sluchové nemoci a do konce války byl hlídán gestapem. Během roku 1947 si dopisoval
s významným brněnským architektem Ernstem Wiesnerem. Na podzim 1948 byl zřízen u Stavoprojektu samotný
ateliér národního umělce Jiřího Krohy. V roce 1953 navrhoval smuteční úpravu Španělského sálu při úmrtí prezidenta Klementa Gottwalda a úpravu Vladislavského sálu. Zemřel 7. června 1974. DVOŘÁKOVÁ, D. – MACHARÁČKOVÁ, M.: Jiří Kroha (1893–1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století. Brno
2007, s. 385–423.
Tamtéž, s. 186–187.
PELČÁK, P. – WAHLA, I.: c. d., s. 15.
ABS, f. H 563, inv. č. 2, s. 30.
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neměla poskytnout za majetek nepřítele národa. Hranice záboru byla stanovena na 150 ha zemědělské půdy, která zahrnovala (§ 2 záborového zákona) pole, louky, zahrady, vinice a chmelnice,
nebo na 250 ha půdy vůbec, avšak zákon připouštěl různé výjimky.57 Připočtěme ještě vnější vliv,
jakým byla hospodářská krize, a tak není divu, že tíživá finanční situace dohnala rod Des Fours-Walderode, zosobněný hraběnkou Augustou Gabrielou (zemřela během prodeje) a jejím synem
Kuno Theodorem, k prodeji téměř celého rodinného majetku za 1 milion 74 tisíc korun československých. Jediný majetek, který stavitel nezískal, byl přestavěný dům z původně vyhořelého
zámku a přilehlé pozemky, poněvadž zde dožívala dcera Augusty Gabriely, Marie Immaculata,
jež trpěla těžkou nemocí, kvůli níž strávila většinu života upoutaná na vozík.58
Možná vše zapříčinila doznívající hospodářská krize nebo určité znaky nacionalismu, faktem
však je, že tamní obyvatelé vítali Huberta Svobodu na panství s otevřenou náručí, o čemž svědčí dopis občanů Křetína Hubertu Svobodovi: „Proto dnešní naše radost je tím větší, že majitelem
panství křetínského je opět Čech a nad zámkem zavlaje opět prapor červenobílý!“59 Stavitel
se projevoval jako zkušený podnikatel, a tak ustaly dopady hospodářské krize na obyvatele
Křetína. Vlastnictví Huberta Svobody totiž znamenalo pro velkostatek určitou renesanci, z níž
těžila i obec, poněvadž místní živnostníci získávali zakázky právě ze statku.60
Původně Hubert Svoboda sídlil v kanceláři na Kounicově ulici, ale 21. března 1935 se rozhodl přesídlit do nově postaveného domu U Botanické zahrady 12.61 Od jara téhož roku bydlel v bytě
tohoto nově postaveného domu Žid Leo Steiner s manželkou, který později výrazně zasáhl i do
stavitelova života.62 Tento manželský pár žil v domě Huberta Svobody až do roku 1941, kdy byl
nucen se vystěhovat z nařízení Ústředny pro židovské vystěhovalectví, načež byl deportován do
koncentračního tábora. Leo a Žofie Steinerovi však nebyli jedinými příslušníky židovského národa, kterým Hubert Svoboda pronajímal bydlení. Další Židé, kteří našli útočiště ve stavitelových
činžovních domech, byli Jacob Wechsler, Gertrude Drexler63, Louise Fanta či Josef Fantl.64
Rok 1937 byl poměrně bohatý na převratné události v životě Huberta Svobody. Podílel se na
rekonstrukci nemocnice v Hranicích, která byla zřízena již roku 1857. Jednalo se tak o jednu
z nejstarších veřejných nemocnic na Moravě. Na této stavbě spolupracoval společně s Bedřichem
Rozehnalem.65 Koupil také v exekuční dražbě mlýn i hostinec v Prostředním Poříčí.66 Jako vážený stavitel se vracel také do Zbraslavi, kde se podílel na opravě školní budovy.67 V tomto roce
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se poprvé objevil na křetínském zámku muž, který několikrát vstoupil do života Huberta Svobody. Jmenoval se Alois Horký. Na usedlost přijížděl vždy, když zde byla potřeba opravit elektrotechnická zařízení.68
Hubert Svoboda byl též pověřen 11. ledna 1938 výstavbou lehké obranné linie, konkrétně se
jednalo o úsek Mosty na Českotěšínsku. Velitelem stavebního dozoru byl škpt. pěch. Ladislav
Zámečník.69 Práce započaly ve Zpupné Lhotě 15. března 1938. Výstavbu lehkého opevnění provázela řada komplikací. Hlavní problém, s nímž se musela firma vyrovnat, byl nedostatečný
počet vojenských stráží, které měly hlídat výstavbu opevnění. Proto mohla stavitelská firma
Huberta Svobody, dle příkazu velitele úseku, v prvních dvou měsících rozestavět pouze 4 až 6
bunkrů. Po celý duben bylo navíc špatné počasí a mnoho vozovek nesjízdných, a tak se práce
prodlužovala. Během výstavby se vyskytl problém s betonáží, a tak firma potřebovala, aby se
pracovalo i o víkendech. Bohužel proti tomu se postavili řadoví vojáci, kteří pracovali na výstavbě opevnění, jelikož v neděli chtěli mít volný den.70 Hubert Svoboda za tuto zakázku vyinkasoval
přes 880 tisíc korun československých, které obdržel v sedmi splátkách.71
Stavitelův život od počátku okupace do jeho uvěznění v roce 1945
V březnu roku 1939 hrozilo v Brně nebezpečí německých provokací vůči českému obyvatelstvu.
Doktor Sobotka z brněnského policejního ředitelství žádal studenty středních škol (německých
i českých), aby o víkendových dnech 11. a 12. března 1939 nevycházeli po 18. hodině na ulici.
Přestože hrozily nepokoje, k žádnému vážnějšímu incidentu nedošlo vyjma 14. března 1939, kdy
se střetl policejní kordon s tisícovkou modřických Němců. Samotný generál Wilhelm List byl
ubytován se svým štábem 5. armádní skupiny v hotelu Evropa. Jisté nepokoje se objevily ještě
18. března 1939, kdy dorazil transport českých vojáků, kteří se právě vraceli ze Slovenska, na brněnské nádraží, což vyprovokovalo občany k projevům nevole, které museli uklidnit až příslušníci
německých bezpečnostních složek.72 Zřejmě si to Hubert Svoboda sám neuvědomoval, ale tento
dějinný předěl, jenž známe jako vznik Protektorátu Čechy a Morava, mu postavil do cesty palčivou
otázku. Stavitel stál před rozhodnutím, zda zůstane činný ve své profesi, která byla i jeho koníčkem,73
nebo odejde do ústraní. Zda si byl tohoto rozhodování vědom a takovou otázku si položil, nevíme.
Určitě však víme, že ze stavitelství neodešel. Po druhé světové válce byl odsouzen i za realizované
stavební projekty za Protektorátu mimořádným lidovým soudem dvouletým žalářem.
V tomto vidím historickou paralelu s dirigentem Václavem Talichem, jenž byl pověřen správcovstvím opery Národního divadla 24. října 1935. Tu umělecky spravoval až do roku 1945, kdy
po květnové revoluci nebyl ve své funkci znovu potvrzen. Navíc byl v Berouně zatčen, protože
z povahy své funkce se stýkal s nacistickými představiteli. Václav Talich se mohl v roce 1939
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svého místa svobodně vzdát, avšak neučinil tak.74 Hubert Svoboda, Václav Talich i mnoho dalších
mužů, kteří milovali svou profesi i svou rodinu, se muselo vnitřně vyrovnat s rozhodnutím které
učinili v době okupace, tedy zdali zůstanou u své profese. Hubert Svoboda svou profesní dráhu
nepřerušil, což mu v budoucnu, jak uvidíme později, velice zkomplikovalo život.
Věnujme nyní pár řádek charakteru Huberta Svobody, poněvadž se jednalo o člověka, jenž
musel po válce ustát morální pranýřování a nosit v sobě vědomí, že ho společnost vnímala jako
kolaboranta. Tento muž se projevoval vytrvalostí dokončit stanovený úkol a nebývale pevnými
zásadami, které se vyznačovaly jasně daným morálním kodexem, jehož kořeny byly položeny již
v jeho dětství. V rodině lesního dělníka, jak vzpomínal, musel vynaložit velké úsilí, aby vůbec
mohl započít studium, které v roce 1910 úspěšně dokončil. Píle, kterou měl již ve svých mladých
letech, mu pomáhala po mnoho let, kdy budoval svou firmu. Ze vzpomínek dělníků víme, že po
svých zaměstnancích vyžadoval vysokou pracovní morálku a výkonnost, která byla jemu vlastní.75
Zcela nezpochybnitelným faktorem, jenž Huberta Svobodu ovlivnil v jeho chování, byla víra
v Boha. Navštěvoval pravidelně kostel a své blízké vedl k římskokatolickému vyznání.76 Právě
kvůli tomu vznikaly i rozpory mezi ním a jeho manželkou, protože k víře vedl svého syna. Hubert
Svoboda ml. o tom podal svědectví, když si zapsal do svého deníku, že mu maminka vytýkala
náboženský zápal, jejž v něm pěstoval jeho tatínek.77
Vysoké pracovní nasazení, o němž mluvili jeho zaměstnanci při výsleších na ředitelství SNB,
a do jisté míry introvertní povaha, kdy se věnoval zejména své rodině i blízkému okolí, Hubertu
Svobodovi nedovolovaly, aby trávil čas v kavárnách a na různých veselicích. Lidé, jež ho neznali
příliš dobře, o něm tvrdili, že byl uzavřený morous. Pro někoho mohl skutečně býti nepřístupným,
nevrlým člověkem. On totiž raději trávil volný čas hledáním duševního klidu, k čemuž mu pomáhala ona víra v Boha.78 Mohlo by se zdát, že tento člověk se s nacistickými bezpečnostními složkami nemůže nikdy zaplést, ale doba a jeho stavební i podnikatelské projekty tomu chtěly jinak.
Spolupráce s německými bezpečnostními složkami
Stavitel Svoboda přišel do styku s pracovníky německých bezpečnostních sborů již v červenci 1939. Zaměstnanec gestapa Jaroslav Pekný se otázal svého kolegy Františka Prudkého,79 jestli
by nevěděl o nějakém letním bytě. Jeho manželka trpěla tuberkulózou a potřebovala někde
podstoupit rekonvalescenci. Prudký byl milencem Augusty Spilmannové, která pracovala u Hu-
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berta Svobody jako sekretářka v kanceláři jeho stavební firmy. Tato žena požádala následně
svého zaměstnavatele, jestli by nemohl Pekného rodinu na Křetíně ubytovat. Toto přání stavitel
vyplnil. Hubert Svoboda se totiž bál postavení Prudkého na gestapu, a proto přijal na zámku
v Křetíně Pekného rodinu na čtrnáct dní.80
S Pekným se Hubert Svoboda již osobně nesetkal. Mnohem problematičtější byl jeho styk
s Kurtem Lebertem, jenž vystupoval v Brně jako pracovník oberlandratu a přisvojil si při té
příležitosti i titul Ing., avšak ve skutečnosti byl Hauptsturmführerem SD.81 Jeho pracovna SD
sídlila v pasáži paláce Alfa pod fingovanou firmou Karel Novák, technická kancelář.82 Jeho podřízeným byl Alfred Langer,83 který podal věrohodné svědectví84 o spolupráci Huberta Svobody
a Kurta Leberta. Spolupráci Kurta Leberta a Huberta Svobody se nicméně budeme věnovat
později, jelikož je nutno odhalit kořeny jejich seznámení.
Věnujme na chvíli prostor osobě Otty Štancla, jenž byl konfidentem SD a zároveň známým
Huberta Svobody. Samotný „baron“, jak bylo Štanclovi v protokolech SNB přezdíváno, byl postavou, která by sama vystačila na zveřejnění samostatné studie. Jeho pochybná pověst za první
republiky (od roku 1930 například působil jako daňový poradce, aniž by k tomu měl povolení od
úřadů)85 jej do jisté míry předurčovala k tomu stát se spolupracovníkem SD. O to více překvapující však je, že ani nacistické bezpečnostní složky si s jeho počínáním nevěděly rady. Jeho činnost
pro SD muselo monitorovat i gestapo, protože prováděl finanční podvody, když se vydával za
pracovníka gestapa.86 Modelovým příkladem budiž příběh advokátního koncipienta Mojmíra
Koláře, který byl v listopadu 1940 zatčen gestapem. Po jeho zadržení se nečekaně u něho doma
objevil Štancl s nabídkou pomoci. František Wenzl,87 Kolářův tchán, předal Štanclovi honorář
za výpomoc, ale ten neučinil nic pro Kolářovu záchranu.88
Zrekonstruovat, jakým způsobem se Štancl a Hubert Svoboda poprvé setkali, je nemožné.
Jednak je to dáno rozporem ve výpovědích obou mužů a za druhé se nejednalo o vzpomínku,
která by byla pro ně důležitá. Rozhodl jsem se zde využít protokolu o výslechu Huberta Svobody,
jenž se konal 12. listopadu 1945 před SNB. Podle této vzpomínky se Hubert Svoboda seznámil
s Ottou Štanclem v brněnské kavárně Avion roku 1936, kdy mu ho představil nám již dobře známý
stavitel Leopold Jungmann, jenž s Hubertem Svobodou spolupracoval na několika stavbách.89
Z kritické analýzy výslechů Otty Štancla a Huberta Svobody můžeme dnes říci, že Kurt Lebert
vstoupil do života Huberta Svobody díky stavitelovým obchodním záměrům. Hubert Svoboda vedl
spor se Společenstvím mlynářů v Černé Hoře. Oba muži, stavitel i Otto Štancl, si pamatovali, kde
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Hubert Svoboda požádal Štancla o pomoc. Stalo se tak v Zemském domě, jenž postavilo město
Brno podle návrhu Karla Náhunka.90 Místě, jež bylo vzdáleno od kanceláře Huberta Svobody necelých deset minut pěšky. Sám Hubert Svoboda navštěvoval místní restauraci kvůli obědům.
Výše zmíněný případ se pro Huberta Svobodu nevyvíjel příliš dobře, poněvadž soudní přelíčení před Nejvyšším soudem prohrál.91 Když se někdy v roce 1940 náhodně potkal Hubert Svoboda
s Ottou Štanclem v restauraci Zemského domu, využil příležitosti. Stavitel se tomuto muži mezi
řečí zmínil, že má starosti o výsledek soudního sporu se Společenstvím mlynářů v Černé Hoře.
Během rozhovoru se domluvili, že Otto Štancl podnikne něco ve stavitelův prospěch, aby mlýn
zůstal v provozu. Jádro sporu totiž tkvělo v tom, že představitelé Společenství mlynářů v Černé
Hoře chtěli zamezit povolení provozovat další mlýn v regionu. Štancl zanedlouho zavítal na Křetín
i s údajným Ing. Kurtem Lebertem, který se představil Hubertu Svobodovi jako člen oberlandratu.
Hubert Svoboda oba muže pohostil a zavedl mimo jiné řeč i na hospodářství. Štancl následně přišel
za advokátem Jurkou, který mlynáře z Černé Hory zastupoval, a doporučil mu, aby se tohoto případu vzdal, jelikož Štancl navštívil Křetín i s domnělým členem oberlandratu Kurtem Lebertem.
Jurka si byl nicméně jist, že soudní spor vyhraje, přeci jenom měl za sebou již jedno úspěšné stání.
Soud však nakonec nepokračoval. Žalující protistraně došly peníze, a tak mohl stavitelův mlýn
zůstat v provozu.92 Můžeme tedy vidět, že Hubert Svoboda se s SD zapletl, protože nechtěl, aby jeho
podnikatelský projekt vyšel vniveč. Zda věděl, že Kurt Lebert byl členem SD, lze však dnes velmi
obtížně zrekonstruovat. Každopádně v tu chvíli si nedokázal uvědomit, jaké rozhodnutí učinil.
Jednalo se o první čin, který otevřel cestu ke stavitelově budoucí haně a retribučnímu procesu.
Kurt Lebert se zakrátko objevil znovu na zámku v Křetíně. Tentokrát jej zajímalo kromě
informací hospodářského charakteru, zdali by si nemohl zalovit v tamějších lesích, jelikož se
jednalo o vášnivého nimroda. Lebert posléze využíval lesy v okolí Křetína jako svou honitbu
a informace, které mu měl Hubert Svoboda předávat, zajišťoval Lebertův podřízený Alfred
Langer. Lebert většinou sepsal dopis, který pak Langer odnesl do kanceláře stavitele Svobody.
Dopis obsahoval otázky týkající se zemědělství, jelikož Huberta Svobodu považovali oba členové SD za odborníka. V dopisech se jej dotazovali, jestli sedláci mají dostatek hnojiv, potahů nebo
pracovních sil. Dále se tázali i na náladu dělníků na jeho stavbách a požadovali po něm názor na
zavedení 60hodinové pracovní doby.93
Někdy roku 194294 obdržel Hubert Svoboda předvolání na gestapo. Shodou okolností se vyskytoval v té době na Křetíně Kurt Lebert, který jej vyzval, aby za dva dny po jejich rozmluvě
dorazil na úřadovnu gestapa. U výslechu se jej měl vyšetřující Leopold Hübler95 otázat, proč
nepřijal do služby jistého zahradníka.96 V tuto chvíli se však objevil v kanceláři Kurt Lebert,
který s vyšetřovatelem pronesl několik vět, načež byl Hubert Svoboda propuštěn. Tato vzpomín-
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ka se dochovala nejen v paměti Leopolda Hüblera, ale i Jaroslava Pekného. Proto dnes můžeme
velmi dobře zjistit, proč byl Hubert Svoboda předvolán. Kurt Lebert nebyl spokojen s informacemi, které mu stavitel podával, a proto se obrátil na Kurta Leischka,97 aby jeho podřízení provedli fingovaný výslech se stavitelem Svobodou.98 Jestli však k něčemu tento fingovaný výslech
přispěl, již dnes nejsem schopný zjistit, protože k tomu neexistují prameny. Styk obou mužů
potom trval přibližně do roku 1944, poněvadž tento rok byl příslušník SD Kurt Lebert převelen
a na jeho místo nastoupil Otto Engel. Lebertův nástupce však již styky se stavitelem nenavázal,
dokonce se osobně ani neznali. Samotná spolupráce Huberta Svobody a Kurta Leberta, by se
dala spíše definovat jako vztah, z něhož měly obě inkriminované osoby výhody. Alespoň to
vyplývá z výslechových protokolů pracovníka SD Alfreda Langera a rozsudku z MLS.99
Druhý prokázaný zločin Huberta Svobody tkvěl ve stavbě zbrojních továren pro okupanty.
Toto obvinění bylo poněkud problematické rozklíčovat, poněvadž dnes je dochováno pramálo
dokumentů o tomto přečinu a zrekonstruovat skutečnost pro mě bylo téměř nemožné. Senát MLS
odsoudil Huberta Svobodu za tento přečin na základě výpovědí svědků. Dochovaný projekční
materiál nebyl využit. Nabízí se však otázka, zdali je vůbec dochován, jelikož jsem k němu nedohledal relevantní dokumenty, ačkoliv jsem měl snahu.100 Pro Huberta Svobodu bylo toto rozhodnutí políčkem do tváře, které ho velice ranilo. Ve svém odvolání nám tak podal velice přesný
obrázek svých pocitů: „...[Stavbu vsetínské zbrojovky] nebylo možno odepříti, nechtěl-li jsem
sebe, svoji rodinu a osazenstvo uvrhnouti do katastrofy. […] Soud si musí položiti zásadní otázku, zda retribuční dekret jde tak daleko, že předpokládá u každého občana povinnost zdržeti se
i svého zaměstnání.“ 101 Hubert Svoboda tak nepovažoval stavbu zbrojovek za chybu, MLS však
jej i za tuto aktivitu odsoudil.
Zločiny jsou definovány, ale životní osudy se skládají ze stovky zážitků. Podívejme se tedy
na jiné aspekty života Huberta Svobody, které ho vykreslují v trošku jiném světle.
Protinacistická činnost Huberta Svobody
První zmínky o protinacistické činnosti Huberta Svobody jsou doložitelné od roku 1938. Tento
rok zaměstnal stavitel Svoboda bratry mnou již zmíněného Aloise Horkého – Stanislava a Františka. Doporučil jim, aby šli studovat. Stanislav Horký jeho rady využil, ale František Horký nastoupil vojenskou službu. Po demobilizaci armády a uzavření vysokých škol se opět obrátili na Huberta Svobodu s prosbou o pomoc. Stavitel tedy oba zaměstnal na svých stavbách. Františka Horkého
přesunul na práce do Vsetína. Hubert Svoboda následně vybavil Františka Horkého finanční hotovostí, aby se mohl tento muž přesunout přes Slovensko a Maďarsko na západ. Nakonec se ocitl
v Anglii, kde nastoupil službu jako radiotelegrafista u 311. perutě britského Královského letectva
a zahynul při výkonu služby 3. listopadu roku 1942.102 Hubert Svoboda se dozvěděl o Františkově
úspěšném přesunu z dopisu, v němž mu psal, že „cement jest v pořádku“.103
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Po vypuknutí války odvezl stavitel Svoboda svého syna na Křetín, kde pak Hubert Svoboda
ml. strávil dětství. Navštěvoval zde od 2. září 1940 až do konce války českou školu.104 Zde můžeme vidět, že od útlého věku vedl Svoboda svého syna k češství.105 Pokud by chtěl kolaborovat,
mohl pro svou ratolest preferovat německé školy, jelikož české školství se ocitlo ve svízelné situaci. Od poloviny srpna 1939 vstoupila v platnost jazyková nařízení, která dávala přednost
němčině před češtinou. Jen namátkou uvedu další perzekuce, které byly učiněny vůči českému
školství: českým školám a českým školním úřadům bylo povoleno používat pouze německočeské tiskopisy, vyhlášky či nápisy; žáci se museli naučit německou hymnu atd.106 Stavitel jako
otec navíc riskoval budoucí kariéru svého syna, poněvadž tentýž rok začala reorganizace školství.
K. H. Frank stanovil, že většina žáků nebude moci z české obecné školy překročit do I. třídy
školy měšťanské. Dál se mohlo dostat nanejvýše 35 % žactva a snižoval se také počet českých
měšťanských škol.107
Někdy v roce 1940 navštívil Alois Horký, jenž rozvíjel protiněmeckou činnost v odbojové
skupině Ladislava Bobáka, stavitele Svobodu. Bobák měl být dokonce v kontaktu se sovětským
konsulem Mochovem, který po něm a jeho přátelích požadoval, aby co nejdříve zapojili vysílačky, které budou směřované na Moskvu. Kromě něho spolupracoval Horký ještě s Martou Dellama, jež měla být agentkou sovětské zpravodajské služby.108 Alois Horký věděl, že stavitel Svoboda se projevoval na počátku okupace jako „dobrý Čech“, a tak jej navštívil s prosbou o pomoc.
Jednu z vysílaček chtěl totiž zřídit na Křetíně. Svobodovi však neprozradil úplnou pravdu o svých
úmyslech. Upozornil jej pouze, že vykonával neurčitou ilegální činnost, kvůli níž by potřeboval
na křetínském zámku provést radioelektrické pokusy. Stavitel Svoboda mu dal svou usedlost
k dispozici. Byla to výhodná destinace, protože už od roku 1939 byla na zámku zbudována
anténa pro potenciální vysílání do zahraničí.109
Horký neotálel a na svátek sv. Štěpána roku 1940 seděl ve vlaku z Brna do Letovic, kde přestoupil na autobus do Křetína. Z dopravního prostředku vystoupil se dvěma kufry, v nichž byla
uložena vysílačka. Na zámku jej přijal stavitel, ale neměl čas se mu věnovat, poněvadž měl
zrovna návštěvu (o koho se jednalo si Horký nepamatoval). Samotný Horký tehdy nikomu nedůvěřoval, ani lidem, které mu stavitel doporučil, a proto s radioelektrickými pokusy počkal do
noci, až zámek utichl.110
Druhý den již pokusy nepokračovaly. Horký se pouze pozdravil se stavitelem, ale více slov
oba muži mezi sebou neprohodili, poněvadž Hubert Svoboda spěchal na ranní bohoslužbu.111
Tímto dnem stavitelova činnost, ač do jisté míry nevědomá, pro tuto odbojovou skupinu skončila, jelikož Alois Horký byl krátce nato zadržen gestapem a zbytek války musel prožít ve vězení.
Aloisi Horkému hrozila poprava, před níž ho zachránil jistý Gustav Košulič, radiotelegrafista
amatér, jenž všechna obvinění, která jim hrozila, vzal na sebe a ochránil tak své přátele před
smrtí. Bobákova odbojová skupina byla rozprášena. Celkově bylo popraveno z této odbojové
skupiny 11 osob.112 Stavitel riskoval při této pomoci odnětí svobody na pět let, či v krajním pří-

104
105
106
107
108
109
110
111
112

ARS, f. roku 1947, s. 36.
Tamtéž, neinventarizováno, Deník Huberta Svobody ml.
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padě popravu.113 Hubert Svoboda daroval po soudu manželce odbojáře Horkého mouku a peníze.
Horkého choť však pomoci využila pouze jednou.114 V době heydrichiády byli zatčeni i Horkého
rodiče, kterým však Hubert Svoboda pomohl z vězení. Alois Horký si pamatoval, že se stavitel
obrátil na jakéhosi neznámého Němce. V blízkém okolí stavitele se nacházel jediný člověk,
který by mohl intervenovat za Horkého rodiče. Byl jím Kurt Lebert, který se už od roku 1940
znal s Hubertem Svobodou.115
Stavitel hmotně podporoval přibližně od roku 1943 i ruské uprchlé zajatce, kteří se skrývali
u Emila Rušky, jenž žil v Křetíně. Tento muž přechovával postupně na své usedlosti asi 28 mužů.116
Hubert Svoboda poskytl také pomoc Václavu Opavovi a Josefu Krejčímu, československým
legionářům z první světové války, kteří se ocitli ve finančních nesnázích, poněvadž během období Protektorátu Čechy a Morava nemohli najít práci nebo byli penzionováni.117 Hubert Svoboda je mohl přijmout, jelikož na svém statku zaměstnával dvojnásobek zaměstnanců, kterých bylo
na práci potřeba. Pracovní síly se na jeho statek uvolňovaly mimo jiné i proto, že si neustále
stěžoval, že je málo osob v zemědělství i na samotném statku.118
Kromě legionářů zachraňoval také českou inteligenci. Ti, co měli být totálně nasazeni ve
zbrojovkách či měli nastoupit do Německa, získávali práci u pana stavitele, kde se mohli ukrýt.
On jim pak zadával takovou činnost, která je fyzicky nevyčerpávala. Toleroval jim i absence
v práci.119 Vycházel vstříc i lidem, s kterými nebyl v přátelském vztahu. Například se jednalo
o Karla Strieglera, jenž byl původním majitelem mlýna, který stavitel koupil v exekuční dražbě
někdy v letech 1936 nebo 1937. Hubert Svoboda jej tak uchránil před totálním nasazením v říši.120
Ve svých lesích navíc ukrýval pracovní zběhy Pálu, Dvořáčka a Zedníka, což komplikovalo
práci hajným, jelikož museli při lovech vést Kurta Leberta tak, aby netrefil žádné zvíře a nenarazil na tyto pracovní zběhy, kteří uprchli z Německa.121
Pro mnoho čtenářů se může jednat o marginální skutek, ale není tomu tak. Ukrývaným mužům totiž hrozily tresty, které se od roku 1942 zpřísňovaly. Díky Reinhardu Heydrichovi byly
trestné činy za sabotáž a poškozování válečné výroby posuzovány zvláštními soudy v Brně
a v Praze. Připravovaly se výchovné tábory, které byly určeny pro pracovníky uprchnuvší z nuceného nasazení. Zoufalé lidi, kteří byli schopni sebepoškození, čekal pro výstrahu trest smrti.
Nacistické úřady neuměly tento neduh podchytit, a tak vyšetřování přešlo na gestapo.122 Nacisté
využívali nucených prací v rámci okupační hospodářské politiky. Chtěli získat dostatek pracovních sil, a to cestou vynuceného pracovního zapojení mladých lidí, kteří by pracovali jeden až
dva roky v těch odvětvích, kde se objevil nedostatek pracovních sil. Zavedením pracovních
knížek dosáhli toho, že pracující ztratili právo volby zaměstnání. Ke konci války bylo typické
maximální vystupňování všech forem mobilizace pracovních sil v rámci tzv. totálního válečného úsilí, jež mělo zabránit porážce a zkáze Německa.123
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Během války se Hubert Svoboda projevoval jako skutečný pravověrný křesťan, protože neúnavně podporoval římsko-katolické společenství (například během války zajistil chod klášterního sirotčince ve Strážnici).124 Bylo by však nespravedlivé říci, že by se zaměřoval pouze na
náboženské spolky. Finančně podporoval zejména postižené: slepce (Družina oslepených vojínů,
Hradčanský ústav pro slepé děti atd.) nebo hluchoněmé.125
Poválečné věznění a následný život Huberta Svobody až do jeho smrti
Už v listopadu 1939 po zatčení českých studentů a zveřejnění vyhlášky říšského protektora
Konstantina von Neuratha o uzavření českých vysokých škol ze 17. listopadu 1939 zaregistrovaly odbojové skupiny, že se veřejné mínění radikalizovalo. Jeden ze vzkazů exilové vládě v Londýně upozorňoval, že národ žil jen myšlenkou na pomstu a jakékoliv pokusy o mentorování jen
rozdmýchají vášně. Anarchie po konci války trvala déle, než bylo nutné. Politici podporovali
divokou retribuci jako prostředek maximalizace počtu odcházejících Němců a minimalizace
počtu těch, které pak bude nutné deportovat organizovaně. Exilová vláda vytvořila objektivní
podmínky pro to, aby se tato nekontrolovaná anarchie rozšířila. Centrální moc na jaře a v létě
1945 nejednala dostatečně rychle a rezolutně, aby obnovila pořádek.126
Výjimkou nebyla ani situace v Brně. V půlce května roku 1945 polovojenské organizace
s místní policií internovaly přibližně 1600 podezřelých kolaborantů a válečných zločinců v brněnské ubytovně, kterou museli bránit před rozzuřeným davem. Jen postavení stráží s kulomety
zabránilo masakru.127 Možná i proto se první retribuční soudy v české části Československa
odehrály právě v moravské metropoli již 8. června 1945. Samotný Dekret prezidenta republiky
(č. 16/1945 Sb.) o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných
lidových soudech byl vyhlášen 17. června 1945.128
Hubert Svoboda musel předpokládat, že situace v Brně bude nebezpečná. Ve zjitřeném období divokých retribucí trávil čas na svém zámku, kde byl zajištěn až 2. září 1945.129 Následující
den pověřil JUDr. Vladimíra Dvořáka, aby jej zastupoval před MLS.130 Samotný Hubert Svoboda se po zatčení ocitl na Kounicových kolejích,131 kde strávil první měsíc své internace.132
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Položme si nyní otázku, jestli bylo běžné pozdní zadržení známých osobností, na něž se mohl
vztahovat některý z paragrafů velkého retribučního dekretu, nebo členů nacistických bezpečnostních složek.
Bylo ráno 21. května 1945, třináct dní od oficiálního konce druhé světové války. K vile významného československého dirigenta Václava Talicha dorazili berounští revoluční gardisté, aby
ho zatkli.133 V Rožmitálu pod Třemšínem žil František Kříž, který byl zadržen již 13. května 1945
pro svou veřejně známou činnost za protektorátu.134 Řídícího učitele Alfreda Bauera z Roudnice
nad Labem, jenž udal několik osob gestapu, dopadli až 12. září 1945, protože se ukrýval ve
sběrném táboře pro Němce ve Znojmě.135 Člen těšínského gestapa Karl Eichler byl chycen po
několika měsících, protože ujel do západních Čech, kde se skrýval ve sběrném táboře pro Němce ve Strakonicích.136 Chování stavitele Svobody se nápadně podobalo jak chování Talicha, tak
i Františka Kříže, ačkoliv z rodinného svědectví můžeme zjistit, že mohl uprchnout za hranice,
nikdy tak však neučinil.137 Místo toho se vyskytoval na místech, kde byl notoricky známý a Zemský národní výbor v Brně ani Místní národní výbor v Křetíně nečinily žádné kroky pro jeho
zatčení. Přitom první udání na Huberta Svobodu bylo učiněno Karlem Strieglerem, bývalým
majitelem mlýna, který koupil Hubert Svoboda, již 10. června 1945.138 Hubert Svoboda se tedy
choval, jako by obvinění z kolaborace na něm nemělo ulpět. Zároveň si nebyl vědom, že by se
během Protektorátu Čechy a Morava dopustil kolaborace, což jsme mohli vystopovat i v jeho
postoji ke stavbě zbrojovek, poněvadž to považoval za své živobytí.
Kolotoč výslechů v případu Huberta Svobody započal 17. září 1945.139 Po celou dobu vyšetřování byl stavitel konfrontován s množstvím negativních výslechů, ale byl i vděčným terčem
novinářů, kteří o něm šířili pomluvy v novinách Slovo Národa. Synovi měl například vést deník,
kde vychvaloval vůdce jako velkého státníka.140 Ve skutečnosti vlastnil Hubert Svoboda ml.
deník, v němž byl vychováván ke křesťanské víře a češství.141 Novináři dokazovali Svobodovu
kolaboraci na rodinných fotkách, kdy je zachycen v „krátkých kalhotách nad kolena, bílých
punčochách a typicky nacistickém klobouku se šňůrkou, tak zvaným ‚tralaláčkem‘. K tomu ovšem
patřil i ‚rasově čistý‘ pudl‘.“142 Co se týče života Františka Kříže, ten se stal členem NSDAP,
protože byl jediným Němcem v Rožmitálu, přesto mu však velké množství československých
občanů vděčilo za život. V lesích, kde hospodařil, ukrýval lidi a sám iniciativně intervenoval ve
prospěch československého obyvatelstva jako Hubert Svoboda, oblečení však v jeho případě
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nikdo neřešil.143 Podobné obvinění, jaké se v novinách napsalo o Hubertu Svobodovi, můžeme
najít v knize Mečislava Boráka Spravedlnost podle dekretu. Jistý učitel Jaroslav Socha z Oldřichovic byl soudem zproštěn obvinění z udání starosty obce Morávky a osvobozen. Na výtku
z podpory nacismu, protože nosil bílé punčochy, odpověděl: „Bílé punčochy jsem nosil pouze
v zimě.“144
Tehdejším žurnalistům tak stačil oděv, aby mohli Huberta Svobodu morálně odsoudit, přestože pomáhal lidem stejně jako František Kříž.
Hlavní přelíčení s Hubertem Svobodou započalo v jednací síni č. 38 Justičního paláce, jenž
se tehdy nacházel na Mozartově ulici, 8. března 1946 v 10 hodin a 15 minut.145 Senát MLS se
skládal z jednoho profesionálního soudce a čtyř „lidových soudců“, což byli laici jmenovaní
národními výbory. Číslo čtyři bylo symbolické, poněvadž jmenovaní měli pocházet z legálně
povolených stran v českých zemích po roce 1945.146
Rozsudek byl vynesen 18. března 1946. Mimořádný lidový soud uznal Huberta Svobodu
vinným, že v období okupace, tedy době zvýšeného ohrožení republiky, podával zprávy SD
a stavbou zbrojních továren podporoval nacistické hnutí, čímž spáchal zločin proti státu podle
§3/1 a §15 retr. dekretu č. 16/45 Sb. Odsouzen byl k dvouletému žaláři. Do trestu se započítávala
i vazba, která probíhala od 2. září 1945 do vynesení rozsudku. Podle soudu přišel stavitel Svoboda na dva roky o čestná občanská práva, což v praxi znamenalo, že ztratil volební právo, ba
co víc nesměl zastávat volený úřad a čtvrtina jeho majetku propadla ve prospěch státu.147
Žid Leo Steiner, jenž bydlel do roku 1941 v činžovním domě Huberta Svobody, podal na
stavitele žalobu, že se na něm obohatil, jelikož měl po něm požadovat před vystěhováním z bytu
deset tisíc protektorátních korun na různé opravy, a navíc jej donutil vystěhovat se hned následující pracovní den z bytu. Ovšem tento příkaz vzešel z Ústředny pro židovské vystěhovalectví.
Hugo Rosendorf, národní správce stavitelské firmy Huberta Svobody, který se snažil zjistit, jak
toto financování probíhalo, naopak doložil, že stavitel požadoval na údržbu bytu pouze 2,8 tisíce
protektorátních korun. Jestli se stavitel snažil vylákat z Leo Steinera další částku, je nezjistitelné,148
soud však tuto žalobu zamítl.149 V tomto obvinění byl stavitel posuzován paragrafem 10, který
patřil v rámci dekretu č. 16/1945 k těm nejstručnějším. Tento paragraf se zabýval osobami, které v době zvýšeného ohrožení republiky zneužily tísně, způsobené národní, politickou či rasovou
perzekucí, k obohacení se na úkor právnické či fyzické osoby nebo státu. Takový pachatel měl
být potrestán vězením od pěti do deseti let. Pod tento paragraf spadaly také všechny případy,
kdy si Žid uschoval u Čecha za okupace svůj majetek v dobré víře, že si jej po skončení války
vyzvedne, protože věřil platnosti slovní dohody s člověkem, kterému důvěřoval. Když si pak po
válce židovští majitelé či jejich přeživší příbuzní chtěli majetek vzít zpět, ne vždy se dočkali
navrácení.150
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Dovolím si zde opět malý exkurz i do jiných míst Československa, musíme se totiž podívat,
jakým způsobem rozhodoval MLS v procesech s osobami, které bychom mohli v poválečné době
označit za konfidenty SD. Příběh Františka Kříže, jehož jsem již zmínil, se nejvíce podobal životu Huberta Svobody. František Kříž byl obviněn z napomáhání SD a ze členství v NSDAP ve
funkci tzv. blockhelfera. V jeho případu se objevilo nespočet obvinění, ale i mnoho dobrozdání
za jeho činnost za druhé světové války. Stejně jako Hubert Svoboda se snažil intervenovat ve
prospěch lidí zatčených gestapem, také stejným způsobem skrýval v lesích lidi, po nichž pátraly
německé úřady. Rozdíl mezi těmito dvěma osobami byl v prokázaných obviněních, jelikož Františku Křížovi žádné obvinění nebylo prokázáno, byl naopak očištěn.151 Obvinění ze spolupráce
s SD byl pro nedostatek důkazů zproštěn i prokurista Václav Meyer z Rychnova nad Kněžnou.
Žaloba ho obvinila, že byl v letech 1940 až 1945 důvěrníkem SD, což se neprokázalo, ačkoliv
kontakty s touto složkou měl, když jistému Janu Formánkovi (byl během protektorátu penzionován, avšak měl čtyři děti), který se ocitl v hmotné nouzi, doporučil, aby podával určité zprávy,
čímž si mohl přivydělat. Tento muž se po krátkém proškolení stal důvěrníkem SD, za což ho po
konci války stihl krutý trest – 10 let těžkého žaláře.152 JUDr. Rudolf Schiepek byl obviněn z předávání zpráv SD. V letech 1942 až 1945 pracoval jako okresní hejtman v Semilech, takže s SD
a gestapem spolupracoval úřední cestou. Před soudem stanul dvakrát. Poprvé byl odsouzen k 20
měsícům těžkého žaláře v roce 1947 a v roce 1948 obdržel tři a půl roku. Soud však došel k závěru, že v úřadě hájil zájmy českých obyvatel okresu, když se za ně přimlouval, varoval je, povoloval snížení dodávek, kryl obcházení předpisů a ujímal se penzionovaných legionářů, a tak
v roce 1949 přišlo propuštění z vězení a možnost odsunu z republiky.153 Z výše uvedených příkladů můžeme vytušit, že trest Huberta Svobody odpovídal tehdejším rozsudkům a nevybočoval
přísností ani benevolencí.
Svůj trest si Hubert Svoboda odpykal ve věznici na Cejlu (během komunismu se tato ulice
nazývala Gottwaldova).154 Pobyt v káznici jej poznamenal na celý život, ačkoliv byl v samovazební cele, kde pobývaly dvě až tři osoby (ve společných celách byly někdy i desítky osob).
Stavitel Svoboda musel strávit špatné hygienické podmínky. Hrozily mu například infekční
choroby. Na podzim roku 1945, kdy nastoupil do vazební věznice, se zlepšila stravovací situace,
o což se zasloužil ministr výživy Václav Majer. Pro nemocné vymohl paušální dávky. Jinak byla
situace neutěšená.155 Stavitel Svoboda měl ve vězení poněkud volnější režim. Retribuční odsouzenci pracovali zpravidla na obnově veřejných komunikací nebo v zemědělství. Huberta Svobodu ovšem čekala práce písaře v soudní kanceláři.156 Psychickou vzpruhou pro něho byly návštěvy
lékařské ordinace. Tamní lékařka se k vězňům chovala přátelsky a pomáhala jim po duševní
stránce. Stavitel se jí vyznal v jednom osobním dopise, že mu dávala v tísnivých podmínkách
vězení okusit pocity lidství.157 Během uvěznění vyvrcholila rovněž Svobodova manželská krize,
načež se stavitel se svou ženou Annou 5. května 1947 rozvedl.158
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Hubert Svoboda velmi dbal o svou čest i pověst, proto jedním z prvních činů, které vykonal
po propuštění z vězení, bylo navštívení Ústředního národního výboru zemského hlavního města
Brna, kde mu bylo vydáno osvědčení o státní a národní spolehlivosti.159 V této době vedl i spor
se Zemským finančním ředitelstvím, poněvadž nepředal úřadům konfiskované obrazy. Argumentoval, že Muchova a Liebscherova díla patří jeho malému synovi, kterému je měl odkázat již
za války.160
Po odpykání trestu započal stavitel svůj nový pracovní život ve firmě Ing. Stuchlíka v Košicích. Následovalo znárodnění, po němž byl začleněn do firmy VAP Košice. Stavitel Svoboda se
dostal i ke stavbě cukrovaru v Trebišově.161 Na této stavbě neustále žádal o posílení odborného
personálu, kterého se mu nedostávalo.162 Ke konci svého profesního života pracoval na stavbách
n. p. Stavoindustria v Dubnici nad Váhom a v Moravském Krumlově.163
Další těžkosti, jimž musel Hubert Svoboda čelit, přišly v roce 1958. Jeho syna, jenž pracoval
jako zdravotní zřízenec, propustili z nemocnice u sv. Anny v Brně a následně i z vojenské nemocnice. Nakonec byl Hubert Svoboda ml. s rodinou nucen odstěhovat se z Brna do Mikulova,
kde jej mohl stavitel alespoň občas navštěvovat.164
Zdraví se Hubertu Svobodovi rapidně zhoršovalo, v roce 1959, kdy již opět žil v Brně, jej
po blíže nespecifikované operaci čekala rekonvalescence. Byl mu přiznán invalidní důchod,
avšak socialistické zřízení mu nedovolilo najít si k jeho zdravotnímu stavu adekvátní práci na
částečný úvazek, díky čemuž pociťoval stavy úzkosti, a proto se obracel na své bývalé podřízené, aby mu pomohli v těžké životní situaci. V situaci bez peněz jej zachvacovala panika,
vždyť sám zaměstnával na statku „tolik zbytečných lidí“, aby nemuseli za druhé světové války
do továren. Před svou rodinou však nedával Hubert Svoboda své slabosti znát.165 Otevřel se
pouze před svým synem; nikdy jej nepřestalo mrzet, že s ním netrávil více času. Za války
jezdil stavitel Svoboda na statek pouze o víkendech, poněvadž přes týden se musel starat o své
stavební projekty. Další důvod byl zřejmě i ten, že špatně vycházel se svou manželkou. Jeho
choť během válečných let odjížděla v pátek do Brna a vracela se až v úterý ráno, kdy stavitel
Svoboda pro změnu odcestoval z Křetína. Po válce navíc přišel o nejdůležitější část dospívání
svého syna.166 Zapříčinil to shluk několika okolností: rozvod, vězení a 6,5 let pracovního
odloučení na východním Slovensku.
Sledování Huberta Svobody SNB během minulého režimu vyústilo v jeho uvedení do systému tzv. „bývalých lidí“ z počátku 60. let.167 V této době již nepředstavoval pro režim žádné
aktivní nebezpečí. Byl v invalidním důchodu, v němž třel bídu s nouzí a řešil existenční problémy. Na těchto seznamech se měl ocitnout kvůli své dřívější spolupráci s SD,168 avšak povaha
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těchto spisů měla ještě jeden charakter. Na těchto seznamech se objevovali i ti lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem a po 25. únoru 1948 byli zbaveni svého dřívějšího postavení.
Hubert Svoboda jako stavitel byl představitelem „velkoburžoazie“, a proto znamenal pro tehdejší vládnoucí garnituru potenciální nebezpečí. Hubert Svoboda byl pak sledován pomocí okresních
evidencí obyvatel, kde byly uloženy všechny osobní údaje o jeho osobě.169 StB si také zvala jeho
známé, aby podali informace o Hubertu Svobodovi. Alois Horký takto vypovídal 21. června 1955.
V tomto výslechu popisoval svého známého jako dobrodince, který pomáhal českému lidu, ačkoliv se zapletl s Němci.170
Úřady nechaly stavitele Svobodu bydlet v ulici U Botanické zahrady 12 v Brně až do jeho
smrti, avšak v roce 1961 mu byl 4 pokojový byt rozdělen na dvě jednotky.171 Pokud se nevěnoval
vnoučatům, tak navštěvoval svého přítele doktora Jandu z Židenic, s kterým hráli o víkendech
Dardu a kouřili u toho doutník. Ženy a děti je nesměly při této činnosti vyrušovat.172
Někdy na pomezí let 1966 až 1967 zjistil Hubert Svoboda, že budova na Havlíčkově ulici
číslo 7 v Mikulově byla na prodej. Jednalo se o dům Marie Radkové, jež úřady po válce zčásti
zkonfiskovaly (její manžel byl Němec, který zemřel přirozenou smrtí roku 1941; syn bojoval
v jednotkách wehrmachtu, v jejichž uniformě padl během druhé světové války). Protože v Mikulově žil stavitelův jediný syn, rozhodl se stavitel zařídit navrácení konfiskované části paní
Radkové, což se mu podařilo a ona posléze Hubertu Svobodovi ml. a jeho choti odkázala celý
dům. V závěti však byly zabudovány následující podmínky: paní Radkové zůstane jedna místnost,
v níž dožije; Hubert Svoboda ml. s manželkou se o ní budou starat až do její smrti; po skonu jí
zařídí křesťanský pohřeb. Stavitel Hubert Svoboda tak fungoval v celé záležitosti jako iniciátor
a zařizovatel.173
Stavitel chtěl také roku 1968 očistit své jméno, jelikož stále cítil křivdu z nespravedlivého odsouzení.174 Dokázat totiž obviněným osobám spolupráci s SD nebylo tak jednoduché, jak
by se na první pohled mohlo zdát. Úřadovny SD si nevedly evidenci o konfidentech, protože
k tomu nebyl sepsán žádný úřední předpis, který by donutil vedoucí služeben k tomu, aby evidenci vypracovali. Vedoucí služeben SD navíc nebyli povinni ohlašovat svoje konfidenty vedoucímu úseku SD (Leitabschnitt) v Praze. Dělo se tak jen tehdy, byli-li získáni spolupracovníci významného společenského postavení, tím byl například Otto Štancl. Služebny SD nesměly
též vystavovat svým důvěrníkům a konfidentům legitimace, písemná zmocnění a potvrzení
o oprávnění vstupu do služeben SD (přístup jim byl umožněn pouze do blokových služeben).175
Hlavní důkaz o stavitelově kolaboraci, tak podávali členové SD a gestapa.
Na očištění jména Huberta Svobody již bohužel nezbyl čas a po vstupu vojsk Varšavské
smlouvy 21. srpna 1968 ani příležitost. Následující rok jej postihl žlučníkový záchvat na rodinné
dovolené. Trvalo několik dní, než ho převezli do brněnské nemocnice na Žlutém kopci. Tady se
stavitele ujal profesor Kulísek, jenž byl jeho osobním přítelem. Jeho životní pouť ukončila embolie v neděli 24. srpna 1969 o půl páté odpoledne.176
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Závěr
Obvinění z kolaborace Huberta Svobody v současné době definujeme jinou optikou než v roce
1946, kdy byl odsouzen. Dnes můžeme říci, že kolaborace je především politický jev v období
nacistické okupace. Projevoval se cílevědomou spoluprací s Němci a sledoval upevnění německého systému v českých zemích. Jednalo se zde o víc než zachování existenčního minima, protože kolaboranti spojili osudově češství s vítězstvím Německa ve válce.177 Po vypuknutí války
měl stavitel Svoboda dvě možnosti, jak se zachová. Buď se vzdá výnosného podnikání, jež ho
bavilo, čímž by existenčně ohrozil vlastní rodinu, nebo setrvá ve své pracovní činnosti. Vybral
si druhou možnost. Zajistil si živobytí a při této příležitosti mohl nabídnout pomocnou ruku lidem
v těžkých životních chvílích. V textu jsem zmiňoval, že od listopadu 1939 se veřejné mínění
radikalizovalo. Po konci války byl prostor pro odplatu. V očích lidí, kteří stavitele Svobodu neznali, musel být kolaborantem stavícím zbrojovky a hostícím německé úředníky.178 Nemohli či
nechtěli vidět, že pomáhal českému obyvatelstvu a dětem.
Trest Huberta Svobody pokračoval i po propuštění z vězení. Po celou dobu komunistického
režimu jej StB sledovala a byl mu ztrpčován život. Syn nesměl studovat a následně byl nucen se
s rodinou vystěhovat z Brna. Stavitel Svoboda nebyl schopný vyžít s důchodem a nemohl si najít
zaměstnání. Psal proto svým přátelům a bývalým zaměstnancům o své těžké životní situaci,
protože cítil křivdu za nespravedlivé odsouzení.
Samotný osud Huberta Svobody byl tragickým příběhem člověka, jenž se stal obětí dvou
nedemokratických a ideologických zřízení, v nichž za svého života žil. Nesuďme však, jestli
kolaboroval, či ne. Život není černobílý a historik by neměl dějiny takto popisovat. Hubert Svoboda byl prostý člověk, který se nedokázal vzdát podnikatelské činnosti (úspěšný člověk tohle
zkrátka neudělá), díky níž se zapletl s nacistickými bezpečnostními složkami, na druhou stranu
jeho křesťanské mravní zásady pomohly mnoha českým obyvatelům v době těžkého protektorátního útlaku. Poučme se tedy ze života, jenž Hubert Svoboda prožil, abychom si uvědomili, že
každý z nás činí kroky na pozadí doby, která nás tlačí k různým rozhodnutím. Ty však ještě
stojí na naší osobní prožité historii, která utváří naše osobní maxima a hodnoty.
Mgr. Jan Zerbst
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
U Kříže 8
158 00 Praha 5 - Jinonice
Česká republika
e-mail: zerbstjan44@gmail.com
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UPLATŇOVÁNÍ NORMALIZAČNÍ POLITICKÉ LINIE VŮČI
HLAVNÍM KŘESŤANSKÝM CÍRKVÍM V ČESKOSLOVENSKU
NA PŘELOMU 60. A 70. LET

JAROSLAV ŠEBEK
This paper focuses on the church situation in Czechoslovakia at the beginning of „normalization“,
in the period 1969–1973. It focuses mainly on the attitudes held by the highest segments of the
party-state and security apparatus and then mainly on the attitudes of the Catholic Episcopate
and Christian church leaders, primarily in the Czech lands. The study deals mainly with the issue
of the application of persecution measures by Communist party, state and security authorities.
The study also looks at how church representatives responded to persecution pressure. An
important part of study is also the analysis of the priestly cooperation with the ruling Communist
power.
Key words: Vatican; Czechoslovakia; Communism; Christianity

V poslední době se tématem veřejné diskuse u nás stala tématika, týkající se období tzv.
„normalizace“, tedy údobí od nástupu Gustáva Husáka na post prvního tajemníka ÚV KSČ
v dubnu 1969 prakticky až po pád komunistické moci v roce 1989. V těchto debatách se však
téměř vůbec neobjevovaly interpretace této doby optikou církevního působení. Přitom i v této
etapě existence hegemonní vlády jedné politické strany, tedy KSČ, je možné sledovat dynamismus
ve vytváření vlastní pozice církví i způsob interakce s vnějším prostředím a naproti tomu analyzovat metody mocenských struktur a jednotlivých institucionálních protagonistů, směřující
k oslabení vlivu církevního milieu a omezení jeho autonomnějšího jednání.
Ve svém příspěvku jsem se věnoval církevní situaci v Československu na počátku normalizace, v období let 1969–1973, přičemž jsem se chtěl soustředit zejména na pozice, jež zastávala
nejvyšší místa stranicko-státního a bezpečnostního aparátu a na druhé straně pak na postoje
episkopátu v českých zemích. Nesleduji tedy ve větší míře například strategie laického prvku
či aktivity duchovenstva. Jako metodu jsem zvolil chronologickou komparaci, kdy jsem srovnával situaci na poli církevní politiky v období let 1968–1969 se změnou, k níž došlo v kontextu
celospolečenské normalizace během 70. let. Použil jsem současně komparaci vývoje ve všech
třech nejvýznamnějších křesťanských církvích v českých zemích. Těžiště příspěvku spočívá
v mapování stavu v českých zemích, Slovensko je zmiňováno naprosto okrajově. Věnoval jsem
se především tématice uplatňování perzekučních opatření ze strany stranických, státních a bezpečnostních úřadů, stejně jako reakci na ně ze strany církevních představitelů a jejich obranné
strategii. Významnou část tvoří analýza kněžského proudu uvnitř církve, který se snažil novým
poměrům přizpůsobit a hledal způsoby spolupráce s vládnoucí mocí. Při analýze těchto procesů jsem primárně využil zejména zatím okrajově používané materiály z provenience státně-bezpečnostních složek, ve spojení s prameny z fondů stranicko-státního aparátu.
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Zahájení reformních procesů uvnitř hegemonně vládnoucí Komunistické strany Československa v lednu 1968, které přinesly do společnosti dočasné a také jen částečné uvolnění poměrů,
znamenalo poměrně důležitý mezník také v církevním životě.1 Je však třeba zdůraznit, že první
signály aktivizace činnosti římskokatolické církve po zahájení reformního kursu Dubčekova
vedení KSČ se objevily ve srovnání se společenskými nebo kulturními organizacemi s určitým
zpožděním. Důvodem k tomu byly mocenské praktiky komunistů, snažící se neustále tlumit
všechny projevy náboženské aktivity. Přes politické uvolnění, které se v průběhu 60. let projevilo třeba v uvolnění cenzury v umělecké sféře, totiž uplatňovala komunistická moc vůči církvím
tvrdou linii prakticky až do pádu Antonína Novotného. Skutečně relevantní změny v církevní
sféře totiž přišly až v březnu 1968. Prvním signálem bylo zveřejnění otevřeného dopisu 83 křesťanů, vězněných za své smýšlení po nástupu komunistického režimu, v Literárních novinách,
který byl adresovaný Alexandru Dubčekovi. Dopis podporoval politické změny, zahájené odchodem Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a zároveň požadoval řešení
situace věřících. Mimo jiné se v něm uvádělo, že „sympatický program normalizace poměrů
a demokratizace veřejného života by se hned na počátku usvědčil z neupřímnosti a odsoudil
k nezdaru, kdyby nechal věřící část občanského společenství při vědomí, že bude dále diskriminováno...nechceme privilegia ani mocenské pozice, ale potřebuje mít své normální místo vedle
druhých“.2 Další podstatný krok podnikl biskup Tomášek, když ve spolupráci s některými duchovními inicioval, rovněž v březnu 1968, konec kolaborantského Mírového hnutí katolického
duchovenstva (MHKD). To považovala Státní bezpečnost za jeden z podnětů k upevňování
pozic církve, neboť tímto způsobem „zlikvidoval opory státní církevní politiky ČSSR“.3 Hlavní
změny však přinesla personální změna přímo v centru mocenského rozhodování o církevní politice. Dne 25. března 1968 byl totiž z vedení Sekretariátu pro věci církevní (SPVC) při ministerstvu kultury odvolán Karel Hrůza, zastánce tvrdého proticírkevního kursu. Na jeho místo přišla
socioložka Erika Kadlecová, jež se zapojila do tehdy populárního dialogu křesťanů a marxistů.4
Společně s dalšími spolupracovníky ze Sociologického ústavu Československé akademie věd
se zabývala od druhé poloviny 60. let sociálními aspekty religiozity v Československu a také
díky odborným znalostem, které na tomto poli získala, se jí podařilo vnést do vztahu církve
a státu novou dynamiku. Politika státního aparátu zodpovědného za realizaci církevní politiky
vedla během jara a léta 1968 k prosazení nové linie politiky socialistického státu vůči církvím.
Ta znamenala nejen pád dosavadní ateizační politiky ve prospěch dialogu s církvemi a křesťany,
ale také prolomení mlčení o náboženství, příležitostně relativizovaného jeho přímým odmítáním,
ve prospěch větší a částečně i objektivní informovanosti o moderních náboženských formách,
především v souvislosti s Druhým vatikánským koncilem. Tyto kroky (dočasně) skončily úspěchem reformní církevní politiky a v letech 1968–1969 byly odstraněny nejhorší z komunistických
přehmatů vůči církvím z minulosti.5 Doba Pražského jara v zásadě znamenala možnost částečně

1

2
3

4

5

K tématu viz PETRÁČEK, T.: Das Jahr 1968 in der Tschechoslowakei - ein europäischer Sonderfall in Politik,
Gesellschaft und Kirche. In: Holzbrecher, S. – Knop, J. – Kranemann, B. – Seiler, J. (Hrsg.): Revolte in der Kirche?
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3212, zpráva o činnosti v katolické církvi; zpráva o činnosti ve vysokoškolském hnutí, Praha 14. 7. 1970.
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opustit mantinely striktně dozorovacích způsobů provádění komunistické církevní politiky. Pokus
o pluralitnější nahlížení na nekomunistické aktivity, včetně těch náboženských, přispěl k tomu,
že se církve mohly projevit více ve veřejném prostoru a rozvinout širší škálu činností, v nichž
byly předtím omezovány. Na základě nově formulované koncepce SPVC neměl napříště stranický ani státní aparát nad církvemi dohlížet, ale zabezpečovat jim prostor pro svobodné vyjádření
víry.6 Konkrétním vyjádřením nového přístupu státních orgánů k církvím bylo například obnovení činnosti teologické fakulty v Olomouci či opětovné povolení činnosti řeckokatolické církve.
Pro vývoj církevních poměrů konce 60. let v Československu se jevil důležitý ještě jeden faktor.
Tato perioda byla totiž v katolickém milieu úzce spojena s rozsáhlými a dynamickými změnami
v církevních strukturách, teologických diskursech, liturgických změnách a nakonec i v novém
sebepochopení a sebeprezentaci církve, jež byly dány reformním étosem většiny účastníků
Druhého vatikánského koncilu v 60. letech. Reformní podněty byly postupně realizovány nejvyšším církevním vedením, a to jak Janem XXIII., tak zvláště jeho nástupcem Pavlem VI.
V průběhu koncilu byla aktualizována církevní doktrína tak, aby odpovídala soudobým společenským poměrům a tyto transformace byly konkrétně v Československu recipovány v katolických kruzích o to více, že zdejší věřící se setkávali od ledna 1968 i s proměnou politických
a společenských diskursů, které se rovněž snažily aktualizovat ideje socialismu, a to demokratičtějším a pluralitnějším směrem.
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 však ukončila všechny
naděje nejen na demokratizaci a liberalizaci politického a společenského systému, ale znamenala také přerušení vytváření zásad nové politiky socialistického státu vůči církvím.
Komunistické stranické vedení v posrpnovém období posuzovalo zásady nové církevní politiky především z hlediska důrazného odmítnutí všech opatření, která proběhla během Pražského
jara. Jedním z prvních kroků byla také personální proměna na SPVC, kde bylo dosazeno předchozí vedení, opět pod vedením Karla Hrůzy. Doznívání reformních tendencí ovšem bylo zřejmé
z toho, že se Hrůza pokoušel po svém opětovném jmenování vytvořit zdánlivě pozitivní obraz
tím, že Tomáškovi tvrdil, že si je vědom chyb, které se ve vztahu církve a státu staly a z této
premisy chtěl do budoucna vycházet.7 Setkání se uskutečnilo v srpnu 1969 těsně před Tomáškovým odletem do Říma, kde měl jednání s vatikánskými představiteli, která plynula z jeho pokoncilní angažovanosti v některých kuriálních orgánech (Kongregace pro katolickou výchovu,
Kongregace pro duchovenstvo). Současně však svých cest využíval i k neoficiálnímu informování o situaci církve v Československu. Hrůza toho bezpochyby využil, aby Tomáška uklidnil,
že ke zhoršení pozic církve nedojde. To se však ukázalo v dalších měsících jako nepravdivé,
přestože i po nástupu nového vedení do SPVC se postupovalo spíše v rozvážném tempu. Tomášek
se zase třeba zároveň snažil aktivně čelit ještě na konci roku 1969 vlivu prorežimních duchovních
na stránkách Katolických novin, které si snažily udržovat kvalitu článků i v okamžiku, kdy už
v jiných redakcích bylo svobodnější vyjadřování potlačeno.8
Řešení církevní otázky v rámci počáteční normalizace lze chápat jako součást obecnějších
tendencí, realizovaných novou mocenskou elitou a směřujících k duchovnímu znehybnění
československé společnosti. Nejostřejší fáze normalizace začala až po brutálním potlačení
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MERVART, J.: Kultura v karanténě: Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Praha 2015, s. 20;
Rudé právo, 18. 5. 1968, s. 3.
ABS, objektové svazky, H 713-2, K jednání Tomáška ve Vatikánu, srpen 1969.
Tamtéž, Zpráva o biskupu Tomáškovi, Olomouc 31. 10. 1969.
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demonstrací k prvnímu výročí okupace v srpnu 1969, na němž se tentokrát podílely výlučně
československé bezpečnostní složky. Surový zásah proti manifestantům pouze za použití domácích prostředků, bez pomoci sovětských vojsk, přinesl pro veřejnost velké rozčarování, jež se pak
projevilo i masovou rezignací na to, dále se angažovat v protirežimní aktivitě. Husák a další
představitelé normalizační mocenské garnitury následně usilovali o opětovné disciplinování
strany i společnosti, která měla zapomenout na reformní pokus a snahu o prosazení demokratizačních a pluralitních tendencí do české společnosti, i když stále jen v mantinelech zachování
komunistické hegemonie. V poměrně krátké době se nové normalizační elity soustředily na likvidaci výsledků reforem a podřízení se sovětským požadavkům.9 Tato skutečnost se pak od
začátku roku 1970 promítla do řady sfér, a to včetně církevní oblasti.
Příprava předběžné koncepce normalizační církevní politiky trvala několik měsíců a na federální úrovni byla definitivně ukončena teprve v dubnu 1970, když SPVC obou národních
ministerstev kultury zkompletovaly „Informační zprávu o církevně-politické situaci v ČSSR“.
Ta pak byla projednána předsednictvem ÚV KSČ 22. května 1970.10 Materiál se prvotně soustředil na analýzu společenského a církevně-politického kontextu československého reformního
pokusu konce 60. let. Jednou z pevných konstant reflexe církevní politiky v počáteční fázi normalizace proto bylo kritické vymezení vůči představitelům proreformních struktur bývalého
vedení SPVC. Spory mezi reformně orientovanou skupinou a mezi konzervativně-dogmatickým
křídlem zřetelně vystoupily také v materiálu projednávaném předsednictvem ÚV KSČ, který
konstatoval, že „těmto tendencím napomáhala i značná část ideově a politicky nevyhraněných
příslušníků inteligence a rovněž i dezorientovaných členů strany, kteří se domnívali, že činnost
církví je pozitivním přínosem k humanizaci socialistické společnosti“.11 Po ztroskotání reformního pokusu se hlavní pozornost v realizaci konkrétních opatření vůči církvím v krátkodobém
horizontu soustředila na vytvoření nového hnutí katolického duchovenstva jako základny pro
činnost „té části duchovních, která stojí na platformě socialismu a jež bude paralyzovat vliv
Vatikánu, zahraniční katolické emigrace a případných nepříznivých postojů Vatikánu oddané
církevní hierarchie“, což znamenalo aktivní podporu pro vznik prorežimních struktur.12 Tento
dokument stvrdil konec pokusu o nalezení nového modelu vztahu mezi církví a státem a jednoznačně odsoudil všechny předchozí snahy o rovnoprávnou diskusi, stejně jako jeho protagonisty
z řad činitelů KSČ.
Proticírkevní opatření vedoucích stranických míst byly doprovázeny i odpovídající mediální
rezonancí problematiky. Do stranických periodik se začala vracet tradiční dikce, kdy byla
znovu vytýčena hranice mezi oprávněnými požadavky uspokojování náboženských potřeb, jak
je však vnímala KSČ, a mezi nezákonným získáváním veřejného prostoru, kde v duchu stranického narativu hrály významnou roli protisocialistické síly. Diskurzivní formace rané normalizace navíc, stejně jako v 50. letech, úzce propojovala domácí i zahraniční odpůrce socialistického zřízení, neboť se „některé skupiny kněží napojily na různé protisocialistické proudy doma
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i v zahraničí… Aktivizovala se zejména katolická emigrace a snažila se přímo i nepřímo zasahovat do vývoje situace u nás“.13
Ze státně-bezpečnostního hlediska pak bylo považováno za největší riziko propojení církevně-náboženské a politické sféry. Analýzy Státní bezpečnosti z prvních normalizačních měsíců
proto upozorňovaly na činnost Díla koncilové obnovy (DKO), kde byl spatřován zárodek této
církevně-politické synergie. Činnost DKO se stala terčem pozornosti stranického tisku. Rudé
právo například konstatovalo, že se do čela DKO postavili převážně kněží a laici, dobře známí
svým reakčním postojem k našemu zřízení. Článek upozorňoval, že i když organizace nebyla
povolena a formálně došlo k jejímu rozpuštění, radikální skupiny kněží a laiků chtěly, aby její
činnost pokračovala dál, a aby hlavně ve farářských radách pomáhala vytvářet atmosféru pro
nastolování rozličných požadavků, v některých případech i protizákonných.14 Ke zdůraznění
„reakčnosti“ celého projektu pak měla posloužit tendenční informace, že hlavními autory myšlenky DKO jsou jezuité. Pravděpodobně se počítalo s tím, že tento řád je v českých dějinách
vnímán s převažujícími negativními konotacemi.
Velkou obavu vzbuzovala rovněž činnost katolické církve na poli práce s mládeží. Tlak komunistických úřadů se tak soustředil na oslabení této činnosti. Svobodnější poměry totiž v letech
1968–1969 umožnily větší ingerenci církve do mládežnických organizací, které se začaly formovat po rozpadu jednotné mládežnické organizace Československého svazu mládeže (ČSM),
jakými byly třeba skautské oddíly. Brněnský biskup Skoupý například prohlašoval, že ze strany
státu lze očekávat tlak k omezení činnosti církve v působení na mládež, a proto musí hledat nové
cesty a formy působení.15 Stejně tak zesílil tlak na oblast vzdělávání a formace duchovenstva
a dne 17. dubna 1970 bylo rozhodnuto, aby pobočka teologické fakulty v Olomouci, která byla
znovu otevřena ve školním roce 1968/69, definitivně ukončila činnost do roku 1974. Na jaře 1970
přikročily některé orgány státní správy k dalším restriktivním krokům, například zákazům
pořádat duchovní cvičení pro věřící.16 Mezi důležitá diskriminační opatření provedená v lednu
1970 patřilo i omezení frekvence návštěv katolických duchovních v zahraničí, neboť pro každou
cestu bylo potřeba schválení ministerstva kultury ČSR.17 Státní správa současně vyvíjela také
tlak směřující k omezení svobodné výměny v rámci vnitrocírkevní komunikace. Omezení cenzurních zásahů a povolení vydávání nových církevních periodik bylo jedním z viditelných výdobytků reformní nálady Pražského jara. Již v roce 1971 se však znovu vrací praxe, kdy musely
být k oficiálnímu státnímu schválení předkládány také pastýřské listy, jež byly vesměs čteny na
nedělních bohoslužbách.18
Prosazování zásad k církevní „konsolidaci“ však navzdory prvním přijatým opatřením stranického vedení nepostupovalo příliš dopředu. Zadržovaly ji některé faktory, jež se vyvinuly
v závislosti na předchozí politice Pražského jara. Církevní kruhy tak projevovaly ještě nějakou
dobu i po zpřísnění stranické kontroly nad společností rezistentní potenciál. Podle informací
nejvyššího stranického vedení bylo zřejmé, že se církev snaží počínat velmi aktivně a využívat
prostor ke svému působení. Podle zprávy rozvědky v roce 1969 se snažili někteří církevní před-
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stavitelé podpořit aktivně třeba přeměny v Československé straně lidové a vytvořit z ní jeden
z nástrojů k posílení svého vlivu.19 K tomu samozřejmě nedošlo i vzhledem k postupující
normalizaci uvnitř lidové strany.20
Fakt, že situace na poli konsolidace v církvích nepostupovala podle plánů stranického a státního vedení, reflektoval ještě na podzim roku 1972 i materiál ideologické komise ÚV KSČ,
který předpokládal, že je potřeba rozvinout frontální ideologickou ofenzívu a „cílevědomou
výchovou a podstatným zvýšením úrovně znalosti marxismu-leninismu nejen u členů strany,
ale i nejširších vrstev pracujících odstranit přežívající ideové zmatky, projevy nevíry a nejistoty
a současně upevnit zdravé sebevědomí občanů ČSSR“.21
V katolické církvi přispěl k určitému zbrzdění nástupu normalizace bezpochyby i fakt, že
část diecézí v českých zemích byla během roku 1968 znovu obsazena biskupy. Pozitivní dozvuky uvolněnějších poměrů se projevily i nárůstem participace na bohoslužbách, kdy ještě v roce
1971 činila průměrná týdenní účast 997 895 věřících v českých zemích a na Slovensku dokonce
1 611 481 věřících.22 Navzdory restriktivním opatřením v počátku 70. let se pokoušel episkopát
v českých diecézích přenášet do církevních aktivit diskursy, jež vycházely ze závěrů koncilu.
Podíl biskupů na aktivizaci církevních struktur ostatně potvrzuje i souhrnná zpráva Státní
bezpečnosti o době Pražského jara, která zmiňuje navazování kontaktů mezi episkopátem
a kněžskou emigrací v zahraničí, především v Římě.23 Státní bezpečnost negativně hodnotila
vystoupení biskupa Tomáška na teologickém kurzu v Plzni v únoru 1970, kde vyzval k posílení
vztahů duchovenstva a episkopátu.24 Kritika mířila také na brněnského biskupa Karla Skoupého,
který se nepřestával obklopovat duchovními – odpůrci socialistického zřízení v ČSSR a jejich
prostřednictvím nadále izoloval kněze, kteří se snažili o dobré vztahy mezi církví a státem.25
Z důvodu upevňování autority biskupů také československá vláda odmítala možnost, aby došlo
k přesunům v biskupských pozicích, kdy se například uvažovalo o jmenování tajně vysvěceného
biskupa Karla Otčenáška do Hradce Králové či o přesunu Tomáška do Olomouce a biskupa
Trochty z Litoměřic do Prahy. K aktivizaci církví přispěl fakt, že se na místa farářů dostávaly
během zmírnění represivního tlaku i osobnosti, které byly v předchozích dvou desetiletích pronásledovány a vězněny, nebo jim byl výkon kněžské služby jinak znemožněn.26 Velmi aktivně
vystupovali kněží, jako byli Antonín Mandl či Bonaventura Bouše, kteří vyzývali k větší sebereflexi církve a podporovali ekumenické snažení. Mandl například pozitivně hodnotil jasné
protirežimní postoje českobratrské církve evangelické.27
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ABS, Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby (A 18), inv. j. 22, Vatikán – zpráva o nepřátelské
činnosti, Praha 5. 11. 1969.
K tématu KONEČNÝ, K.: Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972). Praha 2019.
NA, KSČ-ÚV-10/10, ideologická komise ÚV KSČ 1971-80, sv. 1, arch. j. 2/1,2, Návrh tezí pro ideologické plénum
ÚV KSČ, říjen 1972.
Tamtéž, KSČ-ÚV-02/1, předsednictvo ÚV KSČ 1971-76, sv. 55, arch. j. 55, Písemný podkladový materiál pro zasedání ÚV KSČ k ideologickým otázkám, říjen 1972.
ABS, f. Správa kontrarozvědky-II. Správa SNB/FMV (A 34), inv. j. 3303, Zpráva o činnosti nepřátelských seskupení protisocialistických, revizionistických a pravicově oportunistických sil, Praha 10. 2. 1970.
Tamtéž, inv. j. 3212, zpráva o činnosti v katolické církvi; zpráva o činnosti ve vysokoškolském hnutí, Praha 14. 7.
1970.
Tamtéž.
ABS, signatura 12/3, i. j. 2282, informace o situaci mezi vysokoškolskými studenty a k činnosti církví v ČSSR,
Praha 21. 3. 1969.
ABS, objektové svazky, H-713_4, agenturní zpráva o pastoračním kurzu v Praze, 15. 11. 1971.
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Na začátku 70. let však můžeme v rámci episkopátu sledovat i jeden důležitý fenomén, a to
je úsilí církevních hierarchů nevystupovat příliš konfliktně a navenek usilovat o dosažení jakéhosi modu vivendi se státním vedením. V této studii se nechci věnovat příliš detailně problematice vztahů Československa a Vatikánu, ale pro kontext formování postojů domácího episkopátu
je třeba tuto situaci zmínit.
Vatikán sice přivítal reformní tendence doby Pražského jara, ale současně příliš neurgoval
zahájení jednání s československou vládou o řešení zásadních církevně-politických záležitostí,
a to navzdory tomu, že Tomášek žádal, aby byl Vatikán otevřenější.28 Problém pro vystupování
československého episkopátu představovala i vatikánská východní politika, která směřovala
v podstatě k uznání statu quo v rámci dělení světa na západní a východní blok a pokoušela se
sovětskými satelity navázat vztahy, což však nevedlo v konečném důsledku ke zlepšení pozice
církve. Zajímavý dokument představuje v tomto kontextu například zpráva československé
rozvědky o vyjádření státní tajemníka, kardinála Jeana Villota (státním tajemníkem byl v letech
1969–1979), tedy v podstatě druhého muže Vatikánu. Ten v římské kurii vystupoval jako mediátor,
který se snažil tlumit názorové spory mezi teologickými pokoncilními proudy, tedy mezi
tradicionalisty a progresisty. Roli prostředníka na sebe ovšem bral i v politických záležitostech,
neboť se jako jeden z tvůrců vatikánské zahraniční politiky pokoušel dosáhnout nějakého způsobu
koexistence mezi východním a západním blokem. V tomto kontextu celkem příznivě hovořil
o socialistickém systému, neboť podle něj nepřekážel činnosti církve, ale v některých směrech,
ve srovnání s kapitalistickými zeměmi, ji dokonce usnadňoval. Podle něj měla církev zůstat ve
vztahu ke zřízení neutrální, bojovat za morální úroveň socialistické společnosti a obyvatelstvo
od socialismu neodvracet.29 Samozřejmě, že se tyto postoje některých vysokých vatikánských
představitelů odrážely do doporučení, která dostávali naši biskupové při svých návštěvách v Římě.
Také česká kněžská emigrace byla podle informací rozvědky zpočátku toho názoru, že se v případě prosazení normalizačních politických praktik jedná o přechodné období a ti, kteří byli
zbaveni funkcí nebo vyloučeni ze strany, budou nadále bojovat proti sovětofilům a za návrat
polednových poměrů.30 Papežská diplomacie navíc začala vyjednávání s československým státem
už za nepříliš výhodných podmínek po nástupu husákovského vedení. Důsledkem je pak velmi
problematické jmenování biskupů pro olomouckou arcidiecézi a tři slovenské diecéze na jaře roku
1973, které bylo dáno tím, že jmenovaní měli poměrně blízko ke Sdružení katolických duchovních
Pacem in terris.
Názorová kodifikace „normalizovaných“ politických poměrů nastala zejména poté, co došlo
k ovládnutí mocenských center, a byl publikován hlavní ideový dokument k potvrzení dominance posrpnové politiky. Ústředním materiálem, z něhož stranické vedení odvozovalo postup
proti možné opozici, se nakonec stalo Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po
XIII. sjezdu KSČ, jehož text odsouhlasilo zasedání ÚV KSČ 11. prosince 1970. Na jeho základě
pak byly odůvodněny mocenské změny i masové čistky ve straně a prosazení principů nové
politiky KSČ. Přijetím Poučení z krizového vývoje se však zejména vytvořil oficiální konstrukt
interpretací událostí Pražského jara a toto období se v zásadě stalo jen tabuizovaným tématem,
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ABS, objektové svazky-10442_16, informace o hodnocení Vatikánu vůči československým poměrům, Praha 13. 6.
1968.
ABS, objektové svazky, H_713_6, Názory kardinála Villota na situaci v katolické církvi, informace II. správy FMV,
Praha 3. 8. 1972.
ABS, Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby (A 18), inv. j. 22, Vatikán – zpráva o nepřátelské
činnosti, Praha 5. 11. 1969.
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jehož události byly odsouzeny k postupnému zapomnění, případně k negativním propagandistickým kampaním. Po přijetí dokumentu se nejvyšší straničtí představitelé věnovali vedle potlačování politické opozice i problematice náboženství. Důraz na stabilizaci náboženských poměrů
se objevil třeba ve vystoupení Gustáva Husáka na celostátní konferenci Národní fronty 27. ledna
1971. Ve vystoupení, kde utvrzoval ústřední pozice komunistů v tomto grémiu, Husák prohlásil,
že jsou sice komunisté stoupenci vědeckého světového názoru, ale respektují náboženské cítění
občanů. Jasně však deklaroval, že nepřipustí pokusy míchat náboženství s politikou, nebo jej
využívat k vytváření protisocialistické opozice. Naznačil současně, že si v této oblasti přeje klid
a k dalšímu zlepšení poměrů v náboženské oblasti povede především vstřícný přístup církevních
činitelů. V případě, že by tomu tak nebylo, nepřímo pohrozil obrazem teroru padesátých let:
„Předpokládáme ovšem loajalitu všech církví a jejich představitelů, konec nějakých politických
spekulací. Víme, že u nás už byly doby, kdy došlo nikoliv naší vinou i k bojovným střetnutím,
a víme, jak to skončilo“.31
Církev se v této době snažila vystupovat opět v jisté ambivalenci, kombinující vnější vyjádření loajality ke stávajícím poměrům a na druhé straně pokoušející se hájit své požadavky a zachovat si možnosti svého působení. Ve stejný den jako celostátní konference Národní fronty se
konalo i novoroční setkání pracovníků státní správy s představiteli katolické církve, za níž byli
přítomni biskup Tomášek, českobudějovický biskup Hlouch, kapitulní vikáři ostatních diecézí,
ředitel Katolické Charity Jan Mára a také děkan bohoslovecké fakulty v Litoměřicích Merell.
Tomášek ve svém projevu připomínal zejména styčné body mezi požadavky Vatikánu a mezi
československými vládními kruhy k uvolnění mezinárodního napětí (jako byla snaha o udržení
míru, vzájemná spolupráce a mírová koexistence obou bloků). Z toho pak plynulo, že Tomášek
podle zprávy z tohoto setkání „vyjádřil obdiv k mnohým úspěchům v budování socialismu u nás
a v dalších zemích socialistického tábora, které postavil do protikladu s negativními sociálními
dopady v buržoazní společnosti kapitalistického Západu“. S odkazem na Husákův projev, jemuž
byl na zasedání Národní fronty také přítomen, pak loajálně deklaroval ochotu katolické církve
spolupodílet se na budování socialistické společnosti a vytváření předpokladů k dalšímu prohlubování vztahů se státními orgány.32 V Tomáškově projevu však bylo možné najít také gesta určitého
vzdoru vůči prováděné politice. Všimli si jich i zástupci stranicko-státního aparátu. Tomášek
požadoval například umožnit přijímat do bohosloveckých seminářů i starší bohoslovce, kteří již
mají společenské postavení, požadoval současně odstranění opatření, která zamezovala výuce
náboženství pro děti na farách. Apeloval také na možnost, aby duchovní mohli provádět svobodně
duchovní cvičení. To však bylo považováno státními orgány za kulturní činnost a musela být
schvalována příslušným národním výborem.33
Další série opatření pak byla i vůči církvím přijata na nejvyšší stranické úrovni po XIV.
sjezdu KSČ v roce 1971. Stoupenci reformního proudu sice vkládali očekávání do sjezdu sovětských komunistů, který se konal o necelé dva měsíce dříve než sněmování československých
komunistů, s tím, že by na něm mohlo dojít k liberalizaci politiky a spoléhali se přitom na údajné spory ve vedení KSSS, které se týkaly sporů o možnou rehabilitaci stalinistické éry.34 K žádným

31
32

33
34

Rudé právo, 28. 1. 1971, s. 2.
NA, f. KSČ-Ústřední výbor 1945-89, Oldřich Švestka, sv. 23, arch. j. 202, informace tajemníku ÚV KSČ O. Švestkovi, Praha 28. 1. 1971.
Tamtéž.
Listy, č. 1, leden 1971, s. 15.
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konfliktům ovšem nedošlo. Po skončení XXIV. sjezdu KSSS tím pádem narostla mezi přívrženci
reforem skepse.35 Husák se naopak mohl opřít o sovětské mocenské kruhy, které si přály, aby ve
státě i ve straně panovala stabilita. XIV. sjezd tak petrifikoval zásady normalizační politiky.
Po něm obecně zesílil ideologický tlak na opětovné prosazení zásad marxistického světového
názoru. Podle analytických zpráv Státní bezpečnosti očekával rovněž římskokatolický klér, že
po XIV. sjezdu dojde ke zhoršení situace na poli vztahů mezi církví a státem. Mezi kněžími se
šířily zprávy, že budou opět zavedeny kontroly farářů, zakázány církevní obřady, zájezdy na
poutní místa, omezována výuka náboženství na školách a opětovně přemísťováni kněží. S odlukou církve od státu už podle nich nešlo počítat. Celkově se tak očekávalo větší „utažení šroubu“.36
Odhad v tomto směru byl víceméně přesný. V červnu 1971 předsednictvo ÚV KSČ přijalo materiál směřující k navržení dlouhodobějších trendů postupu vůči církvím.37 Vzhledem k tomu, že
v jarních měsících roku 1971 byla negativně hodnocena nábožensky orientovaná činnost lidové
strany, která se zaměřovala ve svých aktivitách i na duchovní formaci laických členů církve, není
příliš velkým překvapením, že nebezpečí vnímal stranicko-státní aparát ve větší angažovanosti
laiků. Materiál pro potřeby předsednictva ÚV KSČ varoval před změnou církevní taktiky v době
po koncilu a upozorňoval na posílení aktivní role laického elementu, jež spočívalo v „přenesení
dosud otevřeného, veřejného mocenského ovládání státních systémů do skrytého, méně napadnutelného ovládání pomocí katolických laiků“.38 Komunistický aparát si tak jako jednoho
z hlavních nepřátel definoval laický stav a vůči těmto aktivitám se měl napříště soustředit podstatný zájem všech proticírkevních opatření. Jednou ze základních tezí nových opatření tak bylo
zabránit tomu, aby některé výsledky koncilu, považované za politického charakteru a směřující
k rozšíření pozic a upevňující vliv církve na společnost, byly v československých podmínkách
realizovány. Současně materiál předsednictva ÚV KSČ upozorňoval na skutečnost diferencovaného hodnocení duchovních v tom smyslu, aby vedoucí místa v církevních strukturách zastávali jen ti, kteří mají kladný poměr k socialistickému zřízení. Státními úřady neměly být nadále
povolovány obřady, které by mohly zvýšit přitažlivost církví pro mládež, stejně jako snahy
o zapojení laiků do pastorace. Pokud šlo o náboženské obřady mimo kostel, jako oživování zaniklých poutí, průvodů do polí, velikonočních průvodů, „Božího těla“ apod., jejich rozsah se měl
postupně omezovat a jejich konání přesouvat pouze do kostelů. Stejně tak neměla být povolována činnost mužských řeholí, která byla podle rozhodnutí generální prokuratury nelegální.39
V podstatě tato opatření znamenala další zostření opatření proti všem činnostem církví, jež se
neodehrávaly na kostelní půdě a tím pádem výrazné omezení všech aktivit, jež nesly evangelizační
záměr. Všechna nařízení nesla rysy státem řízené a podporované sekularizace společenského
života. Na druhou stranu se však v pozdějších 70. letech ukazovalo, že navzdory oficiálně prováděným opatřením se aktivizovaly zejména skupiny laiků ve spolupráci s duchovními, často
bez státního souhlasu, aby se neveřejným způsobem v duchovním životě prohlubovali.
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ABS, f. Správa kontrarozvědky-II. Správa SNB (A 34), inv. j. 3886, Názory občanů na XIV. sjezd, Praha 1. 6. 1971.
ABS, objektové svazky, H_713_4, Informace o názorech kněží a laiků na XXIV. sjezd KSSS, XIV. sjezd KSČ
a jednání mezi ČSSR a Vatikánem, Praha 7. 6. 1971.
NA, f. KSČ-Ústřední výbor 1945-89, Oldřich Švestka, sv. 23, arch. j. 202, Návrh dlouhodobého postupu při řešení
vztahů KSČ a socialistického státu vůči církvím, věřícím a náboženské ideologii, návrh předložený předsednictvu
ÚV KSČ tajemníkem Oldřichem Švestkou 17. 6. 1971.
Tamtéž.
Tamtéž.
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Stranické vedení očekávalo potvrzení nového kurzu také od připravovaných voleb do národních výborů, které se staly určitým testem dosaženého stupně loajality občanů k mocenské
normalizační garnituře. Obnovení pořádku až do druhé poloviny roku 1971 nedosáhlo takové
úrovně, aby mělo komunistické vedení jistotu, že bude moci volby před světem prezentovat jako
„dovršení etapy politické konsolidace společnosti a celého veřejného života“.40 Stranické vedení
si bylo vědomo toho, že církve a náboženské společnosti mají stále vliv na značnou část obyvatelstva, zejména na vesnicích a mezi starší generací. Proto bylo navrhováno, aby se v církevním
tisku objevovaly články, které by poukazovaly na hodnoty, které vytváří socialismus (jako je
zdravotnictví, školství, jistota v práci, právo na odpočinek apod.). Takové texty měly vycházet
i v Lidové demokracii, oficiálním orgánu Československé strany lidové. Současně měli být vedoucí církevní činitelé správně instruováni, aby podporovali program Národní fronty, tedy
i připravované volby. S cílem kladně působit na věřící měly všechny církve vydat prohlášení
k volbám.41 V pastýřském listu vycházeli biskupové z doporučení aktivně se voleb zúčastnit,
přičemž poukazovali zvláště na závěry koncilu v rámci propojování náboženských a veřejných
záležitostí.42
Nejviditelnější změnou v rámci zavádění normalizačního tlaku na církve byl vznik nového
prorežimního uskupení katolických duchovních. Jak už jsem zmínil výše, jedním z důležitých
kroků byl rozpad prorežimního proudu uvnitř katolické církve a zánik MHKD. O vzniku dalšího uskupení duchovních, které by mělo blízko k politickému komunistickému establishmentu,
se začalo hovořit již poměrně záhy po srpnové okupaci. Tomášek totiž varoval ve Vatikánu,
že se znovu připravuje vznik takové organizace, která by tentokrát nesla název UNITAS.43
Nakonec se při hledání vhodného názvu nové organizace zvolil název, který měl symbolizovat
navenek jejich loajalitu s Římem. Proto se nazývalo hnutí podle názvu encykliky papeže Jana
XXIII. „Pacem in terris“ („Mír ve světě“), vydané v roce 1963 – Sdružení katolických duchovních
Pacem in terris (SKD PIT). Ve dnech 19.–20. ledna 1971 proběhly v Praze a Bratislavě pracovní
konference připravovaného sdružení. Během jednání pražské konference byl patrný velmi silný
aspekt vytváření kontinuity s předchozí činností prorežimních struktur tak, jak se etablovaly
po roce 1948. Kanovník Jan Mára například vystoupil s projevem, kde vyzdvihl kladné stránky
působení MHKD. Zdůraznil v něm, že mnoho funkcionářů MHKD odmítá i nadále znemožnění činnosti z roku 1968 a je rozhodnuto navázat na jeho pozitivní výsledky, oproštěné od bývalých
chyb, v rámci nového hnutí, kde se chce angažovat za podporu současné politiky strany a vlády.44
Řeč Františka Hochmanna, který se stal ústředním tajemníkem SKD PIT, byla zase určena
i biskupům a Vatikánu, když v ní poznamenal, že nové sdružení bude dbát na autoritu hierarchie
i Svatého stolce. Předsednictvo ÚV KSČ, které jednalo o problematice 19. února 1971, však zatím
nechtělo dát pokyn k vzniku nového kněžského uskupení, protože v této době také probíhala
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souběžně jednání s Vatikánem. Ustavující schůze obou republikových sdružení se proto oficiálně konala až 31. srpna 1971, současně v Praze i v Bratislavě, přičemž bylo zdůrazněno, že jejich
vznik je v souladu s normalizací také na poli náboženského života.45 Předsedou českého
republikového výboru SKD byl zvolen olomoucký kapitulní vikář Josef Vrana, místopředsedy
pak probošt pražské metropolitní kapituly Antonín Stehlík, jenž zastával v 50. a 60. letech post
kapitulního vikáře pražské arcidiecéze, písecký děkan František Kajtman a docent Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích Václav Medek. Federální výbor SKD PIT byl
konstituován za účasti přibližně 400 duchovních 17. 11. 1971 v Praze. Předsedou SKD PIT ČSSR
byl zvolen místopředseda českého sdružení Václav Medek, místopředsedou se stal předseda
sdružení SKD-PIT na Slovensku Mikuláš Višňovský.46 Několik dní po etablování federálních
orgánů se setkala delegace SKD PIT s prezidentem Svobodou, což byla součást snah konkrétně
implementovat podporu katolického duchovenstva do propagandistické kampaně před blížícími
se volbami.47 Aktivně si v této době počínal i Josef Plojhar, tedy nejviditelnější tvář jak církevní,
tak politické spolupráce s komunistickou mocí z řad katolíků. Plojhar dostal možnost vyjadřovat
se také v komunistickém tisku. Časopis Tvorba s ním například uveřejnil i předvánoční rozhovor
v prosinci 1969.48 Pro novou organizaci byl však již příliš zkompromitovaný, přesto si v 70. letech
udržoval významný vliv v normalizované lidové straně.
Ve způsobu argumentace se vedoucí činitelé SKD PIT snažili zdánlivě propojit výzvy
k větší angažovanosti věřících, které se staly osou zapojení laiků do církevního i občanského
života po Druhém vatikánském koncilu, se socialistickými společenskými diskursy angažovanosti ve prospěch režimu. Jedním z hlavních témat veřejných diskusí v rámci SKD PIT však byla
podpora mírové politiky socialistického bloku, protože v této rovině se sdružení angažovalo asi
nejvíce. K činnosti hnutí se zpočátku hlásili i ti církevní hodnostáři, kteří se později k myšlence
prorežimní kněžské organizace stavěli kriticky. Dokladem toho je například činnost slovenského
hodnostáře Julia Gábriše, jenž byl v roce 1973 jmenován biskupem a zastával pozici apoštolského administrátora trnavské apoštolské administratury (od roku 1977 trnavské arcidiecéze).
Ten zpočátku aktivně podporoval činnost v „Pacem in terris“ a dokonce „teologicky zdůvodňoval jeho existenci“.49 Během biskupského působení však svá kladná stanoviska poněkud
přehodnotil. Je však zajímavé, že proti vzniku SKD čeští úřadující biskupové příliš energicky
nevystupovali. Tomášek vznik prorežimní organizace v této fázi vnímal jako způsob komunikace vlády s katolickou církví a vyslovoval se k umírněným stanoviskům ke vzniku SKD-PIT.50
Přitom pražský apoštolský administrátor, jak jsem již zmínil, ještě před vznikem organizace
kriticky poukazoval na její nevhodnost. Na konferenci duchovních v lednu 1970 propagoval
zachování „vnitřní i vnější jednoty“ mezi duchovními a biskupy a veřejně odmítal snahy o vytváření různých organizací církevního charakteru. Takovou činností se mu podle zprávy StB
podařilo v pražské arcidiecézi přivodit názorovou roztříštěnost a vytvoření dvou center, přičemž
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se „sám postavil v čelo skupiny soustřeďující reakční klér prosazující v ČSSR politiku Vatikánu
podle závěrů II. Vatikánského koncilu“.51 Podobný vývoj byl patrný i u brněnského biskupa
Skoupého, který tvrdě vystupoval proti pokusům obnovovat činnost prorežimních kněžských
struktur a hrozil tvrdými sankcemi kněžím, jež by se o to pokoušeli. Po návratu z Vatikánu však
svoje chování k prorežimním duchovním změnil a začal prohlašovat, že nechce dělat nic, co by
bylo namířeno proti zájmům ČSSR. Začal souhlasit i s přípravami na jednání o znovuzaložení
MHKD, pouze s podmínkou, že každý účastník jednání má za povinnost o výsledcích ho podrobně informovat.52 Komplikací pro další vývoj církevních poměrů v Československu byla
činnost tohoto sdružení zejména z hlediska toho, že československá vláda nabízela Vatikánu
kandidáty na biskupské stolce prakticky jen z jejich řad.
Další opatření k desakralizaci společnosti vzešla zejména z jednání předsednictva ÚV KSČ
v lednu 1973. Základní rámec ideologické komunistické politiky v tomto směru narýsovalo již
zasedání ÚV KSČ ve dnech 26.–27. 10. 1972, které se zabývalo upevněním ideologické jednoty
v rámci normalizačního politického kurzu. Na základě této báze byla připravena nová linie církevní politiky, kterou projednalo předsednictvo ÚV KSČ počátkem ledna 1973. Tehdy bylo
přijato usnesení pod názvem „O dlouhodobém postupu v oblasti církevní politiky a vědeckoateistické výchovy“, jež směřovalo k akceleraci ateistické výchovy.53 Kontury dalšího postupu vůči
církvím byly ovlivněny obecnějšími trendy normalizované československé společnosti. Materiál
předsednictva ÚV KSČ úspěšnou politiku vedoucí k oslabení církevních pozic ztotožnil s celkovým upevňováním výstavby socialismu a zejména s dosahováním trvalých úspěchů v ekonomice a v celkovém životě společnosti, které vedly k dalšímu zvyšování životní úrovně lidu.
Materializace pohledu na život byla ostatně předpokladem i sekularizace západní společnosti,
kde hrála významnou roli postupující modernizace a technologický rozvoj. V podmínkách komunistického režimu však měla jít s materializací společnosti ruku v ruce také účinná ateistická
propaganda.54 Jejím cílem bylo dosažení skutečnosti, že náboženská víra bude lidem lhostejná
a nahradí ji kupříkladu kulturní prožitky. Ideologická práce tedy neměla být negativistická.55
Tím byly položeny základy pro další linii církevní politiky. Státem a stranou podporovaná
a vynucovaná desakralizace pokračovala úspěšně i v dalších oblastech a odrážela se do oslabování
vnějších atributů náboženskosti.56 Hodnoty udávané k počtu náboženských obřadů ukazovaly
během první poloviny 70. let sestupnou křivku a vracely se rychle k hodnotám vykazovaným na
tomto poli před dobou Pražského jara. Ateizační kampaně se projevily ve snížení počtu participace obyvatel na iniciačních a přechodových církevních rituálech. V 70. letech navíc průzkum
veřejného mínění konstatoval odklon mladých lidí od zájmu o náboženství.57
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Signifikantním výsledkem opětovného tlaku KSČ a státu vůči církvím byla i forma oslavy
významného jubilea, a to vzpomínky na tisíc let od založení pražského biskupství v roce 1973.
Blížící se milénium dalo již v polovině 60. let podnět k uspořádání velkoryse pojatého duchovního programu, jehož iniciátorem byl zejména tehdejší apoštolský administrátor arcidiecéze
František Tomášek. Ten již v roce 1967 vyzval věřící pražské arcidiecéze k přípravě na tisíciletí
existence biskupství speciálním pastýřským listem, který byl čten při bohoslužbách v neděli
23. dubna 1967.58 V Tomáškově pojetí se jednalo o poměrně širokou škálu návrhů, které chtěla
katolická církev konkrétně realizovat. Tomáškův model oslav totiž předpokládal uspořádání
několika kulturních a propagačních akcí, jež by překročily ryze církevní horizont. Kulturněhistorický význam vzniku diecéze měla podtrhnout spolupráce pražského arcibiskupství s významnými veřejnými paměťovými a vědeckými institucemi – Národním muzeem, Národní
galerií a také s Československou akademií věd.59 Od dubna do září 1973 se také předpokládalo
zorganizování řady slavnostních bohoslužeb v pražské katedrále. Svým rozsahem měly oslavy
získat pečeť celostátního a mezinárodního významu. Ke zřetelným ambicím programu oslav
patřilo propojování kolektivní duchovní paměti českých katolických kruhů s nově akcentovanými teologickými a spirituálními diskursy, jak je přinášely reformní ideje II. vatikánského koncilu. V posrpnové atmosféře však vystoupila stranická místa proti velkoryse pojatým církevním
záměrům. Ve stranickém diskurzu byly totiž vykládány jako snahy o posílení významu katolické církve ve společnosti, tedy opačným způsobem, než o to usilovaly normalizační tendence:
„pražský ordinariát usiluje o další rozšíření vlivu a popularity římskokatolické církve u československých občanů, snaží se na „vědeckém“ základě odůvodnit historický význam církve při
vzniku a vývoji českého státu a hodlá organizováním rozsáhlých pompézních akci demonstrovat
sílu katolicismu v ČSSR“.60 Proto byla přijata opatření, aby se festivita stala pouze vnitrocírkevní záležitostí, bez jakéhokoliv přesahu do veřejného prostoru. Státní orgány navíc vyvíjely během
miléniového roku 1973 výrazný nátlak na kněze v jednotlivých okresech pražské arcidiecéze,
aby oslavy milénia vzniku biskupství bojkotovali. Negativní roli sehrál také fakt, že součástí
přípravného týmu se stali také reprezentanti SKD-PIT, jako byl například kanovník metropolitní kapituly Václav Kořínek, jenž měl hrát roli prostředníka mezi kolaborující organizací a organizačním týmem miléniových oslav na pražském arcibiskupství.61 Průběh milénia pak hodnotilo
zasedání sekretariátu ÚV KSČ 20. listopadu 1973, které konstatovalo neúspěch akcí. Vrcholných
poutí do katedrály se účastnilo jen několik tisíc lidí, k masovým projevům vzpomínání na milénium nedošlo.62
Podobné procesy jako v římskokatolické církvi rezonovaly i mezi nekatolickými církvemi.
Silně protirežimní důraz byl zřetelný v protestanském milieu mezi členy českobratrské církve
evangelické (ČCE), která vystupovala počátkem 70. let mnohem radikálněji než vedení katolické
církve. Materiál předsednictva ÚV KSČ z 22. května 1970 připomínal, že právě tato církev vystupovala nejrozhodněji za dosažení svobodnějších podmínek pro svou další činnost. V duchovní rovině kladli především členové „Nové orientace“, což byla skupina duchovních i laiků kritič-
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tější ke konformnímu chování členů církve k režimu, důraz na křesťanskou odpovědnost za
společnost a dodržování morálních norem. Svými aktivitami však „Nová orientace“ překračovala rámec ryze teologických debat, neboť se její stoupenci zaměřili i na diskusi kolem otázek
dodržování lidských a občanských práv. V dubnu 1968 vydala ČCE dokument, který vyzýval
ke konkrétní nápravě křivd a pochybení, jež se ve vztahu církve a státu po roce 1948 děly.
Mezi navrhovanými změnami bylo zařazení vysílání bohoslužeb do rozhlasu a televize, umožnění pastorační práce ve věznicích, odstranění ateistických pasáží z učebnic, prohloubení svobody tisku a právo církví zaujímat vlastní stanoviska k politickým i společenským událostem.
Její představitelé podpořili i výzvu „Dva tisíce slov“ a zřetelně se přihlásili k zápasu o demokratizaci socialistického systému. Státní bezpečnost si rovněž všímala posrpnové aktivity ČCE,
zejména návrhů pražského seniorátu na uspořádání vztahů mezi státem a církvemi. Jeho členové
totiž přišli v lednu 1969 s požadavky na šíření náboženství prostřednictvím sdělovacích prostředků, spolupráce s ostatními církvemi při dohodě na společném prohlášení k aktuálním politickým otázkám (srpnové události, ústupky z moskevských protokolů, odmítání okupace apod.)
a podpory podmínek pro rozvinutí ekumenického hnutí s možností působit na občanský život
v politickém a náboženském duchu.63 Při kritickém vymezování vůči komunistické moci hrála
významnou roli i postava studenta Jana Palacha, který byl zakotven v evangelickém konfesním
prostředí. Pohřební obřady na Olšanských hřbitovech vedl po jeho smrti evangelický duchovní
Jakub Schwarz Trojan, mezi jehož farníky Jan Palach patřil. Vedení evangelické církve v oficiální
reakci zdůraznilo morální rozměr Palachovy oběti: „Smrt Jana Palacha nás volá k životu. Zemřel,
aby chránil život druhých. Jeho věc je naší věcí. Vyzývá nás, abychom usilovali o změny k lepšímu, o hodnoty, které dávají naší existenci pravou tvář a mravní velikost, o ideály, které lidstvo
sjednocují a vedou vpřed. Připravujeme se pro úkoly, které nás čekají, postupně chceme brát na
sebe odpovědnost, v níž je spojena zásadní povinnost s trpělivostí a láskou“.64 V materiálech
státní správy se objevují doklady o podobné ambivalentnosti přístupu k přijatým opatřením, jako
v případě římskokatolické církve. Na jedné straně synodní senior Václav Kejř ujišťoval státní
místa o připravenosti církve k provádění konsolidace, na druhé straně upozorňovaly materiály
SPVC na neochotu církevních míst tento názor sdílet.65
XVII. synod evangelické církve, který proběhl na konci října 1971, vyzval k tomu, aby byla
vůči církvím uplatňována svobodnější politika a získaly větší prostor pro své působení: „jednejme
v naprosté pravdivosti s představiteli státní správy, vysvětlujme základní postoje své víry, která
se nechce opírat o vnější moc“.66 Synod se postavil za pokračování obrodného procesu, přestože
i v nekatolických církvích se šířil názor, že po XIV. sjezdu KSČ bude zesílený dozor státu nad
jejich činností. Jak uvádí historik Petr Moréé, zlomovým bodem v prosazení normalizace do
evangelických kruhů bylo pak jednání církevní reprezentace s představiteli SPVC v lednu 1972.67
V jeho rámci vyhrožoval Karel Hrůza představitelům ČCE, že pokud nepřistoupí k radikálnějším tzv. konsolidačním krokům, podnikne kroky proti církevnímu vedení.68 Předsednictvo
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ABS, f. Správa kontrarozvědky-II. Správa SNB/FMV (A 34), inv. j. 3303, Zpráva o činnosti nepřátelských seskupení protisocialistických, revizionistických a pravicově oportunistických sil, Praha 10. 2. 1970.
Český bratr 45, únor 1969, č. 2, s. 31.
MOREÉ, P.: „Jak ČCE nabyla ducha svobody a jak o něj přišla, Roky 1968 až 1977“. In: Cesta církve 1, knižnice
studijních textu Českobratrské církve evangelické. Praha 2009, s. 35.
Český bratr 47, listopad 1971, č. 9, s. 142.
ŠIMSA, J.: Z počátků zápasu o zachování demokratické struktury církve v době „normalizace“. Křesťanská revue
69, 2002, č. 2, s. 41–48.
MOREÉ, P.: c. d., s. 38.
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UPLATŇOVÁNÍ NORMALIZAČNÍ POLITICKÉ LINIE VŮČI HLAVNÍM KŘESŤANSKÝM CÍRKVÍM
V ČESKOSLOVENSKU NA PŘELOMU 60. A 70. LET

ÚV KSČ doporučovalo, aby se pozornost stranických orgánů zaměřila právě na tuto církev, která
představovala opoziční sílu vůči státu. Jako úkol byla stanovena co nejrychleji provedená vnitřní
transformace, která by přinesla změnu v její celkové orientaci. K tomu bylo třeba využít
a cílevědomě prohlubovat „počínající vnitřní diferenciaci mezi jednotlivými teologicko-politickými skupinami s cílem omezovat postupně vliv těch církevních činitelů, kteří zastávají odmítavé
stanovisko k pozitivnímu řešení problémů ve vztazích státu a církve“.69 Jednalo se o podobnou
snahu diferencovat církev a vytvořit konformnější skupinu duchovních a laiků.
Jako celkem uspokojivý politický vývoj hodnotily státní orgány naproti tomu stav u Československé církve (v roce 1971 se přejmenovala na Československou církev husitskou), která byla
početně druhou největší křesťanskou církví u nás. Komunistické vedení však bylo toho názoru,
že dosažení konsolidace bude právě v této církvi vzhledem k jejím pokrokovým tradicím snadné,
i když upozorňovalo na možnou opozici. Ta se podle informací Státní bezpečnosti utvářela především v okruhu některých teologů církve a mezi některými duchovními. Jako zastánci pravicových tendencí byli identifikováni vyučující na Husově teologické fakultě, Zdeněk Trtík
a Zdeněk Kučera. Proděkan Trtík vyslovil názor, že marxismus-leninismus nesplnil očekávání.70
Zdeněk Kučera se zase významně angažoval v ekumenickém dialogu s ostatními křesťanskými
církvemi. Pro bezpečnostní i stranické orgány představoval ohrožující faktor také zvyšující se
podíl mladých lidí na duchovním životě církve. Podle inspirace „novou orientací“ v ČCE totiž
během Pražského jara vznikala také v Československé církvi živá duchovní společenství zaměřená na mládež. Jedním z hlavních organizátorů byl farář Karel Krásný, pracovník ústřední rady
Československé církve a zakladatel „Klubu mladých církve“. Společně se Zdeňkem Kučerou
zpracovali a rozšířili materiál pod názvem „koncepce o církevní práci v československé církvi“.
Obsah byl podle hodnocení StB v podstatě směrnicí pro aktivní činnost pravicových sil v nekatolických církvích.71 Do Klubu mladých navíc docházeli také tzv. pravicoví exponenti, jako byli
spisovatel Vladimír Škutina nebo Luděk Pachman, kteří se ocitli po srpnu 1968 mezi nepřáteli
socialistického zřízení. Během setkání tehdejšího patriarchy Miroslava Nováka na SPVC však
bylo v únoru 1971 konstatováno, že i zde postoupila normalizace dopředu, neboť „v církvi nastává uklidnění, opoziční a pravicové skupinky se stáhly do ústraní“.72
Závěrem lze říci, že normalizace otočila nejen politické mechanismy směrem k prosazení
dogmaticky orientovaných skupin v rámci KSČ, které byly v době Pražského jara poněkud upozaděny. Husákovský režim začal současně opět politicky vynucovat sekularizaci tak, jak to
ostatně prováděla komunistická moc celou dobu předtím. Byla uplatňována teze, že církev má
možnost z hlediska legislativy rozvíjet svou činnost. Jakékoli jiné aktivity mimo zákonem úzce
vymezenou činnost však již byly v komunistickém diskurzu politickým zneužitím náboženského
cítění obyvatelstva. V podstatě to opět znamenalo utlumení hlavně nábožensky autentického
života, možností studia, provádění evangelizace, omezení činnosti řeholních společenství apod.
K prosazování sekularizace a ateizačních opatření navíc vytvořila normalizace vhodné podhoubí. Občané museli pragmaticky přijmout kvůli své kariéře a zabezpečení rodiny a přijatelného
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NA, KSČ-ÚV-02/1, předsednictvo ÚV KSČ 1971-76, sv. 66, arch. j. 64/B. 5, 60. schůze předsednictva ÚV KSČ,
5. 1. 1973.
ABS, f. Správa kontrarozvědky-II. Správa SNB/FMV (A 34), inv. j. 3303, Zpráva o činnosti nepřátelských seskupení protisocialistických, revizionistických a pravicově oportunistických sil, Praha 10. 2. 1970.
Tamtéž.
NA, Ministerstvo kultury ČSR, sekretariát pro věci církevní (MK SPVC), k. 195, záznam z jednání patriarchy
Nováka na SPVC 19. 2. 1971.
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společenského statusu pravidla, která určovalo stranické vedení. Zajímavým fenoménem byla
bezpochyby i ambivalence lavírování církevní hierarchie mezi momenty vyjadřování odporu či
nespokojenosti a mezi konformním přitakáním posrpnovým poměrům. K ovládnutí populace
byly využívány i nástroje uvnitř církve, kdy velkou úlohu mělo hrát SKD PIT. Období počínající normalizace v 70. letech tedy znamená další erozi institucionálně chápané a masové religiozity v Československu, a to především v českých zemích, méně již na Slovensku, kde si vztah
k praktikování křesťanských rituálů udržela i v době komunismu výraznější část populace.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v. v. i
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
Česká republika
e-mail: sebek@hiu.cas.cz
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SROVNÁNÍ VÝUKY DĚJEPISU A OBČANSKÉ NAUKY
NA ČESKÝCH A NĚMECKÝCH ŠKOLÁCH
V OBDOBÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY1

DANA NÁDVORNÍKOVÁ
The presented paper is concerned with teaching history and civics in Czechoslovakia in 1918–1938.
In particular, the thesis deals with the ways in which pupils‘ and students‘ opinions might have
been influenced in lessons of history and civics. The research aimed to compare teaching at Czech
and German schools in Czechoslovakia. Therefore, the formation of self-identity and mutual
perception of Czechs and Germans and a potential polarity of opinions in teaching in the Czech
and German language were in the centre of attention of this research. The research is based on
sources consisting of laws, decrees, and other documents enacted by the Ministry of Education
and National Enlightenment, and furthermore, history and civics textbooks with the official
approval of use in teaching issued by the ministry and published during the First Republic. Based
on the analysis of the selected sources, it was proven that teaching at schools differed according
to the language used during teaching. In these cases, the authors avoided concrete terminology
and most often used the terms like ‚nation‘ and ‚homeland‘, and accordingly, ‚das Volk‘ and ‚die
Heimat‘. The thesis, therefore, proved that during the First Republic the school education of
history and civics was a place where Czechs and Germens living in the same state contended
with each other and that the learners were led to develop attitudes and knowledge which
consequently could not bring tolerant and unproblematic coexistence.
Key words: Textbooks, Czechoslovakia, 1918–1938, History, Civics

Školství jako nástroj k ovlivňování názorů žáků a studentů
Když v roce 1918 skončila první světová válka, došlo na mapě Evropy k výrazným změnám.
Jednou z nich byl i rozpad Rakousko-Uherska a jeho nahrazení nástupnickými státy, mezi něž
patřilo i Československo. Tento nově vzniklý stát musel hned v počátcích své existence čelit celé
řadě problémů, jakými byly např. spory o hranice, otázka nové měny či státního uspořádání. Další
z oblastí, kterou představitelé nově vzniklého státu museli vyřešit, byla otázka vzdělávání mladé
generace. Jak bude vypadat školský systém, které prvky se převezmou ze systému Rakousko-

1

Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci, IGA_FF_2020_016: Dějiny, příběhy a děti.
Proměny interpretace vybraných historických témat v učebnicích dějepisu ve 20. a 21. století a utváření historického vědomí. Text studie úzce vychází z dizertační práce obhájené v roce 2020: ŠMAJSTRLOVÁ, D.: Učebnice
dějepisu a občanské nauky v období první republiky (1918–1938). Srovnání českého a německého školství. (Dizertační práce). Olomouc, FF UP, 2020.

91

DANA NÁDVORNÍKOVÁ

Uherska a které oblasti se reformují, co bude obsahem učiva, v jakém jazyce se bude mládež vzdělávat – to byly jen některé body, o kterých muselo Ministerstvo školství a národní osvěty rozhodnout.
Je nesporné, že školní výuka zásadně ovlivňovala a ovlivňuje postoje, názory a smýšlení
každé generace. Právě z tohoto důvodu stály vždy v čele oborů, jejichž obsah a výuka se nejvíce
proměňují s ohledem na státní zřízení a převládající ideologii, společenskovědní předměty.
Za první republiky to byl konkrétně dějepis a nově zavedená občanská nauka a výchova. Předkládaná studie se proto zabývá otázkou, s jakým cílem a jakým způsobem měly být v hodinách
dějepisu a občanské nauky utvářeny názory žáků a studentů, kteří mezi lety 1918–1938 absolvovali výuku na českých nebo německých školách v Československu.
Konkrétně je pozornost zaměřena na utváření vztahu žáků k nově vzniklému státu a jeho
obyvatelům – např. se kterými historickými či současnými osobami se žáci měli pozitivně identifikovat, kdo jim byl dáván za vzor, které příběhy z historie byly zařazovány do vyprávění
o národních dějinách a jak byla jednotlivá historická období hodnocena, na jaké hodnoty a postoje byl ve výuce kladen důraz, jakými prostředky byl jejich vztah ke státu, obyvatelům a k jednotlivým skupinám obyvatel utvářen apod. V souvislosti s tím je zároveň sledována i odvrácená
strana této problematiky: výskyt odstrašujících příkladů, postojů nebo názorů, před nimiž byli
žáci v hodinách varováni, historických období nebo osobností, které byly označovány jako negativní; tedy obecně práce s konceptem nazývaným jako „obraz druhého“. Celý výzkum je zaměřen pouze na komparaci výuky na českých a německých školách, přestože v Československu
samozřejmě existovaly i školy s dalšími vyučovacími jazyky, především slovenštinou a maďarštinou. S ohledem na komplikované soužití Čechů a Němců v nově vzniklém státě a následný vývoj
mezi lety 1938–1945 je však užitečné se ptát, jak byla za první republiky formována a ovlivňována nejmladší generace právě těchto dvou národností.
Prameny použité pro výzkum je možno rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou zákony,
výnosy a další dokumenty normativní povahy vydané Ministerstvem školství a národní osvěty
mezi lety 1918–1938. Publikovány byly v pravidelných Věstnících ministerstva školství a národní osvěty, které byly závazné pro celé území Československa, a týkaly se tedy jak českých, tak
německých škol. Na jejich základě je v první části stručně popsán nejobecnější rámec výuky
zkoumaných předmětů – na jakém stupni se začaly vyučovat, jaká byla jejich týdenní dotace
a co bylo obsahem oficiálních osnov určujících učivo.
Druhou, výrazně obsáhlejší skupinou pramenů byly učebnice dějepisu a občanské nauky vydané za první republiky, které měly oficiální schválení ministerstva školství pro použití ve výuce.
U občanské nauky se jedná o učebnice pro obecné a měšťanské školy, kde se tento předmět vyučoval především, učebnice dějepisu byly pak analyzovány ty určené pro střední školy, kde se dějepisnému vyučování věnovalo více prostoru a analýza obsahu tak mohla být podrobnější. Na základě
analýzy více než padesáti učebnic je ve druhé části studie popsáno, jak se obsahově odlišovala
výuka dějepisu a občanské nauky na českých a německých školách v Československu.
Dějepis a občanská nauka v systému československého školství
Po vzniku samostatné Československé republiky došlo ve školství k dílčím změnám jako např.
ke zrušení celibátu učitelek nebo omezení výuky náboženství a vlivu církve na školu,2 všeobecně
vzato byl však převzat systém z doby Rakousko-Uherska. Jediné větší změny ve struktuře systé-

2

KOVAŘÍČEK, V. – KOVAŘÍČKOVÁ, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s. 13.
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mu způsobilo postupné zrovnoprávňování dívek. Tento proces byl završen roku 1921, kdy bylo
povoleno studium dívek na středních školách bez omezení.
Zároveň byly činěny kroky ke sjednocení školského systému na území celé republiky. V roce
1919 byl proto vydán zákon, který rozšiřoval platnost většiny směrnic pro střední školy z českých
zemí i na Slovensko, a k definitivnímu sjednocení celé školské soustavy došlo v roce 1922, kdy
byl vydán tzv. Malý školský zákon sjednocující školství na nižším stupni.3 Z hlediska typu škol
nebo délky jednotlivých stupňů však tyto zákony nezaváděly nic nového a po celou dobu trvání
první republiky tedy fungoval systém, který měl základ v Hasnerově zákoně z roku 18694 (obecné a měšťanské školy) a v zákonech z roku 1849 a 1908 (střední školy).
Dějepis se za první republiky začínal samostatně učit na vyšších stupních obecných a měšťanských škol, ale větší prostor byl vyučování tohoto předmětu – jak z hlediska hodinových
dotací, tak z hlediska probíraného učiva – věnován až na školách středních,5 a to především
na středních školách všeobecného typu (gymnázia, reformní reálná gymnázia atd.). V porovnání s ostatními předměty bylo dějepisu na těchto školách věnováno více prostoru než např. fyzice,
přírodopisu či chemii, násobně více času bylo určeno výuce jazyků.6
V roce 1919 byly vydány osnovy pro všeobecné střední školy, které již v úvodu jasně stanovovaly, že ve výuce je třeba klást důraz na „ty historické osobnosti a události, které mají důležitost pro stát československý“7 a „zdůrazňovati přiměřeně k chápavosti žáků momenty státotvorné.“8 V úpravách učiva je možno nalézt několik důrazů. Prvním a nejzřetelnějším z nich je již
zmiňované zaměření na české dějiny; Mirek Němec ve svém článku na toto téma přímo označil
celé osnovy jako „bohemocentrické“.9 V souvislosti s tím je velmi patrná druhá, opačná tendence,
označovaná v Němcově článku jako „odrakouštění“.10 Osnovy určovaly, aby bylo v látce o středověku a raném novověku „redukováno zejména učivo o době stěhování národů, dynastické
dějiny německé a dějiny objevů“,11 dále aby byl „výklad o panovnících habsburských příslušně
zkrácen“12 a obecně byly omezeny „dějiny německé a rakouské“.13 Z hlediska důrazu na historické epochy měla být „věnována náležitá péče dějinám doby husitské a reformace“14 a stanoveno
bylo také, aby se podrobně vyučovalo o době pobělohorské „a zejména byl vytčen její duch“.15
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VESELÁ, Z.: Vývoj českého školství. Praha 1988, s. 74.
Gesetz vom 14. Mai 1869 durch welches die Grundsätze des Unterrichtswesens bezüglich der Volksschulen festgestellt werden. In: Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht 1, 1869,
č. 4, s. 127–138.
JIREČEK, M.: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno 2014, s. 8–9.
Osnovy se odlišovaly podle typu střední školy, postavení dějepisu však zůstávalo zhruba stejné. Přehled dotací
hodin na gymnáziích a reálkách viz Výnos č. 25.552, 14./VI. 1919. O normálních osnovách gymnasií, reálných
gymnasií, škol reálných a vyšších reformních gymnasií v republice Československé. In: Věstník ministerstva
školství a národní osvěty (dále pouze Věstník MŠANO) 1, 1919, č. 8, s. 136–141.
Výnos č. 42.322 1/9. 1919. Doplňky a změny v učebných osnovách jednotlivých předmětů na středních školách
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: Věstník MŠANO 1, 1919, č. 14, s. 253.
Tamtéž.
NĚMEC, M.: Škola mezi národem a státem. Dějepis na středních školách v meziválečném Československu. In:
ŠUSTOVÁ, M. (ed.): Dějiny ve škole – škola v dějinách. Praha 2010, s. 51.
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Výnos č. 42.322 1/9. 1919. Doplňky a změny v učebných osnovách jednotlivých předmětů na středních školách
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: Věstník MŠANO 1, 1919, č. 14, s. 253.
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Až ve třicátých letech byly vydány nové osnovy, díky kterým byl zmírněn původní „bohemocentrismus“ v zaměření učiva: Jednak byla těmito osnovami zavedena povinnost zabývat se
více dějinami Slovenska a Podkarpatské Rusi, jednak již explicitně nezmiňovaly nutnost
vynechávat dějiny německé a rakouské. Těžiště výuky tedy sice nadále spočívalo v dějinách zemí
Koruny české, celkové vyznění však již bylo vůči ostatním národnostem žijícím na území
československého státu přívětivější.
Občanská nauka a výchova byla na rozdíl od dějepisu předmětem zcela novým. Její zavedení
bylo provedeno ve dvou krocích. Tím prvním byl výnos ministerstva z roku 1919, který sice neurčoval přesné počty hodin nebo osnovy předmětu, nicméně vyzýval učitele, aby „již nyní věnovali
občanské nauce při práci školní zvláštní pozornost“.16 Jako samostatný povinný předmět pak byla
občanská nauka na obecných a občanských školách zavedena až v roce 1922.17 Měla být vyučována
na všech školách bez ohledu na vyučovací jazyk a oficiální název předmětu zněl „občanská nauka
a výchova“.18 Měla se vyučovat dvě hodiny týdně ve všech ročnících obecné i měšťanské školy19
a předmět byl již od počátku vyučován samostatně, zatímco prvouka a později vlastivěda v sobě
měly zahrnovat učivo zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a přírodozpytu.20 Drobnou změnu v tomto
uspořádání zavedly až nové osnovy z třicátých let, které pro první dva ročníky začlenily učivo
občanské nauky do prvouky, a samostatně se tak občanská nauka učila až od ročníku třetího.21
V porovnání s ostatními předměty měl tento předmět dotaci spíše menší, srovnatelnou
s náboženstvím nebo kreslením.22
Výnos z roku 1919 zároveň poprvé formuloval cíle občanské nauky, totiž aby připravila nejširší vrstvy na život v demokratickém státě, konkrétně je poučila o „mravní, sociální a hospodářské podstatě státu a jeho organisaci, o právech a povinnostech občanských, o moderních
proudech a hnutích společenských…“23 Samotné učivo sestávalo ze dvou hlavních složek –
z faktografického výkladu o státě, hospodářství a společnosti a dále z tematických celků, jejichž
hlavním cílem bylo kultivovat žákovu osobnost, názory a chování. Cíle této druhé části byly
v osnovách definovány rozkazovacími větami jako „Chovej se slušně ve škole, u úřadu!“24
„Nenadávej!“25 „Nepohrdej chudými!“26 či „Miluj pravdu a střez se lži!“27 Tyto výchovné úkoly
se týkaly také vztahu ke státu a vlasti, psalo se např. o lásce k národu či o vzájemné snášenlivosti.28
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Výnos ministerstva školství a národní osvěty (dále pouze MŠANO) ze dne 29. srpna 1919, č. 37.581, o vyučování
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Výnos MŠANO ze dne 29. srpna 1919, č. 37.581, o vyučování občanské nauce na školách obecných a občanských.
In: Věstník MŠANO 1, 1919, č. 14, s. 231.
Výnos MŠANO ze dne 11. dubna 1923, č. 44.457-I, jímž se vyhlašují učebné osnovy občanské nauky a výchovy pro
školy obecné, občanské a pro jednoroční kursy při školách občanských. In: Věstník MŠANO 5, 1923, č. 4, s. 214.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 215.
Tamtéž, s. 216.
Tamtéž, s. 210.

94

SROVNÁNÍ VÝUKY DĚJEPISU A OBČANSKÉ NAUKY NA ČESKÝCH A NĚMECKÝCH ŠKOLÁCH
V OBDOBÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Z osnov dějepisu a občanské nauky je tedy patrné, že obsah těchto předmětů se po roce 1918
výrazně proměnil s ohledem na potřeby státu. Faktografická stránka byla upravena tak, aby byli
žáci nejen poučeni o základních reáliích a fungování státu, ale také aby byly přednostně vyučovány československé dějiny, a aby přímé výchovné působení na žáky vedlo k tomu, že budou milovat
svou vlast a osvojí si celou řadu hodnot a postojů, kterou představitelé státu považovali za žádoucí.
Tyto nejzákladnější požadavky dané osnovami byly dále rozpracovávány v učebnicích. Hned
v roce 1919 bylo výnosem ministerstva zakázáno používat učebnice vydané v zahraničí 29
a všechny knihy používané na školách musely projít recenzním řízením. Za recenzenty byli
vybíráni buď učitelé nebo okresní školní inspektoři. K výsledkům recenzních řízení uvádí
D. Státník toto: „Většina posudků byla z nejrůznějších důvodů zamítavá. Poměrně často bylo
dodatečné schválení podmíněno někdy velmi obsáhlým přepracováním nejen oprav věcných chyb,
jejichž výčet mnohdy zaplnil mnoho stran.“30
Pokud učebnice schválení získala, dostala se na seznam schválených učebních pomůcek,
který vycházel ve Věstníku ministerstva školství a národní osvěty, a tato informace byla navíc
vždy uvedena na jejím titulním listě. Až takto schválené učebnice mohly vstoupit na knižní trh.
Je tedy patrné, že textům, které se měly v rámci výuky dostat do ruky žákům a studentům, byla
v Československu věnována značná pozornost. Následující část popisuje, jakou roli hrál v obsahu oficiálně schválených učebnic jazyk, v němž byly napsány.
Příběh národních dějin a slavná období
Dějepisné učebnice obou jazykových variant byly velmi podobné svým pojetím a rozvržením
témat. Střídaly se v nich kapitoly o světových a národních dějinách a jednalo se o informačně
hutné texty. Pro lepší orientaci byly na okrajích klíčová slova daného odstavce nebo shrnutí či
otázky k textu na konci kapitol. Mimo to se však v učebnicích nevyskytoval žádný doplňující
didaktický aparát. Obrázky se také vyskytovaly jen v menšině případů a pokud ano, jednalo se
buď o portréty významných osobností či staveb. Autory byly buďto pedagogové středních škol
anebo profesionální historici, časté byly také autorské kolektivy.31
Analýza českých a německých učebnic prokázala, že se čeští a němečtí studenti dozvídali
dva poněkud odlišné příběhy o dějinách státu, v němž žili. České učebnice studentům předkládaly ucelené vyprávění z národních dějin, které započaly v devátém století, kdy vznikl první
společný stát Čechů a Slováků – Velká Morava. Již do kapitol o tomto období pak mnozí autoři
vkládali odkazy na rok 1918, např: „vpádem Maďarů na Moravu státní pospolitost československá byla na více než tisíc let roztržena do r. 1918“.32 Dále se již národní příběh odvíjel pouze po
české linii a dějiny dnešního Slovenska na scénu přicházely jen ve vybraných kapitolách, např.
u husitských válek, kdy Slováci od Čechů přejímali husitské myšlenky či v sedmnáctém století,
kdy na Slovensko odcházeli pobělohorští emigranti. Mimo tyto výjimky však byly v učebnicích
jako národní dějiny chápány dějiny zemí Koruny české.
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Výnos č. 55.900, 18./XII. 1919. O učebnicích středoškolských. In: Věstník MŠANO 2, 1920, č. 1, s. 2.
STÁTNÍK, D.: Boj o duši dítěte podle Ministerstva školství a národní osvěty. In: ŠUSTOVÁ, M. (ed.): Názorné
vyučování a škola. Historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek. Praha 2013, s. 107.
Podrobná charakteristika autorů viz ŠMAJSTRLOVÁ, D.: Idea čechoslovakismu v dějepisných učebnicích z období první republiky (1918–1938). (Diplomová práce). Olomouc, FF MU, 2016, s. 30–55.
DVOŘÁK, R. – ŠUJAN, F.: Dějepis pro nižší třídy středních škol. 2. díl. Od počátku středního věku až po mír
vestfálský. 6. vyd. Praha 1920, s. 21.
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V jejich rámci rozlišovali všichni autoři tři slavná období, kdy národ obzvláště vzkvétal.
Prvním z nich byla doba Karla IV., kdy se panovník o národ vzorně staral a navíc se „upřímně
hlásil za syna českého národa… a cítil se Čechem“.33 Druhou slavnou epochou byla doba husitských válek, kdy „…ve velikém tom zápase projevil český národ neobyčejnou svornou vůli a svým
bojem o reformu všeho křesťanstva zajistil si čestné místo v dějinách lidského úsilí o pokrok…“34
a samozřejmě třetím, nejslavnějším obdobím z národní historie byl rok 1918. Zde bylo vzpomínáno hrdinství československých legií, významná role T. G. Masaryka a v neposlední řadě nesmírné nadšení, jež vypuklo při vyhlášení samostatného státu.
Německé učebnice nabízely svým čtenářům zcela odlišně pojatý příběh o dějinách československých zemí. Ty se v jejich textech od raného středověku odvíjely v úzkém propojení s dějinami
dnešního Německa, což bylo patrné již z názvu kapitol („Die Anfänge des deutschen und böhmischen Staates“35) a Slovensko bylo v textech zmiňováno ještě méně než v případě českých učebnic.
Pozitivně byly německými autory hodnoceny především ty události, které vedly ke sbližování českého panovníka s císařem Svaté říše římské („Beide Herzoge unterstützten den Kaiser
in dessen Kriegen gegen Polen, wodurch Böhmen enger ans Reich geknüpft wurde…“)36 a naopak
o historickém významu Velké Moravy či husitských válek se němečtí studenti nedočetli vůbec.
Jediná shoda panovala mezi českými a německými texty v popisu vlády Karla IV., neboť
také němečtí žáci se mohli dočíst, že „Karl setzte der Verwilderung, die unter seinem Vater
eingerissen war, ein Ende, denn er liebte Ordnung und Gerechtigkeit“.37
Poslední a v českém pojetí nejslavnější bod národní historie – rok 1918 – byl již opět v obou
jazykových verzích pojímán odlišně. Nejmarkantnějším rozdílem byl popis událostí kolem
28. října 1918. České učebnice zmiňovaly v tomto kontextu vždy 30. říjen, kdy se Slováci Martinskou
deklarací přihlásili k nově vznikajícímu státu, a naopak svorně mlčely o událostech v pohraničí.
Němečtí autoři se však pokusům o vyhlášení německých provincií věnovali, popisovali krvavé
pouliční boje38 a hledali také důvody německého neúspěchu: „Es gelang jedoch bei der allgemeinen
Kriegsmüdigkeit der deutschen Bevölkerung nicht, eine feste Organisation zu schaffen und die
neuen staatlichen Gebilde gegenüber den von der Entente unterstützten Ansprüchen des Tschechoslovakischen Staates auf die historischen Grenzen der böhmischen Länder zur Geltung zu bringen.“39
Je tedy patrné, že němečtí a čeští studenti nahlíželi zcela odlišně jak na celkové pojetí národních dějin, tak na to, která období z národní historie jsou „zlatým věkem“, na něž mohou být hrdí.
Jediným styčným bodem byla v tomto případě osobnost Karla IV., avšak u všech ostatních historických epoch vyzdvihovaných učebnicemi jednoho jazyka nebylo možné najít paralelu v učebnicích jazyka druhého.
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96

SROVNÁNÍ VÝUKY DĚJEPISU A OBČANSKÉ NAUKY NA ČESKÝCH A NĚMECKÝCH ŠKOLÁCH
V OBDOBÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Mučednictví národa a obraz národního nepřítele
V kontrastu proti slavným obdobím, stál v českých učebnicích popis událostí a dějů negativních,
kdy národ trpěl či přímo bojoval o své přežití. Při popisu dějin do roku 1526 se tato tragická
období pravidelně střídala s dobou rozkvětu národa, jak bylo popsáno výše. Negativně bylo ze
středověkých dějin hodnoceno např. rozbití Velkomoravské říše, vpády Tatarů („Pleněním utrpěli Poláci, Morava a Slovensko, ale nejtíže tento vpád odnesli Rusové... Tak můžeme tvrdit, že
Slované utrpěli útokem tatarským za ostatní Evropu“)40 nebo zhoršení postavení poddaných za
vlády Jagellonců, kdy především v Uhrách docházelo k „nesnesitelnému útisku poddaného lidu“.41
Oproti tomu doba habsburské vlády je v učebnicích popisována jako jeden dlouhý tragický
celek líčený v těch nejtemnějších barvách. Jako zcela nejhorší je popisováno období kolem roku
1620. V tomto kontextu jsou běžně používána taková spojení jako „úpadek národa“,42 „úpadek
národního cítění“,43 „habsburská poroba“44 nebo „doba temna“45 a samotná bitva na Bílé hoře
je popisována jako „katastrofa bělohorská“46 nebo „den hrůzy a hněvu“.47 Také dopady bělohorské bitvy jsou hodnoceny jako zcela tragické, neboť „bezmála ohrozily národ na životě“.48 Události jsou nahlíženy především z pohledu českých zemí, jedna učebnice přímo uvádí, že dopady
bitvy na Bílé hoře byly „nejosudnější v hlavních zemích státu českého, Čechách a Moravě…“.49
O době po nástupu Marie Terezie učebnice přiznávají, že útlak ze strany Habsburků byl částečně zmírněn. Zároveň však informují, že ihned přišla nová rána, totiž násilná germanizace
(„Velmi stinnou stránkou tereziánského školství byly snahy germanizační… újma byla však vyvážena uvolněním protireformačního útlaku doby pobělohorské“).50 Táž doba je navíc chápána
jako začátek násilné maďarizace, protože „maďarští bojovníci za svobodu a proti absolutismu
vídeňskému stali se zároveň bezohlednými utlačovateli všeho obyvatelstva ostatního“.51
V kapitolách, které se věnují bojům proti germanizaci a maďarizaci, se píše o mimořádném
úsilí národa, díky kterému nebyli Češi a Slováci zcela umlčeni. Tento boj počíná se národním
obrozením („ozval [se] odpor proti tomuto znásilňování“).52 Naposledy se o útisku národa hovoří ve spojitosti s vypuknutím první světové války. Národ v této době ze strany habsburské vlády
čelil „čirému vojenskému absolutismu“53 či „protislovanské politice“.54 Nejvíce autorů hovořilo
obecně o „perzekucích“.55
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Celkově je možno říci, že motiv mučednictví a národního útisku byl v učebnicích využíván
v mnohem větší míře než budování národní hrdosti skrze popis slavných období. Navíc učebnice
využívaly ještě jeden způsob negativního vymezování se, a sice jasné vymezování národního
nepřítele. Od počátku učebnicových textů byli do této role stavěni Němci. Již v kapitolách
o Velké Moravě jim autoři dávali za vinu zajetí a věznění svatého Metoděje a Josef Pekař celé
toto střetnutí uváděl do širšího kontextu národních dějin takto: „…nejstarší dějiny Moravanů jsou
důležité tím, že je s nimi spojena památka prvé srážky řecko-slovanského východu s germánsko-latinským západem na naší půdě“.56
Dále pak bylo ve stejném duchu ve všech kapitolách pozitivně hodnoceno, pokud se vlivem
nějaké události zmenšila moc či počet Němců v Čechách (např. po husitských válkách) a naopak
růst jejich počtu či moci byl pro národ vždy krajně nebezpečný. Autoři v tomto smyslu psali např.
o kolonizaci ve 12. století, kdy král prokázal „nešetrnost k vlastnímu lidu“57 a kdy se „němectví
šířilo v Čechách více než před tím“.58
V počátcích „období temna“ jsou sice za špatné poměry viněni především habsburští panovníci, avšak po roce 1620 se dle textů začali opět do Čech „Němci hojnou měrou stěhovati“,59
kteréžto skutečnosti jsou hodnoceny jako „nebezpečné“.60 Od této chvíle se Němci opět ocitají
v roli protivníků Čechů, a to až do roku 1918,61 a jejich boj je leitmotivem všech kapitol o národních dějinách, přičemž jednotlivá střetnutí jsou líčena velmi expresivními výrazy, např. „Horoucí snaha národa českého smířiti věrnost k staletému právu svému s potřebami monarchie a dynastie dožila se znovu pokořující porážky“.62 Zhruba od počátku dějin devatenáctého století se
k Němcům jakožto protivníkům přidávají ještě Maďaři, kteří utlačují slovenskou větev československého národa. Slovensko-maďarská polarita je však v učebnicích výrazně méně akcentována,
než polarita česko-německá.
I v případě tragických období a „obrazu druhého“ se německé učebnice od svých českých
protějšků výrazně odlišovaly. U některých událostí oproti českým učebnicím pouze chybělo jakékoliv hodnocení,63 markantnější rozdíly bylo možné postřehnout u kolonizace českých zemí i dalších
událostí spojených se šířením německého vlivu. Němečtí studenti se ve svých učebnicích dočítali
o tom, že Němci přicházeli do českých zemí jako nositelé pokroku ve všech oblastech a jejich působení bylo tedy chápáno jako osvětové a veskrze pozitivní. Např. Ernst Steinitz k tomuto tématu
uvedl: „Die deutschen Bauern galten als tüchtige Landwirte, die es verstanden, auch Ödland
brauchbar zu machen…“;64 nebo Gustav Treixler: „…und auch der einheimische Adel gewöhnte
sich völlig an deutsche Sitte, baute Burgen nach deutscher Art…“65 Celkově je tedy možno říci, že
při popisu dějin do roku 1526 se české a německé texty neshodovaly ani v pozitivním, ani v negativním hodnocení událostí.
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HRBEK, J. a kol.: c. d., s. 71.
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Částečná shoda mezi oběma jazykovými skupinami panovala v pohledu na dobu habsburské
vlády. Jak české, tak německé učebnice svým žákům toto období, především šestnácté a sedmnácté
století, vykreslovaly jako období temné, těžké, plné bídy a útlaku. Němečtí studenti však byli
v tomto kontextu informováni o tom, že Češi a Němci trpěli bok po boku. Autoři činili paralely
mezi situací v obou zemích („Die Folgen des Krieges für ganz Deutschland und nicht zum wenigsten für Böhmen waren entsetzlich“66) a někdy spojovali české a německé osudy i v případě
událostí, které byly jinak českými autory podávány jako typický příklad útlaku českého národa.
O slavné popravě z roku 1621 se tak němečtí studenti dočetli: „Am 21. Juni 1621 wurden zu Prag
auf dem Altstädter Ring 27 Männer hingerichtet, Tschechen und Deutsche.“67 A stavěn vedle sebe
byl i úpadek jazyka obou národností: „Die tschechische Sprache wurde gering geachtet… Der
Bauer hatte kein Ansehen und seine Sprache auch nicht…. Im deutschen Sprachgebiete erging
es damals der deutschen Sprache nicht viel besser. Auch sie war von den Fürstenhöfen verbannt
und der französische Schriftsteller Voltaire… bezeichnete sie am preussischen Königshofe als
Sprache „für Soldaten und Pferde“.68
Počátky českoněmeckého soupeření kladly německé učebnice až do revolučního roku 1848.
Ještě v počátku revoluce panovala v německém pojetí jednota mezi českými a německými požadavky, avšak v průběhu revoluce převážily národnostní požadavky: „…in diesen Forderungen
waren auch die Völker Österreichs untereinander einig. Anders war es aber mit nationalen Fragen.
Überall war das Nationalgefühlt erwacht…“69 Od tohoto bodu až do první světové války se již
studenti mohli dočíst v obou jazykových variantách v podstatě totéž a pojetí let 1848–1914 se
tedy v učebnicích obou jazykových variant podobalo nejvíce.
Z výše popsaných skutečností jasně vyplývá, že pojetí role Němců v příběhu národních dějin bylo
v učebnicích obou národností velmi odlišné, je dokonce možno označit je za jeden z největších rozdílů: Češi se například dozvěděli, že příchodem Němců do českých zemí prokazoval panovník velkou
nešetrnost k vlastnímu lidu a že celá německá kolonizace ve dvanáctém století ohrožovala český ráz
našich zemí. Němci oproti tomu tutéž dobu chápali jako období, kdy Němci přinášeli na území českých
zemí kulturu a pokrok, který byl domácím obyvatelstvem přijímán a napodobován. Obdobně se Češi
dočetli, že ztráta německých pozic po husitských válkách byla věcí pozitivní, Němcům toto hodnocení v učebnicích nikdo nenabízel. Podle českých autorů byla doba habsburské vlády obdobím útlaku
českého národa, kterým byli vinni Němci, němečtí autoři totéž období využívali k tvoření paralel
mezi situací českého a německého národa. Odlišné pojetí role Němců je v učebnicových textech patrné až do kapitol o revoluci 1848 a tak zatímco druhá polovina devatenáctého století je v českém
případě jen logickým vyústěním dějinného boje dvou národností, v německém pojetí je to jen jedna
z epizod vzájemného soužití Čechů a Němců v zemích Koruny české.
Výzkum dějepisných učebnic tedy jasně prokázal, že se pracovníkům Ministerstva školství
a národní osvěty nepodařilo sjednotit výuku dějepisu tak, aby alespoň oficiální učebnicové texty, s nimiž učitelé a studenti pracovali, podávaly jednotný výklad a hodnocení historických
událostí. Čeští studenti si z četby učebnic mimo jiné odnášeli poznání, že žijí ve státě, jenž slavně obnovil svou samostatnost, a že zde s nimi žijí zároveň Němci, kteří byli od počátku národních
dějin v opozici proti českým zájmům. Němečtí studenti se dočítali o vzájemné provázanosti
českých a německých dějin v pozitivním slova smyslu a za období neshod byla v jejich textech
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označována v podstatě jen druhá polovina devatenáctého století. Je na první pohled patrné, že
tyto informace stojí do značné míry v opozici a výuka dějepisu za první republiky tedy rozhodně nenapomáhala vzájemnému porozumění či sblížení národností žijících v Československu, ba
naopak se mohla stát přímo zdrojem vzniku odlišného historického vědomí Čechů a Němců.
Vztah k národu a vlasti
Dalším předmětem, který mohl výrazně ovlivnit názory mladé generace, byla občanská nauka,
kterou všichni žáci v Československu absolvovali v rámci povinné školní docházky. Jak bylo
popsáno výše, občanská nauka se oproti dějepisu začínala samostatně učit v nižších ročnících,
a její obsah tedy začal žáky formovat v relativně útlém věku. S ohledem na tuto skutečnost je
důležitá otázka, zda si všichni žáci alespoň z tohoto předmětu odnášeli tytéž poznatky, nebo zda
hrál vyučovací jazyk opět klíčovou roli v tom, co se žáci v hodinách dozvěděli. Při výzkumu
byla pozornost zaměřena především na cílené ovlivňování vztahu žáků k jejich státu a obyvatelům,
kteří v něm žili.
České učebnice občanské nauky od různých autorů si byly navzájem velmi podobné. Přesně
vycházely z oficiálních osnov předmětu, avšak oproti dějepisným učebnicím zpracovávaly učivo
více didakticky, což je možno vysvětlit mladším věkem cílové skupiny žáků. Učebnice tak
obsahovaly otázky a cvičení, učivo ilustrovaly pomocí příběhů, text byl doplňován citacemi,
básničkami nebo ukázkami z literárních děl. Bohatší byl také obrazový doprovod. Zpravidla
se jednalo o ilustrace k tématu (např. výjev šťastné rodiny abstinenta v protikladu k obrázku
domácnosti opilcovy), ale bylo možno nalézt také grafy a schémata, především v kapitolách
vysvětlujících fungování státu.
Jak již bylo napsáno výše, osnovy občanské nauky stanovovaly, aby se náplň občanské nauky
nesestávala pouze z faktografického učiva, ale také z výchovy žáků. V kapitolách o státu, národu
a vlasti byly tyto dva hlavní cíle občanské nauky – vzdělávání a výchova občanů – velmi dobře
patrné. Žáci se v prvé řadě učili celou řadu fakt. Ve zkoumaných kapitolách o státě a národu to
bylo např. fungování státu a dělba moci, státní symboly či hospodaření státu. Žáci se dozvídali
také, co je to národ a proč je důležitý mateřský jazyk (např. „Národ je…množství lidí, zrozených
z téhož kmene, bydlících na témž místě ve světě…, užívajících téhož zvláštního jazyka a tím spojených týmiž svazky společné lásky, svornosti a snahy o dobro obecné.“)70
Mimo texty předkládající tato fakta však byla velmi patrná snaha autorů pozitivně budovat
vztah žáků ke svému národu a vlasti. Při apelování na city žáků a ovlivňování jejich postojů byly
tyto dva pojmy ve všech učebnicích zcela volně zaměňovány či používány paralelně. Např. „Lásku k národu projevíme zvelebováním sama sebe.“71 „Má vlast je česká země. Miluji ji jako svoji
matku.“72 V případě, že autoři nepoužívali tyto obecné pojmy, ale byli konkrétní hovořili zpravidla
o Češích či české zemi, např. „Každý Čech miluje svůj národ, svou vlast, je vlastencem“.73
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K působení na city žáků byly využívány různorodé prostředky: příběhy ze života obyčejných
lidí („Tatínek sedí tiše a já cítím, že je mu radostně… Mluví skoro šeptem, ale není to řeč klidná,
poučná. Jeho hlas je vzrušený. Je šťasten, že je Čech, že je zde na Znojemsku, ohroženém místě,
že tu koná práci buditelskou…“),74 citace básní, písní a přísloví s národní tématikou (např. Nerudova báseň „Vzhůru již hlavu, národe“)75 a nechyběly ani jasné a přímé apelace na žáky („Láska
k národu je povinnost vážná a svatá…“).76
Hojně využívány byly také příběhy z historie: Vzpomínány byly např. husitské války jako
zářný příklad toho, co národ dokáže, když je svorný77 a samozřejmě boj za vznik samostatného
Československa a 28. říjen 1918.78 Za vzor byly žákům dávány významné postavy z českých
dějin, které byly označovány jako „velicí vlastenci“79 nebo „velcí mužové a ženy naší minulosti“.80
Mezi ně byli řazeni např. Jan Hus, Jan Žižka, Jan Amos Komenský nebo Karel Havlíček Borovský.81 Zcela výjimečné místo pak zaujímal T. G. Masaryk, označovaný jako „drahý tatíček“82
nebo „otec naší národní svobody“83 a „Osvoboditel“.84 Jeho životopisu se věnovaly rozsáhlé
pasáže a dávaly ho za vzor ve všech oblastech, např. i v kapitolách o škodlivosti alkoholu ho řadily mezi „mnoho vynikajících lidí, kteří patří k abstinentům“.85
Zcela shodně s dějepisnými učebnicemi byl však také v občanské nauce silným motivem útlak
a utrpení národa spojené s dobou habsburské vlády. Nejednalo se o systematicky chronologický
výklad, ale o opakované zmínky v nejrůznějších kapitolách. Například kapitola a chudobě a luxusu začínala tímto úkolem: „Vycházka k bývalému panskému dvoru, do panských luk, polí
a lesů… prohlídka pranýře v obci… místní pověsti o utiskování poddaného lidu, místní památky
na dobu roboty, na zápas národnostní, utiskování českého školství apod.“86
Paradoxem učebnic pak byly texty o Němcích a Maďarech. Teoreticky byli sice žáci vzděláváni o tom, že Československo je stát smíšený a byli napomínáni k tomu, že „vlastenec se snáší
s příslušníky jiných národností“.87 V duchu pojetí národní historie však učebnice opět připomínaly dějinnou roli Němců a Maďarů coby nepřátel národa a uváděly je jako odstrašující příklad:
„Nenapodobujte Němců a Maďarů, kteří utiskovali ostatní národy v bývalé říši habsburské“.88
Kromě lásky k vlasti a braní si ponaučení z národních dějin, ať už ve smyslu pozitivním či
odstrašujícím, byl velký důraz kladen na nutnost vyjadřovat svou lásku a správný postoj k národu
skutky. Učebnice psaly o tom, že není možno o lásce k vlasti pouze mluvit, protože „…řeknu-li, že
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miluji svou vlast, musí to být někde vidět“.89 Tyto konkrétní skutky měly mít podle učebnic různou
podobu, např. znát dějiny národa a slavné muže, kteří pro národ padli,90 pomáhat ostatním,91 učit
se a být slušní a poctiví92 nebo se pilně připravovat na své budoucí povolání.93 Žáci měli být připraveni
vlast v případě nutnosti také bránit, např. „Musíme mít tento kus světa, musíme ho bránit a ubránit,
protože bez něho bychom nebyli národem.“94 „Kdo z Čechů by nemiloval své vlasti. […] Kdyby snad
někdy nepřítel chtěl opět do poroby uvrhnouti náš národ a napadl naši vlast […] po vzoru svých
husitských předků dovedou i dnešní Čechové umříti za to, co je jim nejsvětější.“95
Celkově si tedy čeští žáci z hodin občanské nauky odnášeli zhruba tyto poznatky: náš národ
je národ český, naše republika je demokratickým státem, vybojovaným po dlouhém utrpení
a útlaku. V čele stojí prezident Masaryk, naprosto výjimečná osobnost, ze které je třeba si brát
příklad ve všech směrech. Náš národ a naši vlast je třeba milovat, tuto lásku projevovat skutky
a v případě nutnosti být připraven k obraně. V našem státě žijí také jiné národnosti, ke kterým je
třeba se chovat s úctou a nenásledovat tak způsob, jakým se v předešlých staletích oni chovali
k nám. Zároveň je patrné, že v učebnicových textech docházelo k úzkému propojení dějepisného
učiva a občanské nauky a že pojetí národních dějin, které si žáci odnášeli po absolvování povinné školní docházky, tedy nutně nevznikalo pouze v hodinách dějepisu či vlastivědy, ale také
v dalších předmětech.
Německé učebnice byly specifické již tím, že se velmi lišily mezi sebou navzájem. Dvě přehledové učebnice od Gustava Treixlera96 a Ernsta Steinitze,97 které se zabývaly českým dějepisem,
zeměpisem a občanskou naukou, měly velmi věcný a informativně nahuštěný charakter a zcela
v nich tedy chyběly jakékoliv otázky, úkoly či příběhy s výchovným podtextem. Jejich texty
navíc nepokrývaly všechno učivo předepsané osnovami98 a drtivá většina textu se zabývala problematikou státu (jeho funkce, typy, úkoly) a jeho správy (složky moci a jejich pravomoci atd.).
Texty byly navíc nápadné svou naprostou neutralitou a absencí jakýchkoliv jmen či konkrétních dat o obyvatelstvu státu a jeho národnostním složení. Např. Steinitz zařadil krátký odstavec
o sčítání lidu, kde žáky informoval o tom, jak často v Československu sčítání probíhá, které informace se zjišťují nebo že výsledky budou zpracovány statistickým úřadem a že poskytují
„wertvolle Aufschlüsse über Wachstum, Beschäftigung und Verteilung der Bevölkerung“.99
Chyběla však jakákoliv konkrétní informace, číslo či statistika z již proběhlých sčítání (učebnice
byla vydána v roce 1933).
Čtyřdílná edice od Emila Bernda se svým pojetím jako jediná přibližovala českým učebnicím.
Stejné bylo didaktické pojetí (snaha o komunikaci se čtenářem, úkoly, otázky apod.), zařazení
všech témat vyžadovaných osnovami, a to včetně výchovné složky učiva. Podobně jako čeští
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autoři pracoval také Berndt v drtivé většině případů s obecnými pojmy, které volně zaměňoval
(„deine Heimat“, „unser Vaterland“ atd.). Pokud byl konkrétní, psal o československém národu
(např. „die Befreiung des čechoslovakischen Volkes…“),100 Československé republice („…unsere
Čechoslovakische Republik ist eine demokratische Republik…“),101 ale zmiňován byl také „náš
milovaný německý národ“ („Denkt weiter daran, daß dieser Staat das Haus ist, in dem viele
Völker, darunter unser liebes deutsche Volk, wohnen!“).102
Podle Berdntových textů si měli také němečtí žáci osvojit takové hodnoty, jako byla láska
k vlasti („Lerne deine Heimat lieben… Singen sie und freue dich, daß du eine Heimat hast!“),103
která se projevuje praktickými skutky („Wo du kannst, hilf mit, deine Heimat zu pflegen!“).104
V naprosté shodě s českými autory budoval Berndt také kult osobnosti T. G. Masaryka a vyzdvihoval též 28. říjen 1918: („Dieser Tag ist in die Geschichte unseres Staates und unserer
Heimat mit eheren Lettern eingeschrieben…“).105 Až potud se tedy učebnice zcela shodovala se
svými českými protějšky v tom, jaké hodnoty chtěla žákům předat. Na rozdíl od českých autorů
však Berndt vůbec nepracoval s odstrašujícími příklady z historie a neinformoval žáky o třistaleté
porobě ani „době Temna“.
Kromě těchto učebnic od německých autorů se němečtí žáci navíc mohli vzdělávat i z edice
Josefa Skořepy přeložené z češtiny do němčiny,106 která se svým pojetím podobala českým učebnicím i učebnici Berndtově. V textech o národě a státu však pouze potvrzovala to, že Češi se
učili o českém národě a lásce k němu a Němci o lásce k národu německému. V českém znění se
tak například žáci dočetli: „Naši rodiče jsou Češi. I my jsme Češi. Mluvíme českou řečí. Naučila nás ji naše matka. Proto říkáme, že česká řeč je naše mateřština…“107 a obdobně v německém
znění: „Unsere Eltern sind Deutsche. Auch wir sind Deutsche. Wir sprechen die deutsche Sprache. Diese haben wir von unserer Mutter gelernt. Darum nennen wir die deutsche Sprache
unsere Muttersprache…“108
Někdy byly nutné větší zásahy do textů, např. u kapitoly, v níž se čeští studenti dočítali o tom,
že „československý národ bydlí v Čechách, v zemi Moravskoslezské i na Slovensku a Podkarpatské Rusi… Čechové a Slováci mají svůj stát, Československou republiku“.109 Německý překlad
začínal pojednáním o německém národě („Alle Familien, deren Angehörigen die deutsche Sprache als ihre Muttersprache gebrauchen, gehören zum deutsche Volke. Es wohnt im Randgebiete
von Böhmen, im südlichen und nordöstlichen Teile von Mähren-Schlesien und in einigen Sprachinseln der Slovakei und in Podkarpatská Rus… Viele Deutsche wohnen in anderen Staaten…“)110
a teprve po této vsuvce následovala informace o Češích a Slovácích: „…es besteht aus den eng
miteinander verwandten Čechen und Slovaken, jene bewohnen den größten Teil von Böhmen…“111
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Němečtí žáci studující Berndta nebo Skořepův překlad se tedy na základě studia učebnicových
textů naučili toto: naše vlast je Československá republika, avšak náš národ je německý národ,
který žije i mimo území Československa. Svůj německý národ i svou československou vlast
musíme milovat, pracovat pro ně a chránit je. Je třeba být tolerantní také k ostatním národům
žijícím v naší republice. V čele státu stojí prezident Masaryk, z něhož je třeba brát si příklad.
Němečtí žáci studující Treixlerovu či Steinitzovu učebnici by si však své názory museli vytvořit
na základě jiného podkladu než učebnicového textu, neboť by byli pouze schopni velmi podrobně pohovořit o státním zřízení, dělbě moci, délce mandátu, způsobu voleb či vybírání daní.
V teoretické rovině tedy občanská nauka nabízela mnoho ideálů o demokracii, toleranci či
lásce k vlasti a nabádala žáky k osvojení mnoha dalších ctností. Je však otázkou, zda si čeští
studenti odnesli skutečně tyto ideály, nebo je přebilo neustálé připomínání historických příkoří
ze strany Němců. Stejně tak zůstává otázkou, jak si němečtí autoři představovali, že jejich žáci
budou v praxi zároveň milovat Československou republiku jakožto svou vlast a také všechny v ní
žijící národnosti a zároveň milovat svůj německý národ a starat se o jeho blaho. Již při pouhém
čtení učebnicových textů je patrné, že mnohé teorie a ideály v nich obsažené nebylo možné naplnit, nemluvě již o reálných událostech třicátých let, v jejichž důsledku začaly na žáky první
republiky působit zcela odlišné názorové proudy.
Závěr: komparace výuky na českých a německých školách
Cílem předloženého výzkumu bylo popsat, jak byl za první republiky během školní výuky
budován vztah žáků ke státu, v němž žili, a také k jeho obyvatelům. Konkrétně byla zkoumána
výuka dějepisu a občanské nauky, tedy dvou předmětů, u nichž lze předpokládat, že jejich obsah
je silně ovlivněn dobou a státní ideologií. Na výuku bylo nahlíženo pohledem normativních
pramenů: učebních osnov a dalších dokumentů vydávaných Ministerstvem školství a národní
osvěty a dále učebnic, které měly schválení tohoto ministerstva. Byly porovnávány učebnice
české a německé, díky čemuž bylo možno zodpovědět otázku, jak moc se výuka lišila s ohledem
na vyučovací jazyk. Na základě zjištěných poznatků je možno jednoznačně říci, že školní výuka,
a tedy také cílené ovlivňování kolektivní paměti žáků a studentů, probíhala na českých a německých školách odlišně. Byl to právě vyučovací jazyk, který byl určujícím činitelem toho, jaké
obrazy a příběhy si studenti z hodin odnášeli.
Čeští studenti se v dějepise učili o příběhu národních dějin, který se započal již v devátém
století založením prvního společného státu Čechů a Slováků – Velké Moravy. Tato původní
pravlast zanikla a její obnovení v roce 1918 bylo vyvrcholením celého národního příběhu. Autoři
tedy v českých žácích budovali povědomí o tom, že Československo není nově vzniklým
a v porovnání s ostatními státy tedy nejmladším státem, ale jen logickým vyústěním běhu dějin
a obnovením tisíc let staré tradice. Tradice, která je naopak delší než u mnohých jiných národů.
Další momenty, které byly v učebnicích vykreslovány v pozitivním světle jako jakási „zlatá
doba“, spadaly do čtrnáctého a patnáctého století, kdy český stát nejprve vzkvétal pod vládou
Karla IV. a poté udivoval celý svět svou statečností za husitských válek. Jak pojetí Velké Moravy,
tak doby Karla IV. a husitských válek je ve shodě s Palackého pojetím a je patrné, že dílo tohoto
českého historika a jeho interpretace dějin byly za první republiky přejímány a předávány další
generaci.
Následující dějinný vývoj, především celé období po roce 1526, bylo v učebnicových textech
dobou bídy, útlaku a celkového národního úpadku. V protikladu k slavným momentům vzkvétající
vlasti či slavných husitských bitev zde byla expresivně popisována příkoří a mučednictví celého
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národa či jednotlivých osobností. V žácích byl budován mýtus bitvy na Bílé hoře jakožto národní
tragédie, neboť právě zde byly pohřbeny národní naděje. Používán byl i pojem „Temno“ a je tak
možno konstatovat, že na utváření historické paměti žáků první republiky mělo kromě Palackého vliv i dílo Aloise Jiráska.
Často vystupovaly v učebnicích jiné národnosti, které autoři stavěli do role viníků a záporných
hrdinů, kvůli nimž docházelo k mnoha událostem poškozujícím český národ. Byli to především
Němci, kteří stáli proti Čechům od samého počátku národních dějin, a dále Maďaři, kteří však
utlačovali především Slováky, a proto se do záporné role dostali až poněkud později. Role v národních dějinách určená Němcům vedla k tomu, že každé období, kdy tento národ v zemích
Koruny české ztrácel vliv, bylo hodnoceno pozitivně, a naopak období příchodu Němců (např. za
kolonizace) či jejich rostoucí moci byla obdobími nešťastnými. Dějepisné učebnice tedy rozehrávaly a přesně určovaly kladné a záporné role v národním příběhu a Němcům se kvůli tomu vůbec
nedostalo možnosti vstoupit do historického povědomí nově nastupující generace alespoň v neutrálním, neřkuli pozitivním pojetí.
Zcela shodné pojetí příběhu národních dějin navíc bylo žákům prezentováno i v hodinách
občanské nauky. Autoři učebnic tohoto předmětu totiž národní dějiny používali jako jeden z mnoha prostředků, kterými ilustrovali učivo a výchovně působili na žáky. Díky tomu je také možno
říci, že s výše popsaným příběhem národních dějin se žáci v rámci povinné školní docházky setkávali opakovaně. Ti z nich, kteří dále pokračovali na střední školy všeobecného typu, tak při
čtení dějepisných učebnic již jen dále a podrobněji a prohlubovali příběh, jehož základní obrysy
si osvojili na obecných či měšťanských školách, případně na nižších stupních středních škol.
A tak se ve všech česky mluvících žácích systematicky budovalo povědomí o slavných počátcích českého národa, o „zlatých dobách“, o obdobích bídy a útlaku a v neposlední řadě o negativní dějinné roli národa, jehož příslušníci tvořili zhruba dvacet procent obyvatel státu, v němž
žáci žili. Je nasnadě, že především poslední skutečnost není v žádném případě možno označit za
smířlivý postoj či pokus o bezproblémové soužití jednotlivých národností Československa.
Společným motivem ve výuce obou zkoumaných předmětů na českých školách bylo adorování prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Jeho životopis byl k nalezení jak
v posledních dílech dějepisných učebnic, tak ve všech učebnicích občanské nauky. V Masarykově osobnosti se prolínal závěr národních dějin s přítomností, v níž žáci žili. V učebnicích obou
předmětů se objevovala i jména dalších vlastenců, ale žádný z nich nezaujímal tak výsadní postavení jako právě první československý prezident.
Kromě osvojení českého národního příběhu a úctě k Masarykově osobnosti vedla výuka
občanské nauky české žáky k přijetí mnoha dalších názorů a hodnot, podle nichž se měli začít
v běžném životě chovat. Tato skutečnost vycházela ze zadání učebních osnov vydaných ministerstvem a autoři učebnic ji jen dále rozvíjeli. Snažili se mimo jiné o to, aby žáci milovali svůj
národ a svou vlast, aby se tato jejich vlastenecká láska projevovala prakticky v jejich každodenních skutcích, aby si byli vědomi toho, na co mají být hrdí a že je v případě ohrožení také nutno
svou vlast bránit. A ani zde si autoři neodpustili poukázat na to, že není dobré utlačovat ostatní
národnosti, jak to v minulosti dělali Němci a Maďaři.
Čeští žáci si tedy celkově ze studia učebnic dějepisu a občanské nauky odnášeli poněkud
rozporuplné informace a názory. Na jednu stranu měli milovat svůj český národ a před očima
měli barvitě vylíčené výjevy z jeho dějin, Velkou Moravou počínaje a slavným rokem 1918 konče.
Byli také vedeni k tomu, že pro svůj národ je nutné bojovat a pracovat. Na druhou stranu si nebyli
takřka vůbec vědomi toho, že by zde měla existovat nějaká sounáležitost se Slováky, a naopak
měli celou řadu příležitostí si vštípit, že Němci jsou nepřátelé škodící národu. Je pravděpodobné,
že tento opakující se motiv přebil jedinou zmínku v občanské nauce o toleranci a snášenlivosti.
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Pokud se všechny tyto poznatky porovnají s analýzou německých učebnic, jsou na první
pohled patrné rozdíly. Z učebnic určených pro německé školy v Československu si studenti o dějinách českých zemí odnášeli značně odlišné poznatky. Zcela jim chyběly dva obrazy tvořící
základní rámec českých dějin: dlouhá tradice československého státu spojená s Velkou Moravou
a pojetí slavných období národních dějin (Karel IV. a husitství). Ve svých učebnicích se naproti
tomu dočítali o tom, že se v našich zemích dobře dařilo, když měl český král dobré vztahy s německým císařem, a pozitivně (a tedy ve zcela opačném duchu než v českých textech!) byl hodnocen také příchod Němců na české území v dobách středověké kolonizace. Německý dějepis
v Československu tedy svým žákům předestíral zcela jiná „slavná období“ a v nejmladší generaci tak budoval rozpor v chápání národních symbolů či výročí spojených s těmito událostmi.
Do určité míry se české a německé učebnice shodovaly pouze v kapitolách o dějinách po roce
1526, a to především v tom, že toto období popisovaly jako kruté a těžké. Obraz útlaku tak byl
v podstatě jediným společným prvkem, který si mohli osvojit jak čeští, tak němečtí žáci. Texty
už se však neshodovaly v tom, kdo byl viníkem a kdo obětí. V českém pojetí trpěl český národ
vinou Habsburků a Němců. V německém pojetí trpěli společně Češi a Němci vinou Habsburků
a německé učebnice tedy svým žákům nabízely možnost pro sounáležitost obou národností čelících společnému nepříteli. V tomto bodě je proto možno německé učebnice označit za smířlivější a usilující o zmírnění česko-německé nevraživosti. O polaritě a soupeření mezi Čechy
a Němci nicméně němečtí autoři psali také, ale až v kapitolách o druhé polovině devatenáctého
století. Na rozdíl od českých učebnic však v jejich pojetí nebyly události logickým výsledkem
dlouhodobého vývoje, jak to tvrdily jejich české protějšky, ale jen jednou z mnoha kapitol dlouhého a pestrého příběhu národních dějin.
V neposlední řadě a jako logický důsledek všech výše popsaných rozdílů byly s ohledem na
jazyk odlišné popisy roku 1918, protože němečtí autoři, v ostrém protikladu s českými texty,
informovali žáky o neúspěšných pokusech o založení německých provincií v Československu.
V tomto bodě je patrné, že se čeští autoři vyhnuli popisu těchto událostí, aby nemuseli svým
žákům vysvětlovat, proč bylo Němcům odepřeno právo na sebeurčení, zatímco německé učebnice neměly problém zmínit události, které Čechy nestavěly do zcela pozitivního světla.
Celkový náhled na dějiny se tedy v českém a německém pojetí více odlišoval, než podobal,
a studenti středních škol měli pohled na problematiku národních dějin značně ovlivněný tím,
ve kterém jazyce probíhalo jejich studium. Přes existenci jedněch oficiálních osnov se tedy nepodařilo výuku dějepisu v Československu skutečně sjednotit. Díky absenci negativních vzorů
a pokusů a snaze popsat některé události tak, že je společně prožíval český i německý národ,
je možno označit německé dějepisné texty jako národnostně smířlivější.
Stejná situace, totiž závislost obsahu učiva na vyučovacím jazyce, panovala také na poli občanské nauky. Zde navíc u německých žáků hrála velmi významnou roli volba učebnice. V případě
dvou přehledových učebnic o českých reáliích nebyly jejich názory v občanské nauce výrazněji
formovány, oba autoři byli ve svých texech přísně neutrální a na žáky výchovně nepůsobili v žádném směru. Těm se tedy četbou těchto děl dostalo jen faktograficky hutného výkladu o státě.
Při studiu edice Emila Berndta či Skořepových Červánků přeložených do němčiny se jim
dostalo mnoha informací podobných či úplně stejných, jako se učili čeští žáci. V otázce národa,
státu a vlasti byli také němečtí žáci vedeni k týmž občanským ctnostem a názorům, které byly
popsány výše (láska k vlasti projevená praktickými skutky, tolerance k ostatním národnostem
atd.). Také v pojetí vlasti se učebnice obou jazyků ještě shodovaly – jednalo se o zemi, v níž žáci
žili, tedy Československo.
Rozdíly nastávaly v textech o národu. Učebnice v obou jazycích sice používaly častěji obecné termíny, přesto však existovala místa, z nichž bylo u německých učebnic z textů jasné, že
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termínem „unser Volk“ jsou myšleni Němci a u Čechů je označení „náš národ“ zase vztáhnut
pouze na Čechy (tedy ani na Slováky). V německých textech navíc zcela chybělo oblíbené připomínání „období temna“ či poukazování na zápornou roli Němců v dějinách, využívané českými autory. Dějinné obrazy byly obecně v německých učebnicích občanské nauky využívány
méně, a když už se tak dělo, pak nejčastěji v kontextu oslav založení Československa.
V obou jazykových variantách tedy již pouze na základě textů učebnic vznikalo určité názorové pnutí: učebnice občanské nauky českým žákům radily, aby milovali svou vlast, český národ
a aby byli tolerantní k ostatním národům, přičemž ale stále a opakovaně psaly o Němcích jako
dlouholetých protivnících českých zájmů. Němečtí žáci si zase měli osvojit lásku k vlasti, tedy
Československu, a zároveň lásku k německému národu, který nežije pouze v československé
vlasti, ale především v okolních státech. Také byli poučeni o toleranci a soužití mezi národy,
z dějepisu však věděli (na rozdíl od českých žáků) o tom, že v roce 1918 jejich pokusy o samostatnost rozhodně tolerovány nebyly.
Provedený výzkum prokázal, že výuka na školách příliš nepřispívala k tolerantnímu a bezproblémovému soužití národností první Československé republiky. Na základní otázku výzkumu,
tedy zda se představitelům státu podařilo alespoň v oficiální rovině dosáhnout toho, aby všichni
žáci nově vzniklé republiky byli ve škole vystaveni stejnému působení, je možno jednoznačně
odpovědět, že nepodařilo, protože se již samotné základy pro řízené ovlivňování kolektivní paměti – učebnicové texty – odlišovaly s ohledem na vyučovací jazyk. Na žáky navíc zcela jistě
působilo mnoho dalších vlivů v rodině, obci či médiích, u nichž lze také předpokládat, že se
v mnoha odhledech odlišovaly od názorů propagovaných ve školách.
Mgr. Dana Nádvorníková, Ph.D.
ZŠ Heyrovského
Heyrovského 460/33
779 00 Olomouc
Česká republika
e-mail: nadvornikova.dana@gmail.com
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GENDER NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH:
BOJ ZA VOLEBNÍ PRÁVO ŽEN A HISTORICKÁ EDUKACE
KAMIL ŠTĚPÁNEK
The text analyzes the frequency and relevance of the themes of postage stamps to the observed
historical topic with regard to the didactic and methodological aspects of their application in
the educational process. Like other visual media, postage stamps are also a historical source
reflecting modern history. With activities connected with the analysis of the motifs of postage
stamps, it is possible to approach and explain not only traditionally taught historical phenomena
but also gender issues and its emancipation processes in a history lesson. The described procedure
creates an effective alternative educational medium, which strengthens especially interdisciplinary
cooperation – school history – civic education – media education. The annotated visual medium
is not yet sufficiently processed in the Czech didactic literature, nor applied in teaching practice.
Key words: history teaching; didactics of history; postage stamps; gender issues; medial education.

Úvodem
Historii ženského emancipačního hnutí lze vědecky zkoumat mnoha způsoby. V neposlední
řadě také prostřednictvím historických fotografií, karikatur1, plakátů, komiksů2 a dalších vizuálních médií. Zřetelně neprobádaná však zůstává jeho prezentace na filatelistickém materiálu.
Jelikož primárním cílem předkládaného textu je vysledování didaktického potenciálu, literaturu
zabývající se zkoumáním poštovních známek z filatelistického hlediska3 uplatníme spíše sporadicky. Důležitou roli sehrávají sekundární informační zdroje, práce odborníků (historiků)4
o osobnostech či detailních historických souvislostech, jež pojetí a symboliku vyobrazených
událostí v případě potřeby pomohou osvětlit, interpretovat a poté zařadit do výuky jako alterna-

1

2

3
4

Např. karikatura reflektující ženskou otázku se stala objektem vědeckého zkoumání poměrně dávno, což dokládá
obsáhlý svazek Die Frau in der Karikatur (Žena v karikatuře) z pera německého spisovatele, kulturního historika
a sběratele Eduarda Fuchse. Tato studie, poprvé vydaná v Mnichově (1906), nese příznačný podtitul Sozialgeschichte der Frau a je zároveň sondou do historie smýšlení mužů o „druhém pohlaví“. V roce 1918, kdy bylo ženám
přiznáno volební právo, se i české humoristické časopisy začaly plnit nejrůznějšími satirickými reakcemi na tuto
událost. Většina karikaturistů své vnímání volebního práva pro ženy nadále stavěla na tradičních genderových
klišé, jež emancipační snahy pokrokových českých žen i mužů nijak nepodporovaly. Žena pro ně zůstávala mravně pochybnou, nevzdělanou, hloupou bytostí a její činnost na poli politiky a věcí veřejných tak byla z podstaty
diskvalifikovaná jako trapná snaha vyrovnat se mužům.
Ať už badatelský nebo didaktický potenciál na dané téma nabízí nově i komiks. Srov. blíže BREENOVÁ, M. –
JORDAHLOVÁ, J.: Neohrožené ženy: Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství. Praha 2019.
Od výrobního procesu, tiskařské techniky, výrobní vady, rarity až po zoubkování.
SAINIOVÁ, A.: Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách. Praha 2016; HENDRYCHOVÁ, S.: Z historie
feminismu v českých zemích. In: Společnost žen a mužů z aspektu gender. Sborník studií. Praha 1999, s. 43–51.

108

GENDER NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH: BOJ ZA VOLEBNÍ PRÁVO ŽEN A HISTORICKÁ EDUKACE

tivní médium žákovského poznávání historické skutečnosti. Při promýšlení úkolů, které by
anotované masmédium mohlo plnit v moderní dějepisné výuce, představují oporu práce domácí
a německé dějepisné mediální didaktiky, příp. další zahraniční překlady a rovněž některé předcházející texty autora příspěvku.5
Poštovní známky jsou takřka dvě století svědkem a doprovodným jevem specifického druhu
komunikace. V průběhu času se rozvinuly ve svébytné vizuální médium a vytvořily samostatný
obraz světa. Tento obraz světa pochopitelně nemůže být dostatečně komplexní, plastický a jeho
izolované uplatnění v dějepisné výuce zdaleka nedává žákům možnost porozumět probíranému
tématu v souvislostech či dostatečné hloubce. Předkládaný příspěvek se přesto optikou poštovních
námětů zaměřuje na jednu z aktuálních oblastí s mezipředmětovým dosahem – genderovou
problematiku. V jejím rámci je s ohledem na vymezený rozsah textu dále zúžena na dílčí tematiku

Obr. 1. USA (1936): aktivistka hnutí; VB (2018): nerealizovaný návrh ke 100. výročí; USA (1970):
sufražetky a volička k 50. výročí 19. dodatku; VB (1999): ze série Millennium – vězněná sufražetka; Austrálie (1994); Kanada (2016).

5

PANDEL, H.-J.: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2005; STRADLING, R.: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu. Praha 2003; LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008; JARKOVSKÁ, L.: Gender a společnost. In: Gender ve škole. Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Praha
2005, s. 53–55; OSVALDOVÁ, B.: Česká média a feminismus. Praha 2004; SMETÁČKOVÁ, I.: Gender ve škole
(Příručka pro vyučující předměty občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních
a středních školách). Praha 2005; FORMÁNKOVÁ, L. – RYTÍŘOVÁ, K. (eds.): ABC feminismu. Brno 2004;
ŠTĚPÁNEK, K.: Moderní dějiny v reflexi poštovní známky a její didaktický potenciál. In: Khonová, J. – Holubová, B.
(eds.): Přítomná minulost: XVII. a XXVIII. letní škola historie. Praha 2016, s. 205–218 apod.
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boje za volební právo žen. Důvod je zřejmý. Tento emancipační politický zápas je jedním z mála,
o kterém nacházíme i v tradičně probírané dějepisné látce určitou informační oporu. Následná
didaktická analýza a aplikace ikonického materiálu doplněná o další vizuální média a především
informační zdroje může v edukačním (resp. mediálně výchovném) procesu procvičovat jednoduché
analytické postupy a přispět k narušení tradičního obrazu světa mužů a žen i v dějepisné výuce.
Poštovní známky nezobrazují výlučně muže a jejich role. Jsou odrazem své doby, a proto
představují nejen zobrazení mužů jako představitelů politické moci, vědy, techniky a kultury,
žen jako ochránkyň zázemí domácnosti a rodiny, ale i narušení tradovaných pravidel. Didaktický potenciál známek v tomto ohledu podporují jejich charakteristické rysy. Nejenže odrážejí
aktuální dobové priority6, poukazují také na priority a hodnoty, které daná společnost hodlá
připomínat a pěstovat v kolektivní paměti – tzv. výroční známky (právě např. boj za volební
právo žen). Samy o sobě nám však nepodávají (přímou) zprávu o důvodech, které bránily účasti
žen, a v historické edukaci musí být doplněny dalšími didaktizovanými informačními zdroji.

– – zachycuje
Obr 2. VB (2018): Finální série k oslavám stého výročí práva žen volit do parlamentu
demonstrace i průvody oslavující propuštěné aktivistky.

Obraz boje za hlasovací právo žen na poštovní známce
Tematické jednotliviny i známkové série ženy v historii objevíme prakticky v každé západoevropské zemi, stejně jako u nás.7 Kromě vstupní inspirace je však přímé využití v českém
školním dějepisu poměrně problematické. Didaktické východisko tedy nabízí výše zmíněné
zúžení na dílčí tematiku boje za rovnoprávnost žen.

6

7

Uveďme ženy tak oblíbené traktoristky, dělnice, lékařky na filatelistickém materiálu 50. let 20. století. Za socialismu ženy získávaly rovnoprávnost, aniž chtěly, takže musely dělat jeřábnice, zednice apod.
Např. Ženy v německé historii je rozsáhlá německá série známek vydávaná v letech 1986–2003. Vybrané osobnosti nepředstavují pouze německé ženy. Nicméně znalost prezentovaných osobností se pro českého dějepisáře bude
případ od případu lišit. Snad pruská královna Louisa (z období napoleonských válek), Sophie Schollová z protinacistické odbojové skupiny Bílá růže nebo pozdější hollywoodská zpěvačka a herečka Marlene Dietrichová mohly
zakotvit v obecnějším tuzemském povědomí.
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I s ohledem na vymezené cíle byla zjištění směrována k četnosti výskytu dobové medializace anebo jejich výročních připomínek. Již zběžná analýza zahraničního i domácího filatelistického materiálu naznačuje koncentraci připomínek organizovaného veřejného boje aktivistek
a také oslav výročí zavedení volebního práva pro ženy. Samozřejmě nás bude zajímat s jakou
četností se téma v té, které zemi vyskytovalo, ačkoli poskytnout důslednou statistiku napříč
zahraničím by si vyžádalo zcela odlišný rozsah zkoumání i textu.

Obr. 3. Výroční známky – volební právo žen: USA (1998); Francie (2000); Dánsko (2000) alegorický výjev z titulní stránky dobového časopisu; Německo – výjev listopadové revoluce 1918 (2019);
Rakousko (2019) – aršík ke 100. výročí; Finsko (1996) – 90. výročí; Turecko (2018); Kolumbie (1963).
Jednu z poměrně známých kapitol napsaly ženské spolky, které si za cíl vytyčily získání
volebního práva pro všechny ženy. Vznikaly ve Velké Británii a Spojených státech amerických
již v druhé polovině devatenáctého století, nicméně mediální proslulost dobyly tyto sufražetky8
až ve Velké Británii na počátku následujícího století. Reprezentovány byly zejména nezvykle
militantní Ženskou sociální a politickou unií, jež se zapsala do historie s poměrně kontroverzním hodnocením.9 Organizace nepochybně oživila ve Velké Británii kampaň za volební právo,
ale uplatňováním násilí po roce 1912 také bránila reformě. Nový volební systém z listopadu
roku 1918 byl vůči britským ženám nadále diskriminační, a to i přesto, že získaly nejen právo
volit, ale i být voleny do parlamentu. Posun směrem k rovnoprávnosti se týkal jen asi 40 %
dospělých žen a stejná volební práva pro muže i ženy zavedl ve Spojeném království až zákon
z roku 1928.10

8
9
10

Suffrage = právo volby.
Women’s Social and Political Union (WSPU).
Srovnej blíže např.: FORMÁNKOVÁ, L. – RYTÍŘOVÁ, K. (eds.): c. d., s. 149–226.
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Z kvantitativního hlediska dominují, s ohledem na zdrojové země aktivistického hnutí, emisním počinům zcela zřetelně připomínkové aktivity pošt Spojeného království bezprostředně
následované dalšími anglosaskými zeměmi. Starší produkci s jednotlivými osobnostmi hnutí
(1968, 2006, 2008) důstojně završila série celebrující 100. výročí zavedení tohoto práva. Osm
výjevů v roce 2018 vstupem do poštovního oběhu a prostřednictvím historické fotografie připomnělo vybrané události a protagonistky hnutí sufražetek v průběhu let 1907–1913 (obr. 2). Zvolená úprava evokuje záležitost jako příběh a proces. Kromě toho se v rámci jiné britské série
Tisíciletí, řady 7 objevil působivý dobový snímek, na němž vidíme sufražetku za zamřížovaným
oknem – záběr doplňuje text: „Činy nikoli slova (Rovná práva pro ženy)“ (obr. 1).11 Téma připomněla Austrálie (1994) a s neobyčejným zájmem k němu přistoupila novozélandská pošta (1968,
1990, 2008, 2018). Vícekrát na filatelistickém materiálu uctila Katherine Sheppardovou, jež
emigrovala z Anglie v roce 1869 a v důsledku její úspěšné kampaně se Nový Zéland stal první
zemí na světě, která všem dospělým ženám udělila v roce 1893 volební právo v parlamentních
volbách. Ve Spojených státech se k šestnáctému výročí ratifikace 19. dodatku ústavy (1936) do
poštovního oběhu dostala podobizna bojovnice za ženská práva Susan B. Anthonyové a opakovaně v roce 1955. Další tři aktivistky připomněla u.s. pošta známkou v roce 1948.12 Bez zajímavosti nejsou propagační známky z USA (1913, 1915) „Votes for Woman“ za rovné hlasovací právo
obou pohlaví. Zobrazují mapu USA označující postoje unijních států v souvislosti s volebním
právem v roce 1913 a 1915. Jak dokazují tyto dobové artefakty, západní část USA nárok plně
podporovala.13 Ještě výmluvněji vyjádřily podporu švýcarské propagační známky z roku 1929,
na nichž muž překrývá rezolutně ústa ženy, zatímco třímá obálku s voličským lístkem. Oba
obklopuje opakující se text v němčině a francouzštině: „Opravdová demokracie?“ (obr. 4). Stručný výčet uzavírá trojí emise Velké Británie: známka Votes for Woman (1999), portrét Emmeline
Pankhurstové (2006) a Millicent Garrett Fawcettové (2008) – aktivistek hnutí.
Boj za plná občanská práva žen probíhal v jednotlivých zemích odlišně. Obrazové svědectví
z anglosaských zemí evokuje důležitý prvek: zápas zde probíhal do značné míry „venku“ demonstrativní formou. Neprozradí nám však již, jaký podíl a ve kterých zemích na výsledku představovaly texty v tisku, petice nebo deputace k politickým stranám a poslancům. Proces nakonec
nečekaně urychlila Velká válka. V předstihu byl jen evropský sever, tam většinou získaly toto
právo ženy již před první světovou válkou, hned na začátku 20. století – Finsko (1906), Norsko
(1913), Dánsko (1915). Milióny odvedených, padlých a na frontách mrzačených mužů nicméně
musely být v týlové výrobě nahrazeny ženami. Poněvadž podíl těchto žen na válečném úsilí již
nebylo možné bagatelizovat, posílil přirozeným způsobem prestiž celého hnutí. S uzavřením
příměří následovalo Německo s Polskem (1918) a Rakousko (1919). České ženy obdržely volební
právo až v roce 1920. V USA to byly do té doby jen jednotlivé unijní státy, jako celek získávají
volební právo ženy také až v roce 1920 příslušným dodatkem ústavy. Itálie (1944), Francie (1946),
Švýcarsko (1971) nebo Portugalsko (1976) jsou v tomto smyslu naprostým extrémem.14

11

12
13
14

Srovnej blíže: Millennium Series 7 – The Citizens‘ Tale. Sufragette behind Prison Window Votes for Woman (Equal
Rights for Women) Deeds not words Millennium 1999/24.
Aktivistky Elisabeth Stanton a Lucretia Mott a Carrie Chapman Catt.
Foto: David J. & Janice L. Frent / Corbis přes Getty Images.
Trpasličí evropské Lichtenštejnsko teprve v roce 1984.
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A jak často, případně zda vůbec, se rozhodly pošty jednotlivých zemí posilovat kolektivní
paměť připomínkou této události? V poštovním oběhu USA ji nalezneme (1998, 2020) s výkladovým textem: „19. dodatek americké ústavy“, Nový Zéland (1993) čtyřznámková série; Francie
dvakrát (2000 a 2019), Německo (2019) použilo fotografický motiv veřejného vyhlášení za
listopadové revoluce 1918.
Rakousko v roce 2019 vydalo aršík s výtvarnou kombinací dobového tisku, plakátu a historické fotografie z volební místnosti. Československá ani česká pošta dosud žádnou pamětní
známku na toto téma od roku 1920 nevydala.

Obr. 4. Speciální propagační známky na podporu hlasovacího práva žen. USA (1913); USA (1915);
Švýcarsko (1929).
K didaktice a metodice tématu
Výroční známky – z didaktického hlediska zařazeny jako vizuální média – jsou opatřeny jak
rokem vydání, tak i nezbytnými daty výročí, která připomínají a oslavují. Stručné vysvětlující
texty v cizích jazycích a vyobrazení plná elementární symboliky vytváří (pod metodickým vedením pedagoga) poměrně snadno rozluštitelný celek. Analýza, interpretace prezentace při
uplatnění mezipředmětových vztahů (zanesení údajů do map a barevné grafické škálování apod.)
dodávají tomuto filatelistickému materiálu zajímavý didaktický potenciál přiměřený věku žáka.
Základní úkolování obvykle spočívá ve správném chronologickém seřazení, umístění na časovou
osu, případně správném historicko-geografickém rozmístění. Předpokládáme jejich nasazení
v konkrétní historické látce, takže žáci jsou s dobou tématu známky obeznámeni a součástí
žákovské analýzy známky mohou být i otázky nejen na faktografické, ale i souvislostní znalosti.
Nástin tohoto přístupu představují dva následující náměty, přičemž jejich úkolování lze dále
účelově variovat.
Analýza a interpretace informačního zdroje – filatelistického materiálu:
Námět č. 1:
Propagační poštovní známka: Podpora zavedení volebního práva pro ženy v meziválečném Švýcarsku (Švýcarsko
1929).
Otázky a úkoly:
Varianta A
Pokus se podle údajů na známce v internetovém vyhledávači zjistit zemi původu poštovní známky, zdali reaguje
na aktuální diskuzi zavedení volebního práva pro ženy nebo připomíná historické události.
Zjisti, jsou-li známé některé osobnosti, odkdy se existence tohoto jevu obvykle datuje, zdali
souvisí přímo či jen nepřímo se zemí vydané známky.
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Varianta B
Doba vzniku známky:
• Popiš vyobrazení, přečti doprovodné texty a přelož.
• Propoj vyobrazení s dobovými historickými událostmi.
Využij přitom některý z internetových textů o historii
boje za práva žen a volební právo. Zjisti základní údaje
o zemi vydavatele z doby, ve které známka vznikla.
Objasni souvislost mezi textem a vyobrazením známky.
Odhadni přístup úřadů daného státu k tomuto hnutí.
Symbolika známky:
• Popiš jednotlivé prvky se symbolickým významem.
• Vysvětli, jaké je v symbolech a textech skryté poselství?
• Posuď a ohodnoť míru symboliky vyobrazení.
Shrnující výklad k poslání známky:
• Objasni, jaký postoj zaujal objednavatel známky k tématu? Jak vlastně zní jeho výzva?
• Zaujmi k tomuto jevu – výzvě vlastní postoj a objasni jej.
Námět č. 2:
Výroční poštovní známka: Sufražetky v boji za ženská práva (volební právo pro ženy) na počátku 20. století ve Velké Británii (Velká Británie 1999).
Otázky a úkoly:
Doba vzniku známky:
• Urči podle údajů na známce, zdali se jedná o a) známku z konkrétní vzdálenější historie zrcadlící aktuální problémy své doby nebo b) v podstatě současnou známku záměrně připomínající historické události, tedy známku výroční.
• Co víš o době, kterou známka zachycuje? Zjisti, co znamená výraz sufražetka.
• Jaké politické ideje ovládaly společnost v době vzniku fotografie použité na známce?
• Lišilo se postavení mužů a žen ve společnosti?
Obsah a styl:
• Je motiv vyobrazení abstraktní nebo konkrétní?
• Popiš, co představuje ústřední motiv vyobrazení, a zdali jsou případně přítomny i vedlejší
motivy.
• Popiš barevnost vyobrazení. Je něčím nápadná?
Výklad a hodnocení výtvarného sdělení:
• Jaké cíle sledoval výtvarník známky, když jí dal právě tuto podobu?
• Posuď, zda působí vyobrazení záměrně a (dostatečně) účinně na emoce a postoje pozorovatele?
• Na jakou dobu a které problémy doby poukazuje vyobrazení?
• Když propojíš obraz a text na známce, je sdělení autora srozumitelné?
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Závěr
Uplatnění poštovní známky v dějepisné výuce by mělo zachovávat princip multiperspektivního nazírání informačních zdrojů i chápání jejich vztahu k současnosti. Proměnu postojů
zpravidla dokumentují kontrasty mezi dobovými a připomínkovými známkami. Vhodnou
protiváhu a ucelenější představu iniciovanou filatelistickým materiálem pomůže žákovskému
recipientovi posléze dotvořit přiměřený úryvek z odborného či popularizujícího textu. Zde sledované téma by každopádně nemělo být při výkladu vytrženo z historického kontextu boje za
všeobecné a rovné hlasovací právo pro obě pohlaví. Jen tak napomůže žákům v účinnějším chápání komplexnosti a propojenosti, nikoli výlučnosti a izolovanosti, jednotlivých emancipačních
procesů.
Úvodní šetření naznačilo významnou potřebu státních pošt anglosaských zemí uchovat
v kolektivní paměti tuto kapitolu boje za genderovou rovnoprávnost. Statisticky významný rozdíl
vyplynul ze srovnání s dalšími, převážně evropskými státy včetně Československa (resp. České
republiky). Přes střízlivé hodnocení výsledku úvodního zkoumání lze přesto vyslovit optimistický
závěr, že i tento stručný výběr filatelistického materiálu alespoň upozornil na jeho výpovědní,
motivační i edukační potenciál. Analýza a interpretace (poštovních známek) v prostředí české
školní dějepisné edukace dosud přestavují spíše neznámou. Jakákoli forma a míra praktického
uplatnění nad rámec pouhé ilustrace by ji tedy přiblížila žádoucím badatelským trendům
historického vzdělávání, tak jak se již dlouho rozvíjí na západ od naší hranice.
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e-mail: stepanek@ped.muni.cz
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SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ ZAZNAMENANÁ
V ARCHIVU IWITNESS JAKO PODKLAD PRO ROZVÍJENÍ
ODPOVĚDNÉHO OBČANSTVÍ V LOKALITĚ BRNO1

SLAVOMÍR LESŇÁK – VLADIMÍR HOLÍK – JAKUB VATTER 2
The following text is the first part of the research project, which is fulfilling the basis for the
analysis of the quality of a responsible citizenship manifested by a reminiscence of the historic
and moral value of the specific historical sites in Brno dating from the WWII period. The research
method is based on oral history. The interviews with the contemporary witnesses were found in
the IWitness Archive and their selection was based on the allegiance to the preferred locations
within Brno. The interviews were analyzed in terms of content and form and will serve as one of
the sources for the scrutiny of the responsible citizenship in the sites associated with the stories
of the contemporary witnesses.
Keywords: Brno, holocaust, witness, citizenship, memory place

Jedním z cílů projektu Místa historické paměti jako indikátor odpovědného občanství a historického vědomí (GAMU) je na základě analýz výpovědí pamětníků propojit téma historického
vědomí s konceptem odpovědného občanství 3 a s ním související občanskou angažovanost.
Následující text je první výzkumnou částí4 záměru projektu, která plní účel podkladu pro analýzu
kvality odpovědného občanství projevujícího se připomínáním si historické a morální paměti,
které se vážou ke konkrétním místům v lokalitě Brna v období druhé světové války (budeme
proto využívat hlavně termín místa paměti). 5

1

2
3

4

Studie vznikla v rámci projektu Místa historické paměti jako indikátor odpovědného občanství a historického
vědomí (MUNI/A/0882/2019).
Autorský kolektiv je složen z odborného pracovníka a studentů učitelství dějepisu a občanské výchovy.
Konceptu odpovědného občanství se u nás věnují autoři ŠTĚRBA, R. – GOŇCOVÁ, M. – ŠKERLE, M. – SEMOTAMOVÁ, K. – KADLEC, O. – RESL, A.: Kompetence pro odpovědné občanství. Praha 2018. Jde o uplatnění
rakouského oborového kompetenčního modelu občanského vzdělávání založeného na odpovědném občanství,
které je opřeno o schéma o čtyřech dimenzích: zprostředkování základních vědomostí, porozumění politice, samostatný úsudek a politická angažovanost. Jde o schodovitý model, kdy je student díky znalostem a porozumění
schopen tvořit úsudky a nakonec se i osobně angažovat.
Po vytipování míst s historickou a morální pamětí a vyhledání svědectví přeživších a hrdinů v databázi archivu
oral history, následují navazující části výzkumu: zpracování historického kontextu a události vážící se k místu,
srovnání obsahu svědectví s odbornou historickou literaturou; terénní výzkum a analýza existence památek artefaktů připomínání zkoumaných události v konkrétní lokalitě; analýza stavu občanské angažovanosti a zkoumání
její kvality v dané lokalitě.
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Účel předkládaného textu odpovídá cílům kvalitativního výzkumu, pro který je určující
hledání nových souvislostí, čímž se snaží přispět k porozumění kultury, ve které žijeme.6 Využíváme k tomu online archiv svědectví portálu IWitness, kde se nachází záznamy oral history
týkající se míst s historickou a morální pamětí i na území města Brna.
Charakteristika výzkumného zdroje
Webový portál IWitness je webovým nástrojem Archivu vizuální historie příslušícím pod
Univerzitu Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation Visual History Archive).7 Institut umožňuje
přístup k více než 1 500 životním příběhům, svědectvím přeživších a svědků holocaustu a genocid uložených ve formě rozhovorů. IWitness zpřístupňuje některé lidské příběhy učitelům
a studentům sekundárního a terciálního vzdělávání přes multimediální online aktivity, většina
z nich ovšem stále čeká na zpracování. Zatímco v archivu IWitness je pro vzdělávání přístupných
„jen“ 1 500 svědectví, dalších cca 55 000 nahrávek rozhovorů je uložených v Archivu vizuální
historie Nadace Šoa USC, které jsou přístupné badatelům z celého světa na několika místech na
základě certifikovaného požadavku.8
Jedním z důvodů zařazení IWitness jako výzkumného zdroje je jeho zacílení na připomínání
si událostí z minulosti, se kterými pracují učitelé dějepisu, výchovy k občanství a základů společenských věd. Podpora občanské uvědomělosti a angažovanosti prostřednictvím zpracovávání
historických příběhů do edukačních nástrojů využitelných institucionálně i individuálně je
vhodným interdisciplinárním propojením a podkladem pro spolupráci odborníků z oblasti historie a výchovy k občanství.
5

6

7
8

Východiskem je myšlenka, že s každým místem se pojí historické události s různým morálním zabarvením, z nichž
některé jsou pro společnost významným symbolem a ukazatelem jejich hodnot. Dle autorek certifikované metodiky
pro využívání míst paměti – Barbory Čermákové a Markéty Deváté – jsou místa paměti „projevem součástí vytvářené kolektivní identity. Reflektují, doplňují, či dokonce rozporují minulost podávanou „oficiálním“ dějepisem
a vypovídají o vztahu společnosti ke své historii. Udržují paměť na „malé“ události dějin, které by jinak – nezachyceny „velkými“ dějinami – upadly do zapomnění.“ ČERMÁKOVÁ, B – DEVÁTÁ. M.: Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2015, s. 6. Dostupné online: Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe (certifikovaná metodika). [online] [cit. 20.11.2020].
Dostupné na: http://invenio.nusl.cz/record/202367/files/content.csg.pdf
Aleida Assmannová zase vnímá místa paměti jako roztříštěné fragmenty ztracené či zničené životní souvislosti.
(ASSMANNOVÁ, A.: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. Praha 2018, s. 348.). K reflexi
vnímání míst paměti viz např. i NOSÁLEK, P. (ed.): Místa Paměti národa: průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války. Brno 2015; NOVOTNÁ, B.: Panelák jako symbol a místo paměti. Sociální studia 7, 2010, No.
3, s. 127–131; GÁBOR, O.: Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti. Sociologický časopis 49, 2013, No. 5, s. 729–750; BURZOVÁ LUPTÁK, L. – DVOŘÁKOVÁ, I. – HEJNAL, O. – RŮŽIČKA,
M. – TOUŠEK, L.: Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě.
Sociální studia 10, 2013, No. 4, s. 107–126; ŠUBRT, J.: Antinomie sociální paměti. Sociológia – Slovak Sociological
Review 43, 2011, No. 2, s. 133–157; Ze starších prací viz např. HOLEČEK, V.: Památná místa boje československého lidu proti fašismu. 2. dopln. vyd. Praha 1955 (50. léta ovšem dílo značně ideologicky poznamenala).
VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.: Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha 2007, s. 136. Cíle kvalitativního výzkumu autoři definovali následovně: a) zodpovídat určité
otázky, b) hledat nové souvislosti, objevit vztahy mezi minulostí a přítomností, c) zaznamenat a vyhodnotit činy
jednotlivců, skupin a institucí, d) navrhovat a uplatňovat teorie, e) přispět k porozumění kultury, ve které žijeme.
Podobně HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha 2005, s. 135–138.
Přístupný online: https://iwitness.usc.edu/sfi/
Přístupovým bodem k archivu v česko-slovenském prostoru je Centrum vizuální historie Malach, které sídlí na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

117

SLAVOMÍR LESŇÁK – VLADIMÍR HOLÍK – JAKUB VATTER

Identifikovaná místa byla po dalším specifikování9 a srovnání navštívena během terénního
výzkumu. Na základě návštěvy míst došlo k evidenci existence památníků či připomínek jako
projevu udržování historické paměti.10
Biografická metoda a místa paměti
Biografická metoda oral history přináší oproti klasickým historickým metodám nové kontexty jako emoce a tělesnost. Tyto kontexty zintenzivňují afektivní zabarvení míst, kde se související události odehrály, čímž vznikají nové příležitosti pro rozvoj pozitivních občanských postojů
(např. v rámci výuky dějepisu, občanské výchovy či základů společenských věd). Nejprve jsme
přistoupili k rešerším výskytu signifikantních brněnských míst paměti spojených s událostmi
holocaustu a genocidy v období druhé světové války a protektorátu v archivu USC IWitness,
načež jsme identifikovali místa a osoby, které k daným místům vážou také vzpomínky, u kterých
je předpoklad, že by si je občanská společnost chtěla či měla připomínat.
Konfrontování (nejen) velkých dějin ale i aktivit občanské společnosti od druhé poloviny
dvacátého století do současnosti pomocí oral history vnímáme podobně jako Vaněk a kol. – jako
demokratizační nástroj nebo otevření nových kontextů.11 Jsme si ale vědomi specifik metody oral
history a akceptujeme známé upozornění P. Nory12 o nevyhnutelnosti a hodnotě profesionálního
historického bádání,13 rovněž i etické aspekty zpřístupňování orálněhistorických pramenů, jak
na ně upozorňuje např. Jiří Hlaváček.14
Metoda oral history je díky své přístupnosti oblíbená i mezi neprofesionálními výzkumníky
(např. i žáci na základních a středních školách), za populární ovšem můžeme označit i práci s místy paměti.15 Jako příčinu této popularity v publicistice i odborných textech označuje Miroslav
Hroch formu vnímání, která lépe vyhovuje současné generaci.16 Téma reflektuje i Gérôme Truc,
který nás varuje před transformací místa paměti jako mentální reprezentace minulých událostí
do podoby suvenýru.17 K tématu kriticky přistupuje i Tomáš Sniegoň, který upozorňuje na tzv.
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Např. i pomocí publikace BRUMMER, A. – KONEČNÝ, M.: Brno – nacistické. Průvodce městem. Brno 2013.
Více viz ASSMANN, J.: Kolektivní paměť a kulturní identita. In: Kratochvíl, A. (ed.): Paměť a trauma. Pohledem
humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha 2015, s. 50–61; LESŇÁK, S.: Etické kontexty
kulturní regionální identity v oblasti vzdělávání. In: Malík, B. (ed.): Formovanie identity v čase a priestore. Bratislava 2017, s. 366–376.
„Oral history je typická svým demokratizujícím pojetím dějin.“ VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.:
c. d., s. 16.
NORA, P.: Světový nástup paměti. In: Kratochvíl, A. (ed).: c. d., s. 62–72. O vztahu míst paměti s katedrovou
historií se zamýšlel i autor RANDÁK, J.: Historie v současném i budoucím veřejném prostoru-úvahy o dějinách
a paměti. Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy 2, 2008, No. 1, s. 14–22.
Pro účely srovnání a syntézy pracuje jiný projektový tým klasickými metodami historického bádání, které budou
rovněž publikovány.
Z těchto důvodů neuvádíme kompletní data narození a další osobní údaje analyzovaných respondentů. HLAVÁČEK,
J.: Etické aspekty zpřístupňování orálněhistorických pramenů (nejen) ve virtuálním prostoru. Memo. Časopis pro
orální historii 9, 2019, No. 2, s. 26–40.
Viz poznámku č. 5.
HROCH, M.: Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospolitosti. In: Šustrová, R. – Hédlová, L. (eds.):
Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia, 2014, s. 34.
TRUC, G.: Memory of places and places of memory: for a Halbwachsian socio-ethnography of collective memory.
International Social Science Journal 62, 2011, No. 203–204, s. 147–159.
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amerikanizaci tématu, jako příklad uvádí sběr rozhovorů v 90. letech Spielbergovou nadací Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Podle Sniegoně zůstaly nakonec aktivity nadace bez
„poselství a bez „návodu“, jak má být holocaust zapsán do českých a slovenských dějin.“18 Dnes
ovšem můžeme říci, že je spíš opak pravdou: patronát nad plody práce Spielbergovy nadace
přebrala Univerzita Jižní Kalifornie a následně vytvořila veřejný formát archivu a portálu pro
učitele a další zájemce (IWitness), kde se nachází stovky lekcí i návodů, jak pracovat s tématem
holocaustu a genocid i v českém a slovenském prostoru (práce s oral history i s místy paměti).
Jednou z metod vytvořenou kritizovanou nadací je tzv. IWalk19, kdy zájemci či studenti
na konkrétním místě sledují zaznamenané příběhy přeživších, které se k danému místu váží.
Mohli bychom říci, že se jedná o jakýsi typ digitálních památníků, které umožňují zájemcům
větší flexibilitu, personalizované připomínání a reflektování, a nakonec i prostor pro vytváření
a upevňování pozitivních postojů (orientace na univerzální lidství, ohled na lidská práva,
prevence násilí a upřednostňování ideologií), které jsou v souladu s konceptem odpovědného
občanství vedoucího k osobní angažovanosti.20
Právě osobní angažovanost je zajímavým spojením metody oral history a konceptu odpovědného občanství: přeživší vyprávějí své příběhy nejen proto, aby rozšířili poznatky o naší minulosti,
ale rovněž z důvodu předávání hodnot a praktické snahy formovat svět (formování a odevzdávání
postojů, které mají již zažitým negativním událostem v budoucnu preventivně zabránit). Tento
proces hodnotové kontinuity a identifikace můžeme zahlédnout i v textu Maurice Halbwachse: „od
chvíle, kdy tvoříme spolu se svědky jednu skupinu a uvažujeme stejně o různých souvislostech, tak
zůstáváme v kontaktu s touto skupinou, uchováváme si schopnost ztotožňovat naši a její minulost.“21
Vidíme tu nejen proces vytváření a rozvíjení pozitivních postojů směřující k angažovanosti u cílové skupiny, ale i proces uplatňování postojů – angažovanosti samotných přeživších, kteří svůj odkaz
přes oral history odevzdali (v etické teorii je takový přístup znám pod názvem etika ctnosti, jde
o výchovu vzorem, cestou identifikace, reflexe a osobní odpovědnosti). Právě z tohoto důvodu jsme
se rozhodli v dostupných rozhovorech týkajících se míst paměti v Brně najít i takové rozhovory,
které umožní tento přístup uplatnit intenzivněji (příklady hrdinství apod.).22
Analýza rozhovorů
V online archivu IWitness se nachází 70 záznamů, které mají nějakou spojitost s Brnem,
drtivá většina má souvislost s druhou světovou válkou. V archivu je 67 záznamů židovských
přeživších, 2 romských přeživších, 1 účastníka vojenských soudů; 33 záznamů je v češtině,
26 v angličtině, 4 v němčině, 2 v maďarštině, po jednom ve španělštině, ruštině, francouzštině
a slovenštině; byly nahrávány ve 12 zemích světa; jde o 34 žen a 35 mužů. V rámci analýzy
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19

20
21
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SNIEGOŇ, T.: Evropeizace holocaustu a česká národní identita. In: Šustrová, R. – Hédlová, L. (eds.): c. d., s. 90–91.
Termín IWalk v sobě odkazuje na využití příběhů z portálu IWitness a na osobní vyhledání a navštívení místa
paměti (walk). Kromě promítání svědectví na místě paměti nabízí webová a mobilní aplikace i slovník, odkazy na
odborné zdroje, mapy, obrázky a fotografie, prostor pro interakci, pedagogický rámec s otázkami k reflexi, srovnávání či podněty k individuálnímu vyhledávání dalších informací a podobných jevů na internetu. Pro více informací viz https://iwitness.usc.edu/SFI/Sites/iwalk/radiotrh/Default.aspx
ŠTĚRBA, R. – GOŇCOVÁ, M. – ŠKERLE, M. – SEMOTAMOVÁ, K. – KADLEC, O. – RESL, A.: c. d., s. 6–7.
HALBWACHS, M.: Kolektivní paměť. Praha 2009, s. 54.
Výzkum a analýza umožní vytvořit brněnské IWalk využitelné ve výuce na Masarykově univerzitě i v dalších
školských zařízeních.
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svědectví přeživších židovského holocaustu se mezi místy v Brně, na která pamětníci nejčastěji
vzpomínali, opakovaně vyskytovaly následující lokace: dnešní ZŠ Merhautova 37, vlakové hlavní nádraží, Spolkové židovské reformní reálné gymnázium v Brně na ulici Hybešova, výjimečně
vězení na Špilberku, Cejlu a Kounicových kolejích, v záznamech najdeme i odkazy na brněnskou
Riviéru, hořící synagogu, židovský sirotčinec. Tematicky můžeme rozdělit výpovědi o Brně na
popis běžného předválečného života (symbióza Židů, Němců a Čechů, náboženský, školský,
kulturní a pracovní život); popis antisemitismu po nástupu nacismu; příprava na deportace
a samotné deportace; poválečná sociální adaptace; výjimečně se vyskytují zkušenosti s vězením.
V dalším textu se pokusíme přinést poznatky týkající se nejfrekventovanějších míst, která jsou
spjata s tragickými událostmi druhé světové války.
Vybrané lokality, tedy ZŠ Merhautova a brněnské hlavní nádraží (příp. Spolkové židovské
reformní reálné gymnázium na ulici Hybešova) byly zvoleny na základě vyššího výskytu 23
ve zkoumaných svědectvích. Vlastní výběr pamětníků proběhl na základě vyhledávání v portálu IWitness zadáním hesla Brno (Brünn). Při následné analýze byla vyslechnuta všechna svědectví obsahující zmíněné heslo, přičemž byla data srovnávána vzájemně i s veřejně přístupnými
databázemi. 24
Místa paměti ZŠ Merhautova 37 a hlavní nádraží v Brně
K bývalému koncentračnímu středisku ZŠ Merhautova a následnému místu deportací – hlavnímu nádraží se v archivu IWitness váže 11 rozhovorů. Kvůli návaznosti místa koncentrace a
následné deportace jsou v rozhovorech tato místa zmiňována společně, proto jsme se i my rozhodli tato místa při bádání neoddělovat. Jelikož byli takřka všichni dotazovaní přeživší v časech
druhé světové války v dětském nebo raném dospělém věku, jsou jejich vzpomínky na daná
místa mlhavá či pro hlubší analýzu nedostačující (zdrželi se tam pouze krátký časový úsek).
Panuje mezi nimi shoda, že na ZŠ Merhautova strávili zpravidla 2–3 dny (doba potřebná pro
koncentraci, registraci 1 000 lidí a pro proceduru odevzdání majetku); shoda panuje i ohledně

23

24

Za zmínku též jistě stojí pobočný tábor Auschwitz – Brünn, jehož budovy byly rozesety napříč tehdejším městem.
Vzhledem k tomu, že nacistická vyhlazovací mašinérie nenasazovala z preventivních důvodů do těchto pobočných
táborů vězně lokální národnosti, dozvíme se, že osazenstvo tohoto koncentračního tábora tvořili téměř výlučně
polští političtí vězni. Jejich svědectví, ačkoliv jsou jména některých z vězňů známa, se bohužel na portálu IWitness
nenachází. To lze přičíst poměrně malému osazení tohoto pobočného tábora, stejně tak jako vysoké mortalitě nasazených vězňů. PÁRALOVÁ TARDY, M. – PIĘTKA, B.: Podobóz KL Auschwitz – Brünn w Brnie (1943–1945):
70. rocznica utworzenia podobozu KL Auschwitz na ziemi czeskiej = Pobočný Osvětimský tábor Brünn v Brně
(1943–1945) : 70. výročí vzniku pobočného táboru KL Auschwitz na českém území. Oświęcim 2013, s. 24–33.
Jsme ale přesvědčeni o vhodnosti zařazení i této lokality do projektu, a to hned z několika důvodů. Předně můžeme
spekulovat, do jaké míry je široká veřejnost obeznámena s tím, že se na území města Brna nacházel pobočný tábor
nechvalně proslulého vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Dalším, ne tak zásadním důvodem, může být i aktuální
situace v lokalitě ubikací vězňů v dnešních sadech Národního odboje na ulici Šelepova, tedy špatně čitelný a snadno přehlédnutelný památník připomínající ponurou minulost místa. Co však považujeme za nejzásadnější přínos
pro posílení odpovědného občanství na příkladu hrdinství je fakt, že se občané města Brna, jmenovitě: „Ing. Jiří
Kavan, František Nedvěd, Rudolf Rys, Vladislav Sikora, Richard Sotona, bratři Pokorníkové a řemeslník – malíř
Horák“ aktivně podíleli na pomoci politickým vězňům v tomto táboře, a to zejména dodávkami potravin, dopisů
a tisku, ačkoliv si museli být vědomi přísných trestů, které jim za tuto činnost hrozily. Tamtéž, s. 31.
Například i dle datumů a označení transportů, které jsou k dispozici i na stránkách Židovské obce v Brně: www.
zob.cz
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nepříznivých hygienických podmínek a lůžek (špína, tlačenice, dlouhé fronty, zastíněna okna
kvůli utajení apod.). Pamětníci se naopak neshodli ohledně formy transportu do koncentračních táborů, který následoval po opuštění koncentračního střediska ZŠ Merhautova (přesun
z Merhautovy probíhal dle dotazovaných na nádraží pěšky i tramvají, z brněnského nádraží
do koncentračních táborů zase osobní i nákladní dopravou). Různorodost vzpomínek evidujeme
i ohledně detailů povolené váhy zavazadel apod. Nikdo z pamětníků nezmínil úmrtí (která byla
realitou), někteří vzpomínají na násilí, nejistotu z budoucnosti a zoufalství. Jeden z přeživších
dodal, že už ve škole se stali vězněnými, jelikož byli omezeni na osobní svobodě.
Jelikož se k Základní škole Merhautova a Hlavnímu nádraží v Brně vážou vzpomínky konkrétních lidí na negativní události celospolečenského významu, považujeme je za místa paměti,
které mají potenciál rozvíjet odpovědné občanství. Proto jsme na místě ověřili existenci společenské reflexe a občanské připomínky. Výsledky jsou částečně pozitivní: na budově školy se nachází
plaketa připomínající pohnutý osud budovy, na základní škole probíhá i každoroční připomínka
obětí holocaustu konaná v Den památky obětí Holocaustu.25 Ve vestibulu Hlavního nádraží v Brně

25

Ruty Blažková: rozhovor byl pořízen 21. března roku 1996 v českém jazyce, v době konání rozhovoru jí bylo 67
let. Kód rozhovoru v archivu: 12656. Dostupné online: Ruty Blažková - Jewish survivor [online]. [cit. 2020-05-15].
Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=13293&segmentNumber=0&returnIndex=0&
contentView=1&pg=2
Eva Gross: rozhovor proběhl v angličtině dne 20. února 1996 v Londýně, kdy bylo pamětnici 73 let. Pamětnice je
v rozporu s ostatními přeživšími ohledně povolené váhy zavazadel při transportu z Brna. Kód rozhovoru v archivu:
10030. Dostupné online: Eva Gross - Jewish survivor [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://iwitness.usc.
edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=11949&segmentNumber=41&returnIndex=0&contentView=1&pg=2
Zuzana Weiszová: rozhovor proběhl 14. února 1996 v Brně v českém jazyce, v době odsunu do Terezína bylo paní
Weiszové 7 let, v době konání rozhovoru jí bylo 61 let. Kód rozhovoru v archivu: 9574. Dostupné online: Zuzana
Weiszová - Jewish survivor [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testi
monyID=11732&segmentNumber=2&returnIndex=6&contentView=1&pg=2
Doris Grozdanovicová: rozhovor pořízen 7. 4. 1996 v Praze v českém jazyce, kdy bylo přeživší 70 let. Kód rozhovoru: 24083. Dostupné online: Doris Grozdanovicová - Jewish survivor [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://
iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=24987&segmentNumber=2&returnIndex=1&contentView=1&pg=
Miriam Laurenčíková: rozhovor byl pořízen 1. června 1996 v Olomouci, byl veden v českém jazyce. V době
odsunu do Terezína bylo paní Laurenčíkové 15 let a v době konání rozhovoru bylo pamětnici necelých 70 let. Kód
rozhovoru: 13110. Rozhovor je dostupný online: Miriam Laurenčíková - Jewish survivor [online]. [cit. 2020-05-15].
Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=14173&segmentNumber=11&returnIndex=3&contentView=1&pg=2
Dina Gottliebova-Babbitt: rozhovor byl nahrán v Kalifornii ve městě Felton v září 1998 v anglickém jazyce,
pamětnici bylo 75 let. Kód rozhovoru: 46122. Dostupný online: Dina Gottliebova-Babbitt - Jewish survivor [online].
[cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=48475&segmentNumber=1
7&returnIndex=0&contentView=1&pg=2
Helene Kessler: rozhovor byl pořízen 7. 11. 1996 v Leonbergu v Německu v německém jazyce, pamětnici bylo 74 let.
Kód rozhovoru: 22712. Dostupné online. Helene Kessler - Jewish survivor [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na:
https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=23660&segmentNumber=72&returnIndex=0&contentView=1&pg=2)
Franz Spitzer: absolvoval náročný transport z Brna do Minsku. Rozhovor byl pořízen 16. 7. 1997 v Curychu ve
Švýcarsku v německém jazyce, pamětníkovi bylo v čase rozhovoru 72 let. Dostupné online: Franz Spitzer- Jewish
survivor [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=34816&segmentNumber=59&returnIndex=1&contentView=1&pg=2)
Lidmila Bublová: rozhovor byl pořízen v českém jazyce 17. ledna 1996 v Praze, v době, kdy bylo pamětnici necelých 69 let. Kód rozhovoru: 8165. Dostupné online: Lidmila Bublová - Jewish survivor. [online]. [cit. 2020-05-15].
Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=10343&segmentNumber=12&returnIndex=0
&contentView=1&pg=2

121

SLAVOMÍR LESŇÁK – VLADIMÍR HOLÍK – JAKUB VATTER

se v současné době nachází pamětní deska dedikovaná pouze nuceně nasazeným na práce
v Německu a podrobených zemích. O proběhnuvších deportacích Židů z tohoto nádraží však nikde
není pojednáno. Jelikož mezi lety 1941 až 1943 proběhlo 12 transportů, ve kterých bylo násilně
deportováno 10 062 Židů, přičemž zpět se jich vrátilo pouze 698,26 je dle konceptu odpovědného
občanství vhodné otevřít diskusi o nápravě, jelikož vestibulem proudí denně tisíce lidí.27
Další potenciální místa paměti
Žádná další brněnská místa spojená s událostmi druhé světové války nemají na IWitness
takovou četnost vzpomínání kromě Spolkového židovského reformního reálného gymnázia
na Hybešově ulici.28 Osm svědectví popisuje důvody navštěvování školy, formu a kvalitu výuky,
pamětníci ukazují i fotografie svých tříd a popisují nízké počty přeživších. Na školu mají všichni dotazovaní dobré vzpomínky, které se vážou i k vystavení maturitního vysvědčení po válce
bez skutečného absolvování maturity (jelikož nebyla ani umožněna) – jako projev dobré vůle
zbytku přeživších profesorů.
Záznamy spojené s věznicemi (pamětnice vězněná na Cejlu29 ani pamětník vězněný na Kounicových kolejích) nepřinášejí nové informace. Obsažnější informace nacházíme v popisu režimu
vězení na hradě Špilberk. Svědectví pamětníka o vězení na základě angažování se v socialistických studentských spolcích přináší kromě názoru, že šlo spíše o izolaci (1939) než o vězení
(usuzuje tak na základě toho, že nebyl vyslýchán a nic mu nebylo prokázáno ba ani zdůvodněno),
informace o denním a pracovním režimu a rovněž o vyžádané dopisové interakci s rodinami
z důvodu doplňování oblečení a hygienických potřeb.30
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Felix Winkler: rozhovor byl proveden 25. 4. 1996, pamětníkovi bylo 70 let, byl veden v anglickém jazyce. Kód
rozhovoru v archivu: 13740. Rozhovor je dostupný online: Felix Winkler - Jewish survivor. [online]. [cit. 2020-0515]. Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=14477&segmentNumber=18&returnInde
x=1&contentView=1&pg=2
Eric Nash: rozhovor proběhl 26. 3. 1995 v Forest Hills, pamětníkovi bylo v čase rozhovoru 85 let, byl veden v anglickém jazyce. Kód rozhovoru v archivu: 1581. Rozhovor je dostupný online: Eric Nash - Jewish survivor. [online].
[cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=1612&segmentNumber=57&returnIndex=1&contentView=1&pg=2
Historie Židů v Brně [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: https://www.zob.cz/obec/historie-a-soucasnost/historiezidu-brne/
Za zmínku ovšem stojí, že ve městě se nachází i památník na nám. 28. října, který připomíná všechny oběti holocaustu. Zájem města o připomínání transportů je ztělesněn i v památníku umístněném v jedné z cílových stanic
deportací – v Minsku (odhalen v roce 2015, spolufinancován městem a ČR), v Brně se nachází i každý rok se navyšující počet tzv. Kamenů zmizelých (Stolpersteine, jde o soukromou občansko-uměleckou iniciativu, pro umístnění je ale potřeba souhlas/povolení města, který není samozřejmostí – jak vidíme v okolních zemích).
Jelikož toto místo pro náš výzkum není prioritní, neuvádíme konkrétní pamětníky (za poznámku ovšem stojí, že
při terénním průzkumu nebyla na místě nalezena žádná připomínka školy, ve které studovali židovští studenti
z celého protektorátu).
Adolfína Sovová. Rozhovor proběhl 6. června 1996 v Praze, veden českém v českém jazyce. V době zatčení bylo
pamětnici 22 let a v době konání rozhovoru bylo pamětnici necelých 78 let. Kód rozhovoru v archivu: 16227.
Dostupné online na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=16535&segmentNumber=16&returnIndex=5&contentView=1&pg=2
Bedřich Selinger. Rozhovor proběhl 7. března 1997 v Teplicích, je veden v českém jazyce. V době zatčení bylo
pamětníkovi 19 let a v době konání rozhovoru bylo pamětníkovi necelých 77 let. Kód rozhovoru v archivu: 26797.
Dostupné online na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=28899&segmentNumber=37&returnIndex=2&contentView=1&pg=2
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Jako místo paměti můžeme bezesporu označit brněnskou tzv. Velkou synagogu na Spálené
ulici, která padla za oběť nacistům hned druhý den protektorátu, na přivítání Adolfa Hitlera. Tuto
událost líčí v archivu IWitness záznam jednoho pamětníka, který potvrzuje už známe informace.31 Jde ovšem o vzpomínku očitého svědka, která je využitelná v terénní výuce i v občanském
připomínání přímo na místě.32
Pozitivní příklady jednání jako podklad odpovědného občanství
Když jsme zmiňovali, že jsme se pokusili vyhledat i pozitivní příklady vhodné pro uplatnění
vzoru (etiky ctnosti), narazili jsme na dvě svědectví, které toto kritérium splňují. První je od
slovensko-maďarského Žida Andrew Steinera, ke kterému se váže v Brně několik míst,33 jelikož
působil v Brně jako architekt.34
Andrew Steiner (známý i jako Andrej Šteiner nebo Endre Steiner) podává informaci o lidskosti
německého důstojníka, který ho varoval před znovuzatčením (hned po signovaní kolaudačních
dokumentů budovy, kterou němečtí okupanti plánovali zabrat). Dál podává svědectví o sobě
samém: o své účasti v podzemních aktivitách35 v bratislavské pracovní skupině36 v rámci správního
orgánu slovenského státu – Ústředny Židů. Andrew Steiner popisuje riskantní spolupráci
a podplácení nacistických špiček pro účely zastavení deportací slovenských, ba i evropských Židů
(akce Evropa), rovněž nápad pozměnit slovenské koncentrační tábory na pracovní kvůli získání
výjimek z deportací, a nakonec mluví i o své pomoci navracejícím se přeživším z táborů (rovněž
o práci na pomoc emigrantům v USA). Pozitivně laděné svědectví obsahující lidskost, statečnost
a obětavost (risk vlastního života) je možné v terénu spojit s domy, které Steiner projektoval
a stavěl (Gorkého č. 38 – v domě dnes na jeho památku existuje kavárna s jeho jménem, dále dům
na ul. Kapitána Jaroše č. 2, ke kterému se váže příběh s nacistickým důstojníkem).
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Sydney Schwimmer: rozhovor byl pořízen 6. května 1996 v Miami (USA) v anglickém jazyce. V době zatčení
bylo pamětníkovi 24 let a v době konání rozhovoru bylo pamětníkovi necelých 80 let. Kód rozhovoru v archivu:
14737. Dostupné online: Sydney Schwimmer - Jewish Survivor. [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: https://
iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=15434&segmentNumber=30&returnIndex=4&contentView=1&pg=2
Terénním průzkumem bylo zjištěno, že se zde žádná kamenná připomínka nevyskytuje, digitální památník postavený na svědectví očitého svědka by tedy byl přínosem. Za zmínku ovšem stojí, že na místě se konají jednou ročně
občanská shromáždění.
Sám mluví o meziválečném studentském a multikulturním společenském životě v Brně, později o své práci
v souvislosti s výstavbou domu na ul. Kpt. Jaroše (zatčení Gestapem).
Andrej Šteiner je zařazen mezi nejvýznamnější meziváleční architekty v Brně. Viz např.: architektonický portál:
https://www.bam.brno.cz/architekt/37-endre-steiner
Za svou architektonickou činnost v Brně získal v roce 2004 i čestný doktorát Masarykovy univerzity. Domy, které
projektoval, nemají dnes žádné připomínky, které by odkazovaly na jeho dílo nebo protinacistické aktivity (jediná
připomínka je existence kavárny pojmenované po A. Steinerovi na Gorkého 9/38 v domě, který projektoval).
Narozen v roce 1908 v Dunajské Stredě, rozhovor zaznamenán v roce 1995 v Atlantě v USA v anglickém jazyce,
pamětníkovi bylo 87 let. Kód rozhovoru v archivu: 5154. Dostupné online: Andrew Steiner - Jewish Survivor.
Dostupné na: https://iwitness.usc.edu/sfi/Watch.aspx?testimonyID=7025&segmentNumber=0&returnIndex=0&contentView=1&pg=2
O těchto činnostech A. Steinera se dovíme i z článku autorů: FATRAN, G.: The “Working Group”. In: Holocaust and
Genocide Studies 8, 1994, No. 2, s. 164–201; MEŠKOVÁ HRADSKÁ, K.: Attempts of the “Working Group” to Save
Jews from Deportations. In: Hlavinka, J. – Kubátová, H. – Blaščák, F.: Uncovering the Shoah: Resistance of Jews and
Efforts to Inform the World on Genocide Proceedings from the Conference Žilina, Slovakia, 25–26 August 2015.
International Christian Embassy Jerusalem Historical Institute of Slovak Academy of Sciences s. 78–87. Dostupné
online: http://vrbawetzler.eu/img/static/Prilohy/Proceedings_from_Conference_Zilina_2015.pdf#page=63
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Druhým statečným příběhem je vypravování paní Ruth Felix, rodačky ze Strážnice, která
spolu se svým manželem dostala ve svých 17 letech na starost 80 židovských sirotků, o které se
starala v židovském sirotčinci (místo paměti – Štefánikova 54) po tom, co předcházejícího správce Rudolfa Haase za údajnou protistátní činnost popravili.37 S dětmi absolvovala i transport do
Terezína (1941), kde v péči pokračovala. Navzdory tragickému příběhu rodiny i emocionální
frustraci kvůli omezením židovského obyvatelstva, přijala (sama ještě jako dítě) odpovědnost
za děti. Za zmínku stojí i její poválečné svědectví proti vrahům jejího otce Hermana Felixe.38
Závěr
V rozhovorech jsme si všímali plynulosti odpovědí, komfortu mluvení v rodném či cizím
jazyce, věku pamětníka během událostí, na které vzpomíná, věku v čase rozhovoru, formy vyprávění (wir forma převládala přirozeně ve výpovědích v případě přítomnosti rodiny nebo skupiny, ich forma během individuálních zážitků; s přibývajícím věkem pamětníků převládala
právě ich forma). Váhavost pamětníků jsme připisovali věku a časové vzdálenosti vzpomínek
(paměť obecně lépe sloužila vzdělanějším a aktivnějším respondentům), ovšem mohla být
i příčinou snahy o vylepšování svého vlastního obrazu. Jelikož jsme se soustředili na události
spojené s místy v Brně, kde nebylo příliš příležitostí k pochybení ani vylepšení svého konání
(krátkodobé shromáždiště ve škole Merhautova a transport, většina respondentů byla navíc ještě
v dětském věku), pochybnosti mohli vzbuzovat přeživší, kteří již vykonávali práci (R. Felix),
nebo spolupracovali s nacistickým režimem (A. Steiner). Oba přeživší spolupracovali s dotazujícími, reagovali svižně, své paměti vydali i knižně,39 nebo se staly námětem pro film,40 čímž se
ochotně vystavili obecnému ověření (tudíž se nemají čeho obávat). I proto považujeme jejich
svědectví ve spojitosti s místy paměti jako podklad pro výchovu k odpovědnému občanství za
využitelné.

37

38

39
40

Dle Ruth Felix byla příčina banální, při inventurní kontrole se zjistilo, že v zásobách sirotčince byly i konzervy
sardinek, co bylo pro Židy zakázáno. Terénním průzkumem nebyla zjištěna žádná trvalá připomínka událostí,
v budově je i dnes sociální zařízení.
Víc např. LESŇÁK, S.: The Holocaust and Its Contexts in Strážnice and Svatobořice Based on Oral Testimonies.
In: Lesňák, S. – Novák, S. – Porubjak, M. (eds.): Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín. Brno
2019, s. 216–225.
FELIXOVÁ, R. – WIEHN, R. R.: Sílu žít dál. Praha 1997.
LICHTENSTEIN, B.: Andre‘s Lives. ICARUSfilm 1999.
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REFLEXE VÝZNAMNÝCH RODINNÝCH UDÁLOSTI
ZA PRVNÍ REPUBLIKY Z POHLEDU
ČESKÉ KINEMATOGRAFIE1

TAMARA TOMANOVÁ
The current text shows an image of family life during the First Republic with regard to the reflection
of important life events of family in direct connection with their presentation in Czech film and
serial production in order to describe and summarize the most frequently depicted phenomenas,
to outline the typical features of individual motives and to reveal the intention of the filmmakers
to emphasize the given topics. Analysis of individual selected films and series will be subjected
to a direct comparison with contemporary reality, professional literature and possibly with literary
models, taking into account their didactic views. Due to the relatively different amount of not
only film material, it will be possible to focus on the contemporary context of the origin of the
films and series being watched within the framework of comparative analyzes.
Key words: Family Time, Interwar History, Czech Cinematography

Úvod a nástin metodologie
Následující text přibližuje obraz rodinného života za první republiky s ohledem na reflexi
významných životních událostí rodinného charakteru v přímých vazbách na jejich prezentaci
v české filmové a seriálové tvorbě s cílem popsat a souhrnně syntetizovat nejčastěji zobrazované
jevy, vytyčit typické rysy jednotlivých motivů a odhalit záměr filmařů pro zdůraznění daných
témat. Analytické rozbory jednotlivých vybraných filmů a seriálů budou podrobeny přímé komparaci s dobovou realitou, odbornou literaturou a popř. také s literárními předlohami s přihlédnutím k jejich didaktickému významu. Vzhledem k poměrně rozličnému množství nejen filmového materiálu bude možné zahrnout do komparativních analýz také záběr na dobový kontext
vzniku sledovaných filmů a seriálů. V první řadě je však cílem analýzy poskytnout důslednou
reflexi dobového vnímání zobrazované události či jevu vůči současnému pohledu, akceptovat
a jasně rozlišovat různé náhledy na zobrazovaný jev a v neposlední řadě tak činit se záměrem
poskytnutí celistvé a věrohodné rekonstrukce zobrazené události s využitím všech dalších dostupných a dostatečně relevantních zdrojů.

1

Tato studie vznikla v rámci řešení projektu SGS05/FF/2019-2020 Možnosti využití tématu každodennosti moderní
doby ve výuce dějepisu na Ostravské univerzitě.
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Současný stav řešené problematiky a koncepce studie
Uvedené téma studie spadá pod problematiku meziválečné každodennosti v Československu,
na kterou je spíše nahlíženo z perspektivy hospodářských a kulturních dějin v konotacích s politickým obrazem doby. Přesto šíři problému reflektuje například publikace encyklopedického
charakteru První republika (2015) pod editorským vedením Andrey Poláčkové nebo výběr publikací od Zdeňka Kárníka (České země v éře první republiky 1918–1938, 2000–2003). O meziválečné každodennosti a zvyklostech pražského dělnictva pojednává Stanislav Holubec v díle Lidé
periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009).
Text studie je dále koncipován do čtyř částí, které se podrobněji věnují významným událostem
rodinného charakteru: strasti a radosti manželství, narození dítěte a jeho výchova, proces stárnutí a příprava na smrt, prožívání svátečních dní a oslav. K jednotlivým pasážím uvádím krátký
přehled několika stěžejních publikací. Tématu porodnictví se náležitě věnuje Milena Lenderová
v publikaci Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny
19. do poloviny 20. století (2019), otázkami smrti a pohřbívání se zabývá nejen Zdeněk Nešpor,
ale také jeho žena Olga Nešporová (O smrti a pohřbívání, 2013). O lidových obyčejích a svátečních
dnech pojednává publikace Evy Večerkové Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře (2015).
Bližší informace o meziválečné podobě rodin a manželských svazků tak podávají spíše statisticky orientované publikace o dějinách obyvatelstva v českých zemích. Ani konkrétnější reflexe
meziválečného rodinného života ve filmové a seriálové tvorbě nebyly dosud více zpracovány.
Ženskou otázku v nejstarší české filmografii otevírá pouze Tereza Skácelová ve své diplomové
práci s názvem Způsoby zobrazování hlavních ženských postav ve vybraných komediích natočených v období let 1930–1938 v Československu (2017).
Strasti a radosti manželství
,,Na kruchtě zpívali tklivé svatební písně. U oltáře se ukázal kněz s četnou asistencí. Množství
svící bylo rozžato. Započaly obřady. Svatební hosté seděli ve zvláštních lavicích. U vchodu se
stále vroucněji modlili žebráci za štěstí snoubenců. Mládenci a družičky stáli za klekátkem
v nových šatech a neohebných rukavicích, všichni zaujati farářovými slovy.“2
Klasické prvorepublikové svatby jsou v těch nejstarších snímcích zachyceny až v závěrečných
minutách jako motivy happy-endu, přičemž se zpravidla odehrávají v kostele (např. Varhaník
u svatého Víta 1929, Muži v offsidu 1931, Obrácení Ferdyše Pištory 1931, Načeradec, král kibiců
1932, Život je pes 1933, Hrdinný kapitán Korkorán 1934, Advokátka Věra 1937, Hotel Modrá
hvězda 1941, Roztomilý člověk 1941, aj.). Filmová komedie Roztomilý člověk (1941) se svatebnímu
veselí věnuje dokonce dvojnásobně, a to na začátku i na konci filmu. V úvodních záběrech snímku
se svatba rozšiřuje ještě na svatební banket pro čestné a vážené hosty, kde se pojídají zákusky
a popíjí drahé víno. Vzhledem ke skutečnosti, že jiné záznamy svateb se omezují pouze na obřad,
tak nelze z této rozšířené sekvence usuzovat na obecnou typizaci, avšak lze se pouze domnívat,
že vyšší vrstvy obvykle slavily svatby v tomto noblesním duchu. Hlavní záběry se však v každém
případě zcela přirozeně soustředí na novomanžele, a to především na nevěstu, která je často zachycena se slušivým závojem, kloboučkem či květy ve vlasech. Svatební šaty více zakrývají než
odhalují. Výjimku představují až svatební šaty Magdalény Škvorové v První republice (2014–2018),
jsou na svou dobu velmi extravagantní.
2

SVOBODA, F. X.: Kašpárek. Brno 2000, s. 27–28.
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V novějším filmovém a seriálovém podání nejsou ukázky svatebního veselí již tak předvídatelné a samozřejmé (např. Prokletí domu Hajnů 1988, Saturnin 1994, Četnické humoresky
1997–2007, Obsluhoval jsem anglického krále 2006, První republika 2014–2018). V opozici vůči
naznačené svatbě v protektorátním snímku Roztomilý člověk působí připravovaná lidová svatba
Andělky a Toníčka v humoreskách naprosto odlišně. Ve velkém se pečou svatební koláče, Toníček se jede poveselit k budoucí tchyni na grunt a absolvuje také nezbytnou rozlučku se svobodou.
Charakterově je tento typ venkovské svatební veselky blízký i závěru třetího dílu Kamenný řád
(1975), kdy si Blaženka bere za muže pana učitele, čemuž předchází i svatební projížďka
v kočárech po vsi korunovaná církevním obřadem v kostele. Tak silný akcent na církevní obřad
v seriálu z poloviny sedmdesátých let je velmi neobvyklý, zvlášť pokud uvážíme vztah státní
ideologie k náboženským institucím. V podobném duchu je ovšem koncipována také svatba
Vilmy s hospodářem Krupkou v seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře (1985).
Svatební obřad se za první republiky mohl uskutečnit také na úřadě, ale této možnosti se
zpočátku využívalo jen minimálně, což je pochopitelné vzhledem k silné tradici církevních
svateb. Ke svatbám na úřadech se tak převážně uchylovaly páry z dělnického prostředí, které
tímto aktem vyjadřovaly svůj odstup od církve v kontextu vyjádření loajálního postoje k československému státu, který odluku s církví podporoval. Dělnické svatby jsou ale spíše výjimečné,
a to dokonce i v období socialistické éry českého filmu.
Na rozdíl od tzv. sňatků z rozumu typických pro předcházející století, dochází za první
republiky spíše ke sňatkům z lásky, byť ve vyšších vrstvách stále uplatňovali svou vůli rodiče.
Otázka věna přitom stále byla samozřejmostí, a to především na venkově. Stejně tak byly zachovány ohlášky. Filmové prvotiny zdůrazňují romantickou lásku, která se projevuje sňatkem chudé
či jinak znevýhodněné dívky s bohatým, úspěšným a zejména pohledným mládencem, přičemž platilo, že nejvýhodnější partii pro dívky představovali státní úředníci, důstojníci, doktoři
či advokáti. Dívky z dělnických rodin si vysoko cenily partie s kvalifikovanými dělníky (elektromontéři, typografové).3 V dělnických rodinách přitom nesehrávala valný význam krása,
ale spíše praktické uplatnění ženy při zajišťování běžných potřeb a chodu domácnosti. Naopak
ve vyšších vrstvách se apeluje na krásu a něžný ženský vzhled, který se pochopitelně zobrazuje
ve filmovém průmyslu mnohem lépe.4
Ze statistických dat vyplývá, že k největšímu počtu sňatků došlo bezprostředně po válce, což si
lze vysvětlit v konotacích válečného strádání. Mnozí ze snoubenců odložili plánovaný sňatek právě
na klidnější poválečné období, avšak některé dívky se musely vyrovnávat se ztrátou svého milého.
Ke sňatkové explozi došlo v roce 1920, kdy statistiky potvrzují celkem 135 714 sňatků. V roce 1918
se jich uskutečnilo celkem 123 268. Situace se uklidňuje kolem roku 1924, kdy se počty svateb
ustalují na počtu 95 000.5 Páry vstupovaly v nižších vrstvách do manželství obvykle dřív než ve
vyšších vrstvách, přičemž také platilo, že věkový rozdíl byl mezi nimi také mnohem menší než v
případě elit.6 Hraniční věk pro vstup do manželství u dívek byl kolem 25. roku. Dívky, které do této
doby neměly partnera, byly stejně jako v předcházejícím století považovány za staré panny.7
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HOLUBEC, S.: Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň
2009, s. 36.
Tamtéž, s. 37.
KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky: vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha 2017,
s. 272.
HOLUBEC, S.: c. d., s. 39.
Více k tématu: TOMANOVÁ, T.: Obraz ženy 19. století v české seriálové produkci (Diplomová práce). Ostrava,
FF OU, 2018; LENDEROVÁ, M.: K hříchu i k modlitbě: žena devatenáctého století. Praha 2016.
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K seznamování docházelo nejčastěji prostřednictvím tanečních parketů, což se vzhledem
k minulému století nezměnilo. Objevily se však nové možnosti k navázání kontaktů, a to například
formou společných výletů. Více mladé páry navštěvovaly také různé bary a zábavní podniky.
V nejstarších českých snímcích je zcela typické zobrazení mladých milenců v parku na lavičce,
ev. na večerní procházce. Projevy lásky v nejstarších českých filmech jsou však spíše křečovité
a postrádají punc přirozenosti. Takové scény mohou působit z pohledu současného diváka velmi
nejistě, naivně a příliš formálně. Erotika a sexualita je zcela v pozadí veškerého dění, a tak se
diváci musí spokojit pouze s objetím a hubičkami hlavních protagonistů, na čemž není pochopitelně nic zlého, avšak ve spojitosti s nejistým přístupem ve zobrazení vzájemné náklonnosti
vyznívá celkový dojem rozpačitě. V současné kinematografii však již můžeme hovořit o jistém
charakteristickém a jednotícím znaku pro prvorepublikovou filmovou tvorbu, přesto ale musíme
upozornit alespoň na některé výjimky.
V nejstarších českých filmech upozorňuje na možnou nekompatibilnost svazku, na svou dobu
šokující snímek Extase (1932) v titulní úloze s Heidi Kiesler, která se ve filmu svlékne. Jedná se
tak o jeden z prvních záznamů ženské nahoty a sexuality. Tento úspěšný předválečný český
snímek není obsahově jednoznačně vymezen a spíše se koncentruje na prožívání a abstraktní
motivy za využití rozmanitého hudebního doprovodu s minimem dialogů. Hlavní motiv je však
zřejmý, a sice máme na mysli nevěru hlavní protagonistky. Heidi Kiesler ve filmu prožívá po
intimní stránce nenaplněný vztah, což si vynahrazuje u milence. Zdrcený manžel posléze páchá
sebevraždu. Režisér Gustav Machatý tak přichází s velmi odvážnými a pokrokovými motivy,
a to už v roce 1932, kdy byl hraný český film teprve v počátcích. Stejně tak netradiční jsou v jeho
tvorbě projevy orgasmických vášní.
S násilím uplatňovaným proti ženám se setkáváme v omezené míře a spíše ve zlehčené formě. Ve filmu Obrácení Ferdyše Pištory (1931) je okrajově naznačeno divoké manželství. Žena
vyplašeně utíká před svým mužem na dvůr a křičí o pomoc. Mezitím zasáhne Pištora a chce
manželovi v bití zabránit, ale žena se na něj prudce oboří s tím, že je svému muži poslušná a on
s ní může nakládat jakkoliv.8 Poněkud tvrdší je ke své manželce a zpěvačce Claře její žárlivý
choť Bruno, který ji preventivně fackuje z obav před možnou nevěrou ve filmu Zločin v šantánu
(1968). Machatého Erotikon (1929) pro změnu reflektuje neúspěšný pokus o znásilnění. Nejčastěji ale znásilnění musely čelit především tovární dělnice, čemuž se v samostatném 2. díle věnuje seriál Četnické humoresky.
Samotné rozvodové řízení není hlavním tématem žádného z českých filmů staršího data
vzniku, přestože zákon o liberalizaci rozvodů byl přijat už roku 1919 a navrhoval dva typy řešení neúnosné situace v partnerském svazku, buďto bylo možné rozvést manželství od stolu a lože,
anebo ukončit manželství radikálnější rozlukou. Snad jen ve filmu Ducháček to zařídí (1938)
do advokátní kanceláře přijde žádost o rozvodové řízení. Rozvody byly totiž spíše výjimečné
a typičtější pro městské prostředí, avšak v konečném součtu se k nim v ročním průměru nakonec
uchylovalo nanejvýš 5 % manželství a po hospodářské krizi ještě méně.9 Rozvod byl stále pro
velké množství žen naprosto nemyslitelný. Pokud ale muž ženu bil či jinak sužoval, tak se ženy
už tolik nebály zakročit a samy podaly žádost o rozvod. Ve středních a vyšších vrstvách ovšem

8
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SKÁCELOVÁ, T.: Způsoby zobrazování hlavních ženských postav ve vybraných komediích natočených v období
let 1930–1938 v Československu (Diplomová práce). Olomouc, FF UP, 2017, s. 38–39.
POLÁČKOVÁ, A.: První republika. Dějiny – osobnosti – denní život. Praha 2018, s. 96. Více také ROGUĹOVÁ, J.:
Hry o život, alebo partnerské vzťahy v medzivojnových rokoch. In: Roguľová, J. – Hertel, M.: Adepti moci a úspechu: etablovanie elít v moderných dejinách: jubileum Valeriána Bystrického. Bratislava 2016, s. 125–138.
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převládala jako hlavní příčina vedoucí k rozluce nevěra.10 V případě Magdalény Škvorové
a Vladimíra Valenty v seriálu První republika (2014–2018) je rozvodové řízení zahájeno na základě uvěznění Vladimíra, což představuje zejména hlavní překážku pro Magdaleniny zámožné
rodiče. Naopak mladá emancipovaná žena svého chotě hájí a věří v jeho nevinu. Nicméně po
odhalení pokračující Vladimírovy nevěry se nakonec k rozvodu sama přikloní. Ve druhé sérii
velkolepého rodinného seriálu je již Magdaléna o osm let starší a hned v úvodním díle se zmiňuje bývalému švagrovi o skutečnosti, že je jednou ze sta žen, které soud umožnil ponechat si
dítě z nevydařeného vztahu s Vladimírem ve vlastní péči, což podporuje fakt, že ženy se tedy za
těchto okolností rozvodu snažily spíše vyhnout i po dobu meziválečnou.
Oblíbeným motivem kriminálních příběhů a projevem nestandardního manželství byly
i početné případy sňatkových podvodníků a podvodnic, o kterých nezřídka vypráví české filmové kriminálky.
Narození dítěte a jeho výchova
V souvislosti s nárůstem počtu sňatků se zcela přirozeně mírně zvýšila také porodnost, byť
od 70. let 19. století docházelo k postupnému a systematickému poklesu porodnosti. Statistiky
uvádějí, že v roce 1900 připadaly na jednu ženu čtyři děti, zatímco po první světové válce se v
průměru jednalo o tři děti, ale například v roce 1937 již statistiky hovoří jen o průměrném počtu
dvou dětí na jednu ženu.11 Zprávy z meziválečného filmového týdeníku Aktualita z roku 1938
informují, že k roku 1937 je v Československu jeden z nejhorších přirozených příbytků obyvatelstva v Evropě, a sice pouhých 5 dětí na tisíc obyvatel.12
Lze se domnívat, že značnou úlohu v poklesu porodnosti sehrála tedy nejen první světová
válka, ale následně také hospodářská krize, ale také masovější užívání antikoncepčních prostředků, což je poplatné postupující feminizaci. Mezi základní antikoncepční přípravky se řadila
obdoba dnešního kondomu, ale uplatňoval se také výplach vodou s octem ihned po souloži, či
rozpustné typy pessarů, které si ženy zaváděly do vagíny. Pochopitelně velmi běžnou antikoncepci představovala často nespolehlivá přerušovaná soulož. V této souvislosti řadu zajímavých
případů reflektují Četnické humoresky. V jednom z dílu podomní prodejce nabízí zázračnou
mastičku proti početí, andělíčkářka vyhání nechtěné plody z těla a ,,krkatá“ bába, společně s farářem, zaměňuje křestní listy a nechtěné děti chudých rodiček prodává zámožnějším ženám,
které nemohou mít vlastní děti, což rozvíjí i Milena Lenderová, která přibližuje řešení následků
nechtěného těhotenství, když upozorňuje na konkrétní pomocné metody. Andělíčkářky dle jejího
mínění pomáhaly těhotným ženám s odstraněním plodu vařením bylinných odvarů, vytvářením
tlaku na břicho či zaváděním různých předmětů do děložního hrdla.13
Seriálovou výjimku co do počtu dětí představuje generační počin Synové a dcery Jakuba
Skláře (1985). Hlavní hrdina, sklář Jakub Cirkl žijící v pohraniční obci, má celkem sedm dětí,
avšak jeho manželka při porodu sedmého potomka tragicky umírá, byť za asistence porodní báby,
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která však v době porodu posledního Cirkla nepodléhala ještě zákonem dané povinnosti z roku
1928 ,,O pomocné praxi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek“.14 Mezi
stěžejní povinnosti porodních bab, dle zákonem daných stanov, patřila vedle samotného porodu
zdravotní osvěta, udílení rad v péči o kojence i různá poporodní doporučení, naopak porodní
asistentky neměly v domácnostech vykonávat práci posluhovačky, přesto se dle Mileny Lenderové nejednalo o neobvyklý jev.15 Poslední seriálové chvíle Cirklovy ženy však vytvářejí dojem,
že za smrt zkušené rodičky je odpovědná právě porodní bába, byť tedy nakonec dochází k těžkému smíření se situací přijmutím faktu, že jeden život přichází, zatímco druhý odchází.
Cirklovy děti následně vychovává zejména jejich teta Fanynka, které se nevrátí milý z války
a do konce svého života tak zůstane osamělá, byť obklopena bohatou rodinou. V kompetencích
její výchovy se odráží pozůstatky minulé doby, ale také některé aspekty, které jsou v souladu
s možnostmi jejich obydlí i počtu osob v něm žijících. Dětí tedy spí v jedné posteli pohromadě
a brzy se učí práci v domácnosti.
Tragický porod Cirklovy ženy ve výše zmíněném seriálu za asistence porodní báby je výjimečný, ale ne už tolik tabuizovaný ve vztahu k filmografii před rokem 1945.16 Zobrazení porodů
je totiž v meziválečných filmech zanedbáno, taktéž není obvyklé zobrazení ženy v očekávání.
Setkáme se ale ne právě výjimečně s projevem otcova zklamání při narození děvčete.
Většina dobových prvorepublikových filmů se soustředí výhradně na šťastné shledání partnerů a končí již zmíněnou svatbou. Jen snad Hana Vítová ve filmu Děvče za výkladem (1937)
vystupuje jako těhotná svobodná žena, která se musí spoléhat sama na sebe. Dítě čeká společně
s hercem a současně také synem slavné spisovatelky, který se k potomkovi odmítá hlásit v důsledku možných negativních dopadů na jeho uměleckou kariéru. Mladá žena tak zvažuje potrat,
ale nakonec se dítěte nevzdá a v raném stádiu těhotenství vystupuje jako živá figurína za výlohou
obchodu s módou, aby si vydělala na živobytí. Je nasnadě upozornit, že potraty byly za první
republiky nelegální, o čemž se přesvědčila také Magdaléna Škvorová v první sérii seriálu První
republika (2014–2018).
Děti se v prvorepublikových snímcích dostávají do popředí jen sporadicky. Obdobně nevýrazný je ve starších prvorepublikových snímcích i obraz rodinného prostředí s menšími dětmi.
V tomto ohledu je výjimečný filmový snímek Bezdětná (1935) s Natašou Gollovou v titulní roli
Evy Halerové, která se v mladické nerozvážnosti dopustila hříchu a narodilo se jí nemanželské
dítě. Děj snímku nás však zavádí do pozdějšího období, kdy už je Eva provdána za bankéře
Hrona, kterému však nemanželské dítě ze studu zatajuje. Pravidelně přitom za svou holčičkou
dojíždí na venkov, kde je vychovávána náhradní rodinou, které Eva posílá peníze. Holčičce zde
nic neschází. V případě nemoci za ní dochází doktor a ve volných chvílích si hraje s panenkami,
hází si s balónem, anebo s ostatními hraje „kolo, kolo mlýnský“. Pravda však nakonec vyjde
najevo, ale bankéř Hron se na Evu nezlobí a holčičky se s radostí ujme, čímž je ostatně obecně
vyjádřen i větší otcův zájem o aktivní zapojení do výchovy. Ze starší české filmové tvorby se
tematice dětské výchovy věnuje ještě film Zlaté ptáče (1932). Malá Hanička je zde vychovávána
po smrti maminky pouze otcem, který pracuje na hutích, kde tráví i celé dny. Příležitostně tak
na malou dívenku dohlíží nepříjemná sousedka. Hanička mezitím sama doma uklízí, umývá
hrníčky a snaží se tatínkovi všelijak pomáhat, na místo hraní si s panenkami, plyšovým pejskem
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či s autíčky. Když se náhodně setká s Haničkou barová tanečnice Ella, tak se nestačí divit, jak
malá Hanka přichází o dětství a postěžuje si na sousedku tatínkovi. Ten je však vzhledem
k hospodářské krizi propuštěn z práce a tyto problémy mu v momentálním rozpoložení připadají druhotné. Hanička však onemocní těžkým zápalem plic.
Specifický je filmový příběh podaný formou sociálního dramatu Na sluneční straně (1933),
jenž se odehrává v prostředí moderního dětského domova, kde jsou v praxi aplikovány i nové
názory na výchovu. Děti zde i pracují (chlapci například opracovávají dřevo a hoblují), ale přitom
se baví společnými aktivitami (chodí na chůdách, hrají na slepou bábu, anebo využívají houpacího koníka). V domově panuje školní režim, neboť je čas určován zvoněním. Děti jsou vedeny
také ke zdravému životnímu stylu (pravidelně se koupou, cvičí gymnastiku).
Filmový snímek Nebe a dudy (1941) pro změnu pojednává spíše o vztahu továrníka Bartoše
se zaměstnancem Fáberou, ale okrajově zde září dvojčata Blahníkovi, o které Fábera pečuje
a vychovává je společně s dcerou. Malí chlapci pochopitelně tropí různé trampoty, za které
jsou potrestáni tradičními výchovnými prostředky, a tudíž lehkým výpraskem, ale nejedná se
o nijak pohoršující scény, ba právě naopak jsou v tomto případě dokladem střízlivého přístupu
k výchově.
Mnohdy jsou rodiny prezentovány jako neúplné (obvykle matka vychovává sama dceru nebo
syna, popř. úlohu otce může suplovat dědeček apod.). Pokud se hovoří o rodinném prostředí,
tak vidíme spíše starší potomky, které se rodiče snaží provdat či vhodně oženit, čemuž mohou
napomáhat i další rodinní příslušníci, kteří přijíždějí na návštěvu, anebo jsou přímou součástí
rodiny (např. strýček, tetička, sourozenci, prarodiče, aj.). Zcela běžné je vzájemné soužití s prarodiči, přičemž dochází zejména k matrilokalitě (ženich bydlí s rodiči manželky),17 což je znázorněno ve filmu Prokletí domu Hajnů (1988). Lze rozlišit také různé výchovné postupy a aspekty v oblasti výchovy. Již si lze povšimnout větší míry lásky a sounáležitosti k potomkům, otec
se obvykle více zapojuje do výchovného procesu, zmenšují se také rozdíly v přístupu k výchově
chlapců a dívek, přičemž platí, že děti již vystupují více samostatně, aniž by byli přehnaně podřízení vůli svých rodičů. Přetrvávají však některé projevy úcty (např. otec má čelní postavení
u stolu, otec nesmí být rušen při spaní po obědě).18
Blíže postihují rodinný život a výchovu dětí za první republiky české seriály familiárního
charakteru, jako například Byl jednou jeden dům (1975), Synové a dcery Jakuba Skláře (1985),
Bylo nás pět (1994) nebo První republika (2014–2018). První uvedený seriál se odehrává v rámci pavlačového domu, kde v jednotlivých bytových jednotkách přebývají mnohdy neúplné rodiny.
Otázka nechtěného těhotenství je již otevřeným problémem. Nicméně přesto se ženy v některých
případech nevyhnuly nechtěnému těhotenství. V meziválečném Československu byly potraty
zakázány, což kritizoval především komunistický tisk s odkazem na jistou nerovnou skutečnost,
kdy bohatší ženy v případě potratů využívaly svých finančních prostředků k tomu, aby si potraty zajistily odbornou soukromou cestou, kdežto ženy z nižších vrstev se musely spoléhat na neodborné a zdraví ohrožující zásahy.19
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HOLUBEC, S.: c. d., s. 34.
Tamtéž, s. 55–57. Více k potratům za meziválečné éry: ŠUBRTOVÁ, A.: Umělé potraty v diskusích meziválečného
období v Československu (1918–1938). Demografie. Revue pro výzkum populačního vývoje 44, 2002, č. 4, s. 233–244;
ŽÁČKOVÁ, Z.: Právo ženy rozhodovat o svém těle: otázka interrupce a společnost První republiky. In: P. Horák
– P. Boštík – J. Karpíšek – Z. Sturz (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí 2015,
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Repertoár dětských prvorepublikových her a hraček lze díky filmovým a seriálovým reflexím
rozšířit na hru na pavlačovém dvorku, kde mohly děti skákat přes švihadlo, pohánět obruč kola,
hrát oblíbeného ,,panáka“, a nebo si jednoduše házet s balóny. V zimě děti sáňkovaly, stavěly
sněhuláky, na podzim pouštěly draka, sbíraly listí. S příchodem jarních měsíců děti například
cvrnkaly kuličky. Mezi nejoblíbenější hračky se zjevně řadila hadrová zvířátka, panenky, oblíbené jojo, autíčka nebo zmenšené vlakové soupravy. Vynalézaví byli v tomto směru členové
klubu Rychlých šípů nejen v seriálové podobě známé jako Záhada hlavolamu (1969). Pětičlenná
parta chlapců z městského prostředí si vytvořila i vlastní klubovnu, ve které uváděla své nápady
v praxi, chlapci tak hráli divadlo pro ostatní děti z ulice, anebo vydávali vlastní časopis. Z Mirka Dušína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Rychlonožky a Červeňáčka vytvořil Jaroslav Foglar
morální dětské vzory pro ostatní chlapce a děvčata. Společně zažívali různá dobrodružství,
sbírali bobříky (mlčení, odvahy, ušlechtilosti, síly, hladu, aj.), sportovali a sbírali také různé
předměty (víčka, poštovní razítka, kaštany, jízdenky apod.). Mezi nejzajímavější aktivity patřilo
například i sledování oběhu koruny za účelem zjištění, kolika lidem se finanční oběživo dostane do rukou za určitý čas včetně trasování mince. Slavná pětice také u příležitosti oslav svátků
(sv. Mikuláš, Tři králové, Vánoce) navštěvovala mladší děti s nadílkou, anebo vybírala peníze
pro dobročinné účely. Dobrodružné příhody Rychlých šípů tak můžeme označit za inspirativní
zdroj poznání směrem k dějinám každodennosti, přestože se tedy z valné většiny jedná o příběhy smyšlené. V literárním, potažmo komiksovém zpracování lze zaznamenat i případy drobných
loupeží, podvodů, školní šikany či nevybíravé drzosti. Komiksové příběhy ale převážně spočívají v moralistických ukázkách správného jednání i chování v konkrétních situacích, které však
přibližují také každodenní život a ideály prvorepublikové mládeže, která se i z Foglarova popudu sdružovala ve čtenářských klubech.20
Proces stárnutí a příprava na smrt
Smrt nás jako nedílná složka života provází po celý život. Prvorepublikové snímky se smrti
otevřeně nevěnují a nejsou pro ně nikterak typické ani ukázky pohřebních průvodů a obřadů.
Tyto ukázky jsou příznačné spíše pro pozdější seriály či novější české filmy, avšak ani v těchto
případech není pohřbům a umírání věnováno více času, než je nutné. Pohřeb jen signalizuje
posun ve filmovém či seriálovém ději. Záběr na rakev a její zasypávání hlínou či zacílení na
vlastní obřad s farářem na hřbitově je nejčastějším způsobem zachycení této smutné události.
V takovém duchu se odehrává Smrt černého krále (1971). Vdova a dcera po zesnulém stojí nad
jámou v černém včetně závoje. Nebožtíka na poslední cestě doprovází hudební sbor a farář čte
žalmy. Dcera přistoupí k jámě a symbolicky zasypává rakev hlínou.
Filmová produkce téměř nereflektuje nové trendy v pohřbívání, které nastaly v souvislosti se
zaváděním kremace, mimo jiné jako připomínky upálení Mistra Jana Husa na hranici, což ostatně korespondovalo se snahou uzákonit státní svátek v den jeho upálení. Oficiálně bylo spalování
žehem uzákoněno 1. dubna 1919.21 Návrat k tradicím staroslovanského pohřebního rituálu byl
ostatně v souladu s ideou pohřbívání žehem, jak ostatně podrobně reflektuje film Spalovač
mrtvol (1968). Jedná se však o téměř jedinečné zdůraznění kremace ve filmu v takovém měřítku.
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DVORSKÝ, M.: Mýtus zvaný Stínadla. Praha 2011, s. 198–200.
NEŠPOR, Z. – NEŠPOROVÁ, O.: „V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se končí.“ Čtyři pohledy na vývoj
kremačního hnutí v české společnosti. Soudobé dějiny 18, 2011, č. 4, s. 571.
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Kremace zkrátka odporovaly i představám římskokatolické církve, která proti pohřbívání žehem
protestovala, neboť prosazovala názor, že spálené tělo nemůže podstoupit zmrtvýchvstání, přesto počet urnových pohřebišť během období první republiky stoupal, byť největšího rozmachu
dosáhl až v šedesátých letech 20. století.22
Na urnovém pohřebišti se ostatně ocitá také malá Robinsonka, která zde společně s otcem
pohřbívá urnu s popelem zemřelé maminky ve stejnojmenném filmovém snímku z roku 1974.
Není pochyb o tom, že zvolená forma pohřbu je pro rodinu levnější variantou.23 ,,Víte, jak dlouho
to trvá, než se člověk v zemi stane prachem? Dvacet let a přitom celá kostra se nerozpadne.
V krematoriu to trvá i s kostrou teď, když zavedli místo koksu plyn, pouhých pětasedmdesát
minut.“24 Uvedený úryvek z literární předlohy Ladislava Fukse koresponduje s obecnými názory
zastánců kremace, například také Františka Xavera Mencla, jehož názor cituje ve své publikaci
O smrti a pohřbívání Olga Nešporová, když se nelibě vyjadřuje o ukládání těla do hrobu ,,na
pospas odpornému, vleklému rozkladu pod zemí, hnilobným bakteriím, plísni a larvám.“25
O to více nadšení projevuje bravurní Rudolf Hrušínský ve filmovém zpracování Spalovače
mrtvol, když diváky provází (pardubickým) krematoriem. V průběhu exkurze se line filmovými
obrazy těžkopádná smuteční hudba, do které chladně, avšak zcela přirozeně promlouvá hlavní vypravěč seznamující nového zaměstnance pana Dvořáka s procesem vlastní kremace. V překladišti
rakví, kde na katafalku sjíždějí rakve z obřadní síně do žároviště k pecím, poté provádí svou obvyklou
excentrickou proceduru, když vytáhne hřebínek a zlehka sčísne vlasy zesnulé paní Strunné.
Samotný smuteční obřad probíhal obvykle v obřadní síni příslušného krematoria. Manželé
Nešporovi dále přibližují průběh prvorepublikového obřadu jako tzv. úmrtní slavnost, na které
v osobě řečníka vystupoval známý zemřelého, anebo některý z členů spolku Krematorium. Smuteční proslov byl veden s odkazy na filozofická moudra o životě a smrti. Současně ale proslov
odkazoval i na život zesnulého. Hudební doprovod poté zajišťovala pěvecká tělesa, anebo varhany.26
U prvních filmových snímků lze vysledovat odstup od problematiky smrti, a to zřejmě v důsledku citelných válečných ztrát, které byly stále v živé paměti. Naopak ve Spalovači mrtvol je
toto téma podrobně rozpracováno a je nutné podotknout, že žádný jiný snímek se smrti v takovém
rozsahu nevěnuje. Zvlášť ponuře působí pohřeb Lakmé, který je téměř bez emocí. Děti zde oddaně a v tichosti sedí na židlích v blízkosti rakve. Z jiných pohřebních obřadů zaujme poslední
cesta Josefa Doušy v Hlídači č. 47 (2008), anebo některá seriálová rozloučení, například pohřeb
kmeta rodiny Nerudných situovaný do prostředí obřadní síně s vystaveným portrétem, svícemi
a květy v seriálu Byl jednou jeden dům (1975), anebo pohřby vícero osob v seriálu Synové
a dcery Jakuba Skláře (1985), pohřeb rady Vacátka v Panoptiku města pražského (1988).
Nesmírně emočně vypjatý je pohřeb četníka Toníčka z Četnických humoresek (1997–2007),
který se odehrává za smutných okolností. Toníček je postřelen při jedné z akcí, a to den před
plánovanou svatbou s kuchařkou Andělou. Tento četnický pohřeb se odehrává přímo na hřbitově za přítomností faráře. Ženy hází květiny na rakev, přicházející četníci se směrem k rakvi
pokloní a přihodí hlínu a kamení. Všechny výše nastíněné pohřby mají vesměs podobné schéma,
avšak nesrovnatelné s honosnými státními pohřby velikánů typu Aloise Jiráska (1851–1930) nebo
Tomáše Garrigua Masaryka (1850–1937).
22
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V rámci zachování stability a přirozené posloupnosti se obzvlášť v seriálech scénáristé vyhýbají neočekávaným úmrtím, a tak nechávají obvykle skonat jen starší osoby. Přesto se pro zvýšení dějové dramatizace občas uchylují k nečekaným úmrtím také oni. Smrt je poté samozřejmou
součástí kriminálních a detektivních příběhů a pochopitelně si musíme uvědomit, že je běžnou
součástí života bez ohledu na právě analyzované období. Notabene se tak ale nemůžeme spokojit s představou, že za první republiky umírali jen staří a nemocní. Smrt se nevyhýbala dětem ani
lidem v produktivním věku. Nicméně právě pohřby mladistvých a dětí v české kinematografii
k danému období scházejí. Pokud k úmrtí dítěte dochází, tak se filmová reflexe omezuje na smutné konstatování, jen výjimečně je úmrtí dítěte věnováno více prostoru. K takovému případu
dochází u příležitosti úmrtí Apolenky Toufarové v seriálu První republika (2014–2018). Mladá
dívka podlehne pandemicky se šířící nákaze španělské chřipky, o čemž jsou diváci vyrozuměni
pohledem na plačící matku u jejího náhrobku s fotografií.
Prožívání svátečních dní a oslav
Oslava státních svátků nesehrává v české kinematografii s prvorepublikovým obsahem zásadní význam, neboť schází reflexe ve všech sledovaných etapách českého filmového průmyslu.
Je však pravdou, že některé svátky se teprve v nové republice formovaly a jejich uzákonění bylo
postupné (např. 28. října, 6. července). Okázalé pozornosti se těšily oslavy dne sv. Václava, příchod
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, ale také byly oslavovány narozeniny prezidenta
Masaryka či připomínka bitvy u Zborova. Oslavy státního charakteru se většinou odehrávaly na
školách (přednášky učitelů či starších studentů, přednes básní, divadelní představení) či v rámci
veřejných manifestací a průvodů.27 Prezident Masaryk se vždy při svých projevech snažil zacílit
především na mládež. V rámci oslav k desetiletému výročí vzniku Československé republiky
vyzýval děti k péči o čistotu těla, k pohybu na čerstvém vzduchu, ke střídmému stravování
a apeloval na jejich pozitivní vztah k práci jako společenské nutnosti.28
Co však rozhodně stojí za pozornost jsou Vánoce,29 v české filmografii zobrazeny především
s akcentem na skromně ozdobený vánoční stromeček, popř. na jeho vlastní zdobení. Důraz na
tradici spojenou se zdobením vánočního stromečku je poplatný právě tomuto poměrně novému
obyčeji, který se v průběhu 20. století trvale formoval v českých domácnostech, ačkoliv se nový
zvyk musel dlouhou dobu vyrovnávat s rezervovanými postoji u českého obyvatelstva, které
vnímalo zdobení stromečku jako německý obyčej.30 Jiným vánočním zvykům není v české
kinematografii dáván takový prostor. Herečka Zita Kabátová upozorňuje ve svých memoárech
na skutečnost, že vánoční ozdoby byly poměrně drahé, většinou ručně vyráběné a malované,
a tak s nimi bylo nutné manipulovat velmi obezřetně. Stromeček se zdobil i cukrovím, které se
nechalo zabalit do staniolu a vázalo se na nitě.31 Filmové vánoční svátky nejdůsledněji prožívá
pan Kopfrkingl s rodinou ve Spalovači mrtvol (1968) a jsou taktéž spojeny se zdobením vánočního stromečku, a to baňkami a řetězy. Ve vaně plavou dva kapři, které však pan Kopfrkingl
z principu nezabíjí.
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V knižní podobě jsou děti pod stromečkem odměněny: ,,Zina dostala kabelku, bonboniéru
a klavírní výtah Chopinova Smutečního pochodu. Mili dostal košíček žloutkových věnečků, malé
bílé auto s červeným křížem a takový černý polštář, zdobený zlatými a stříbrnými střapci. A pak
ještě dobrodružnou knihu ,,Smrt v pralese.“32
Pěknou rodinnou vánoční atmosféru nastolil i úvodní díl seriálu Synové a dcery Jakuba
Skláře (1985). Děti staví venku sněhuláky, u stromečku zpívají koledy, pouštějí lodičky a připravují se na půlnoční mši. Vánoční stromeček je vzhledem k podmínkách rodiny zdoben spíše
skromně, a to ovocem a svíčkami, ale pod stromečkem každý člen rodiny něco malého najde.
Dárky všem předává tatínek jako hlava rodiny. Většinou se jedná o praktické kusy zimního oblečení. Vánoční svátky v rodinném kruhu jsou znázorněny také ve čtvrtém dílu seriálu Bylo nás
pět (1994). Vánoční stromeček obchodníka Bajzy je o něco bohatší, ale jednoduše ozdoben řetězy. Z dalších zástupných symbolů vynikají svíčky, jablka v ošatkách a jehličí. Chlapci venku
sáňkují, peče se linecké cukroví a připravuje se kapr. Starší bratr Petra Bajzy hraje na housle
vánoční koledy a všichni jsou také v tomto případě obdarováni převážně zimním oblečením.
Po skončení štědrovečerní hostiny následuje cesta a zpěv koled na půlnoční mši, přičemž rodina
drží společně také na Boží hod, kdy ve svátečním duchu obědvají pod jmelím. Vánoční atmosféru si dovedou udělat také četníci, a to přímo na pátrací stanici ve třináctém dílu oblíbených
humoresek. Nechybí ozdobený vánoční stromeček ani společná štědrovečerní hostina s důrazem
na zachování některých tradic (zlaté prasátko, sudý počet stolovníků). Ze zástupné symboliky se
repertoár rozrůstá na andělíčky, betlém, perníčky. Pořádá se vánoční besídka i tradiční trhy.
Motivy spojené s oslavou narozenin se více než na děti vztahují na dospělé. Paní domácí
v podání Antonie Nedošínské ve filmové komedii Dům na předměstí (1933) oslavuje narozeniny
společně s ostatními nájemníky pavlačového domu, kteří jí zpívají, předávají květiny a nakonec
společně odcestují tramvají na výlet do přírody. Narozeniny se velice jednoduše s dortem a svíčkami slaví také ve snímku Kariéra matky Lízalky (1937), anebo ve filmu Ducháček to zařídí
(1938), kdy své 22. narozeniny slaví Julie (Adina Mandlová). Oslavy narozenin mladých dívek
jsou příznačné tím, že herečky často vypadají mnohem starší vůči filmovému věku. Osmadvacetiletá Mandlová ve filmu hraje dvaadvacetiletou dívku. Pochopitelně se nejedná o zásadní
věkovou nerovnost, ale celkově vyspělejší zjev herečky nelze zapřít. Devítileté narozeniny oslavuje Jiřinka ve filmu Muži nestárnou (1942). Oslava začíná pohledem na dort. Poté probíhá
slavnostní hostina s rodinnými příslušníky, kdy je dívenka postupně obdarovávána. Obdrží darem
prstýnek a kabelku. Jiřinka všem hostům za dárky individuálně poděkuje a potěší hosty hrou na
klavír. Obvykle si taková příležitost žádala i rodinnou fotografii.
Jen výjimečně česká kinematografie poukazuje na jiné meziválečné svátky. Především seriál
Četnické humoresky (1997–2007) v tomto ohledu neopomněl zdůraznit například Velikonoce
(peče se velikonoční mazanec, probíhá velikonoční ples), mikulášskou nadílku a některé tradiční lokální poutě a slavnosti. Stejný seriál občas zavádí divákovu pozornost také na různé jarmarky a poutě. Autentickou atmosféru slavné Matějské poutě s housenkovou dráhou a řetízkovým
kolotočem však představuje už film Barbora řádí (1935).33
Seriál První republika (2014–2018) pro změnu podává reflexi masopustních slavností, dožínek
nebo slavností spojených s pálením čarodějnic. Podrobnější sonda do historie svátku a významu
masek zde však schází, a tak venkovem prochází jen průvod antropomorfních či zoomorfních
masek.34
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Závěrečné shrnutí
Učebnicové řady dějepisu pro základní školy od nakladatelství Fraus rodinnému životu za
první republiky nevěnují žádnou pozornost. Nejinak je tomu v dějepisných učebnicích pro střední školy a gymnázia od Jana a Jana Kuklíkových na koncepční bázi vytvořené Petrem Čornejem.
Avšak právě události rodinného života, které jsou studentům blízké, lze velmi efektivně uvádět
do vzájemných souvislostí i v hodinách dějepisu. V tomto případě je ovšem vhodné přibližovat
studentům spíše dobovou atmosféru a vytvořit přímo v hodině prvorepublikovou kulisu například
s využitím starých rodinných fotografií, anebo dnes již starožitných předmětů původně denní
potřeby. Následná filmová nebo ještě lépe seriálová ukázka z výše uvedených námětů může
vyučovací hodinu příjemně zpestřit všem přítomným.
Svatba jako významná rodinná událost zakončuje téměř každý prvorepublikový film za účelem zdůraznění happy-endu a stává se v dané době určitým filmovým stereotypem, byť o svatebním veselí tyto filmy blíže nepojednávají. Závěrečný církevní obřad tak představuje pomyslnou
filmovou tečku za dílem. Bohužel v české kinematografii je nouze o zobrazení civilních sňatků,
které se během období první republiky postupně rozšiřovaly a byly zvlášť oblíbené u dělnických
vrstev. Filmová svatba se tak obvykle omezuje jen na obřad, ale podoba seriálových svateb je
obvykle bohatší, a to zejména co se týče venkovských svateb (např. Četnické humoresky, Synové
a dcery Jakuba Skláře, Kamenný řád). Seriál disponuje větším časovým prostorem, a tudíž zde
může být zdůrazněno i něco ze zákulisí svatebních příprav, svatební průvod či samotná svatební
hostina. V tomto případě svatba v seriálu významně posunuje děj a bývá záminkou k dalším
zápletkám. Celkově je však česká kinematografie chudá na obraz typických svatebních zvyklostí a obyčejů, se kterými se tak právě setkáme jedině ve výše uvedených českých seriálech (např.
zvací koláčky, rozlučka se svobodou v předvečer svatby). Lze však postřehnout, že většina filmových i seriálových sňatků se uskutečňuje z lásky a sňatky z rozumu jsou méně časté, avšak ne
výjimečné (např. Hans von Lippi a Irena Valentová v seriálu První republika, sňatek Ranocha
s Karolínou v Kamenném řádu). Uvedené příklady ukazují na fakt, že sňatky z rozumu přetrvávaly spíše v elitářských komunitách jako v případě seriálu První republika, anebo na venkovských
gruntech jako v případě seriálu Kamenný řád. Většina novomanželských párů se ovšem k sobě
hodí, což odpovídá snaze filmařů zakončit šťastnou dějovou linku pohledem na mladý zamilovaný pár. Filmaři se tedy vyhýbají atypicky působícím sňatkům z důvodu vysokého věkového
rozdílu mezi partnery, byť zejména ve vyšších vrstvách společnosti nebyl takový sňatek výjimečný. Ostatně tento typický rys přetrvával i na venkově. Nejstarší prvorepublikové snímky sice
respektují věkovou souhru partnerů, ale mnohdy se zde stane, že bohatý muž se ožení s chudou
dívkou, což je však poplatné pohádkovému motivu a určitému filmovému klišé doby, ve které tyto
snímky vznikaly. Přece jen lidé žijící ve třicátých letech minulého století vnímali film jako nový
fenomén, který jim měl poskytnout především zábavu a odtržení od denních problémů, tedy
ponoření se do světa nereálných příběhů se šťastným koncem. Z toho důvodu také v nejstarších
českých filmech spíše chybí motivy vyloženě tragické spojené se smrtí a umíráním.
Uzákonění rozvodů po 1. světové válce se v počátcích nesetkalo s výraznější odezvou. Rozvodem končilo přibližně 5 % manželství, a tak není divu, že rozvody nejsou součástí přímých
filmových ani seriálových reflexí. Pokud dochází v manželství k neshodám, tak valnou měrou
je příčinou nevěra, anebo násilí páchané na ženách. Uvedené společně s četnými případy sňatkových podvodníků a podvodnic vyplňuje některé díly nejen četnických příběhů. Poměrně málo
je divákům přiblížen také sexuální život manželů, který se od nejstarších snímků omezuje jen
na křečovité projevy lásky a hubičky. Výjimku představují pouze díla Gustava Machatého
(Extase, Erotikon). S nástupem moderní éry českého filmu se sexualitě dostává více pozornosti,
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a to také v konotacích s homosexualitou (např. četník Zdeněk Cmíral v seriálu Četníci z Luhačovic), která je ovšem považována za nemoc a byla dokonce trestná.
Stejně tak jsou přísně zakázány potraty, které jsou důsledkem nechtěného těhotenství. Toto
téma otevírá až jeden z nejnovějších seriálů – První republika, ve kterém se Magdaléna Škvorová rozhodne potrat podstoupit, ale nakonec z místa výkonu uteče. O jiných zakázaných metodách
vypráví i další seriál moderní éry české kinematografie – Četnické humoresky (např. krkatá bába
prodávající nechtěné děti do jiných rodin, prodej zázračné masti proti početí aj.). Pro nejstarší
české snímky zůstávají tyto jevy zapovězeny. Stejně tak se zde nedočkáme ani zachycení porodu. Tyto obrazy jsou divákům zprostředkovány až s nástupem socialismu stejně jako pohřby.
Prvorepublikové snímky také velice málo pojednávají o životě dětí. Výchovné metody, hračky
a dětské hry více přibližují seriály familiárního charakteru éry socialismu Záhada hlavolamu,
Synové a dcery Jakuba Skláře, ale také novější české seriály Bylo nás pět nebo První republika,
přičemž každý z uvedených seriálů sleduje jinou věkovou skupinu dětí vyrůstajících v rozdílných
komunitách i prostředí. Z podstaty všech snímků i seriálů ovšem vyplývá stále větší zapojení
otce do výchovného procesu a také rozdílné přístupy k výchově dívek a chlapců. Je nutné také
podotknout, že mnoho rodin vystupuje ve filmech i seriálech v neúplné podobě jako důsledek
válečných ztrát, poválečných nemocí a tíživé situace během hospodářské krize. Česká kinematografie na tyto skutečnosti reaguje reálným obrazem neúplně strukturovaných rodin, jejichž
podoba se ovšem v průběhu děje různě vyvíjí, což platí zejména o seriálech, ve kterých dochází
k různým očekávaným i méně očekávaným úmrtím.
Otázka pohřbívání má v české filmografii symbolický charakter a časový význam. Pohřební
ritus přitom odpovídá tomu svatebnímu, kdy opět dominuje představa tradičního křesťanského
pohřbu, který je v seriálech realizován opět mnohem podrobněji než ve filmech, a to s pohřebním
průvodem, zasypáváním rakve, obřadem a mnohdy také hostinou za doprovodu ponuré hudební
kulisy. Takový typ pohřbu je opět typický především pro venkovské prostředí. Často je v seriálové
tvorbě zobrazen také četnický pohřeb s veškerými poctami. Během období první republiky se již
zvolna uplatňovalo i pohřbívání žehem. Nicméně podrobně o něm referuje jen snímek Spalovač
mrtvol natočený dle literární předlohy Ladislava Fukse. Atypické drama z roku 1968 je svým pojetím a filmovým zpracováním naprosto ojedinělou ukázkou v nové éře československého filmu.
Součástí rodinného života jsou ovšem i společné radostné chvíle, které rodiny prožívají u příležitosti svátků a oslav. Nejčastěji se v české kinematografii setkáme s oslavou Vánoc, která je
prezentována zdobením vánočního stromečku a předáváním dárků. Hodnota dárků odpovídá
charakteru a finančním možnostem rodiny stejně jako užité dekorace na stromečku. Četnější jsou
reflexe vánočních svátků v již výše uvedených seriálech, ale právě také film Spalovač mrtvol věnuje štědrovečerní večeři náležitou pozornost. Z vánočních zvyklostí a obyčejů je zdůrazněn zpěv
koled, půlnoční mše, sudý počet stolovníků, zlaté prasátko nebo pouštění lodiček. Ostatní svátky
(Velikonoce, masopust, sv. Mikuláš, dožínky, aj.) jsou pouze předmětem okrajových ukázek symbolického významu zasazeného do ročního koloběhu, což koresponduje s dlouhodobějším charakterem seriálového vyprávění, pro které jsou tyto hraniční úseky důležité směrem k orientaci v čase.
Mgr. Tamara Tomanová
katedra historie
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702 00, Moravská Ostrava
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MATERIÁLY
REGIONÁLNÍ EXKURZE PO ČESKÉ REPUBLICE
A EXKURZE DO PRAHY V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ
UČITELŮ DĚJEPISU NA KATEDŘE HISTORIE PEDAGOGICKÉ
FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY
20 LET OD OBNOVENÍ EXKURZÍ NA KATEDŘE
HISTORIE PDF MU1

JIŘÍ MIHOLA
Practical knowledge in the form of regional excursions around the Czech Republic and as part
of excursions to Prague and its surroundings, alternatively with a trip to Dresden, is an important
part of training future history teachers at the Department of History of the Faculty of Education
at Masaryk University. Complex excursions are most often realized, in some cases thematic
excursions. Emphasis is placed on education for cultural and historical heritage. Excursions
contribute to the consolidation and development of emotional ties to the discussed historical
curriculum, enable easier reconstruction of historical events, and contribute to the development
of patriotism and aesthetic feeling. During walks, excursions and other extracurricular forms of
teaching, several teaching methods are applied, of which interview, explanation, demonstration,
observation, individual work of individuals or groups, work with a plan and a map are of great
importance. In recent years, the project method has become increasingly important. Practical
knowledge through visits to museums, galleries, monuments, technical monuments, etc. and their
inclusion in education is considered a very desirable and effective way to deepen students‘
knowledge, for students they are the best classroom. The excursion is also evaluated by the
students of the Department of History as a very beneficial part of the preparation for the teaching
profession.
Key words: Regional excursions – excursions to Prague – Department of History – Faculty of
Education – practical knowledge – training of future teachers

1

Odborné exkurze měly v minulosti na katedře historie své místo. Srovnej: JULÍNEK, S.: Exkurzní činnost jako
součást odborné a didaktické přípravy posluchačů historie. Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Brně, svazek 107, řada společenských věd č. 12, s. 39–45. V polovině 90. let však zájem
o exkurze upadl a několik let nebyly realizovány. Obnovil je autor tohoto článku, který je od jarního semestru 2000
jejich garantem a hlavním vedoucím.
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Regionální dějiny jsou důležitou součástí dějepisného vyučování.2 Přispívají k upevňování
a rozvíjení citových vazeb k probíranému dějepisnému učivu, umožnují snadnější rekonstrukci
historických dějů, v nemalé míře se podílí na rozvoji vlastenectví3 i estetického cítění. Klasicky
pojatá výuka dějepisu skrývá nebezpečí seznamování se s velkými historickými etapami
a událostmi jakoby „za sklem“. Regionální dějiny napomáhají spojit tyto velké etapy a události
s konkrétními lidskými příběhy a kapitolami z historie místa a regionu. Díky interpretaci dějin
místa, v němž žáci žijí, je poznání historie mnohem „méně abstraktní“. Na zařazení regionálních
dějin ve výuce dějepisu je v současnosti pamatováno také v Rámcovém vzdělávacím programu
pro základní vzdělávání.4 Problémem, se kterým se dnes musí vyrovnávat mnoho učitelů, je však
nedostatečná hodinová dotace předmětu dějepis. Výběr, pojetí, zařazení a rozsah regionálních
dějin závisí na regionálním materiálu a především na osobnosti, odborných znalostech a tvůrčích
schopnostech učitele. Praktickému poznávání přikládal velkou váhu již Jan Amos Komenský,
v jehož projektech je cestování mnohokrát zahrnuto.5 Mimoškolní organizační formy vyučování
žáky aktivizují, umožňují smyslové vnímání, rozvíjí pozorovací schopnosti a myšlení, vychovávají ke správnému vztahu k přírodě, kulturnímu dědictví, podílí se na prohlubování estetického
cítění, podporují vlastenectví, dávají k dispozici nenucený prostor k objasňování i procvičování
učiva, jsou důležitým prostorem pro vytváření mezipředmětových vztahů.6 Dějepisné exkurze
lze velmi dobře propojit s literární historií a místopisem.7 V neposlední řadě správně organizované
vycházky, exkurze a výlety napomáhají mravní výchově a tělesnému zdraví mládeže.8 Vycházky,
exkurze a výlety mají na českých školách dlouhou tradici a jsou důležitou součástí výchovně
vzdělávacích programů nejen u nás, ale také ve většině evropských zemí.9 Už v 19. století byly
realizovány tzv. celoškolní výlety, jejichž kořeny sahají snad až do raného novověku. Odehrávaly
se v dubnu a květnu, studenti se svými profesory se vydávali do přírody za zpěvu a doprovodu
veselé hudby.10 Výlety, vycházky a exkurze se začaly prosazovat až v devadesátých letech 19. století.
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Srovnej např.: VESELÝ, M. – HRUBÁ, M. (red.): Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských
školách. Sborník z konference konané 23.–24. listopadu 2005. Ústí nad Labem 2006. Zde jsou bohaté odkazy na
další literaturu.
HRACHOVCOVÁ, M.: Jaké možnosti poskytuje učiteli RVP ZV v oblasti výchovy k vlastenectví. Společenskovědní předměty, září 2005, s. 12–16.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2004, s. 35.
STEINER, M.: Cestování v projektech Jana Amose Komenského. In: Bobková, L. – Hrubá, M. (eds.): Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí nad Labem 1997, s. 152–155. Autor zde ve vztahu k cestování a praktickému poznávání cituje především tato Komenského díla: Labyrint světa a ráj srdce, Dvéře jazyků otevřené, Gentis felicitas
(Štěstí národa), Orbis sensualium pictus, Obecná porada o nápravě věcí lidských, Pampaedia a Didactica magna.
MORKES, F.: Mezipředmětové vztahy v historii výuky. In: Beneš, Z. (ed.): Historie a škola IV. Dějepis a mezipředmětové vztahy. Praha 2008; LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava
2008, s. 62–63.
KOVAŘÍK, P. – FRAJEROVÁ, B.: Putování s knihou. Místopis české prózy. Praha 2013.
K tomu podrobně: RYCHLOVSKÝ, M.: Výchovná turistika (výlety a vycházky) na obecných a měšťanských školách.
I. díl. Úvahy a zkušenosti. Praha 1930, s. 15–22, 41–47.
RYCHLOVSKÝ, M.: c. d., s. 86–96; dále srovnej HEY, B.: Exkursionen, Lehrpfade, alternative Stadterkundungen.
In: Bergmann, K. – Fröhlich, K. – Kuhn, A. – Rüsen, J. – Schneider, G. (hrsg.): Handbuch der Geschichtsdidaktik.
Seelze-Velber 1997; týž: Die historische Exkursion. Zur Didaktik und Methodik des Besuchs historischer Stätten,
Museen und Archive. Stuttgart 1978; DABROWA, M.: Szkolne wycieczki historyczne. Warszawa 1975. Exkurze,
vycházky a výlety žáků přibližují nebo alespoň zmiňují také dochované školní kroniky z doby Rakouska-Uherska,
první republiky i mladších období. Nejnověji byla exkurzím a vycházkám věnována samostatná konferece, jejímž
výstupem je sborník ŠMERAL, J. (ed.): Vyjděte ze školních světnic. Přerov 2011.
Srovnej: ŘEZNÍČKOVÁ, K.: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867–1918.
Praha 2007, s. 86–97.
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Nadřízenými školskými orgány byly podporovány, přesto nebyly zdaleka všude samozřejmostí,
mimo jiné i proto, že pořádání těchto akcí bylo velmi náročné pro pedagoga. Od začátku byla
důležitým atributem vycházek, výletů a exkurzí didaktická hodnota. Studenti pod vedením svého
učitele realizovali různá přírodopisná pozorování, geografická měření, orientaci na mapách,
k dějepisu se vztahovalo především poznávání blízkých i vzdálených památek. Pojem exkurze
explicitněji vyjadřoval akci směřující k návštěvě různých institucí – muzeí, archivů, továren apod.
Výlety, vycházky a exkurze byly nejčastěji pěší, studenti při nich často urazili 20–30 km a to
v běžném oblečení a botách.11
Komparaci proměn a specifik vycházek, výletů a exkurzí na jednotlivých školách umožňují
kroniky, které je v různé míře podrobnosti zachycují. Praktické poznávání mělo své místo i ve
výuce dějepisu za socialismu, exkurze a výlety se udržely i po roce 1989.12
Pokud se vycházka či exkurze nemá stát jen nepřipraveným výjezdem, mířícím spíše než za
vzděláním za volnou zábavou bez konkrétních cílů, vyžaduje pečlivou přípravu všech zúčastněných.13 Nároky jsou kladeny na učitele a jeho přípravu, žáky a jejich přípravu, vlastní provedení
vycházky i využití vycházky.14
Znalosti a dojmy, které žáci získají v rámci vycházek a exkurzí, zůstávají většinou trvale
v jejich paměti. Proto je třeba volit takové trasy a cíle, které budou pro žáky zajímavé, podnětné
a umožní jim získat silné citové zážitky. K rozhodujícím činitelům pro výběr trasy vycházky
nebo cíle exkurze patří obsah učiva, místo, kde učitel vyučuje, zajímavosti a možnosti v regionu.15
Učitelova role je pro úspěšnou realizaci exkurze klíčová.16 Učitel by měl v rámci přípravy
shromáždit dostupnou literaturu, prostudovat mapu či plán a také se prakticky přesvědčit
o reálnosti navržených vycházek, zejména vzhledem k možnostem a schopnostem žáků a také
k jejich počtu.17 Velice důležitá je vhodná motivace, jejímž cílem je vzbudit v žácích a studentech
zvídavost, snahu a chuť poznat něco nového. Měli by znát cíl vycházky, aby věděli, na co zaměří své pozorování, jaké činnosti budou v rámci vycházky vykonávat apod.
Ve vycházkách, exkurzích a dalších mimoškolních formách výuky se uplatňuje vícero vyučovacích metod, z nichž mají velký význam především rozhovor, vysvětlování, demonstrace,
pozorování, samostatná práce jednotlivců nebo skupin, práce s plánem a mapou. V posledních
letech se stále významněji uplatňuje projektová metoda.18
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Tamtéž, s. 97–100.
POLÁKOVÁ, M.: Tvořivá škola – dílna lidskosti. Výuka dějepisu na Gymnáziu Uherské Hradiště. In: Šustová, M.
(ed.): Dějiny ve škole a škola v dějinách. Praha 2010, s. 197–205.
Přípravě budoucího učitele na kvalitní zvládnutí dějepisných (vlastivědných) vycházek a exkurzí je věnována
náležitá pozornost již v průběhu jeho studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Blíže MIHOLA, J.:
Dějepisné exkurze a jejich místo v odborné a metodické přípravě budoucích učitelů. In: Oborové didaktiky
v pregraduálním studiu. Pedagogická fakulta MU 14.–15. 9. 2004, CD-ROM; dále MIHOLA, J.: Odborná exkurze
– důležitá součást přípravy na učitelské povolání. Univerzitní noviny, 2001, 8, č. 9, s. 19–20. Na téma dějepisné či
vlastivědné vycházky a exkurze vznikla pod vedením autora článku po roce 2000 řada diplomových prací.
Nezbytnou pomůckou pro vedoucí historických exkurzí jsou dnes už klasické práce Jaroslava Herouta: Poznáváme
a chráníme poklady minulosti (Šumperk 1966); Naše stavební památky (Praha 1975); Slabikář návštěvníků památek (Praha 1980); Jak poznávat kulturní památky (Praha 1996); Staletí kolem nás (nejnověji Praha 2003).
FAKTOROVÁ, L.: Kulturní dějiny ve vyučování dějepisu. Praha 1981.
Srovnej např. VELIKANIČ, J.: Organizačné formy vyučovania na školách I. a II. cyklu. Bratislava 1967, s. 279–281.
KUČA, K. a kol.: Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Praha 2018.
KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. Brno 2006; VALENTA, J. a kol.: Projektová metoda ve
škole a za školou. Praha 1993.
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Ve vycházkách a exkurzích nesmí být opomíjena výchova ke kulturně historickému dědictví.19
Průřezové téma si klade za cíl umožnit žákům vytvoření si kladného vztahu ke kulturně historickému dědictví, splňuje všechna kritéria tak, jak jsou předjímána v záměru školské reformy.
Propojuje množství vědních oborů – archeologii, historii a pomocné vědy historické, dějiny
umění, etnologii, estetiku, humanitní environmentalistiku, jazykovědu, literární vědu, hudební
vědu a další, což nabízí četné možnosti netradičních forem realizace. Důraz je kladen přednostně na kulturně historické dědictví na lokální a regionální úrovni.20 Zvláštní prostor je věnován
problematice kulturního dědictví tradiční vesnice. Jsou zde přiblížena základní teoretickometodologická východiska pro studium a dokumentaci tradiční lidové kultury, definovány základní pojmy, orientaci v komplexu tradiční lidové kultury umožňuje systematizace a kategorizace jejích jednotlivých složek.21
K nejtradičnějším cílům exkurzí patří hlavní město Praha. Dříve byla těmto exkurzím věnována náležitá pozornost. Pražská informační služba připravovala různé materiály, texty
a mapy, které usnadňovaly učitelům práci, navíc byly k dispozici zdarma.22 Od roku 2003 byl do
katalogu předmětů zařazen předmět Exkurze Praha a okolí. Nejčastěji je spojována s návštěvou
dalšího rezidenčního sídla – Drážďan.23 Exkurzi do hlavního města lze pojmout také tematicky.24
Stejně jako regionální exkurze, tak i exkurze do Prahy jsou otevřené nejen studentům katedry
historie, ale i dalším zájemcům. Návštěva hlavního města byla a je tradiční součástí učebního
plánu na základních i středních školách. Jejich náročné přípravě však dlouhá léta téměř nebyla
věnována pozornost a starší práce na toto téma jsou prakticky nepoužitelné.25
Exkurze realizované katedrou historie jsou velmi pozitivně hodnoceny samotnými studenty,
posléze učiteli dějepisu. Přínos praktického poznávání vyzdvihl i vrchní školní inspektor.26
Pro získání zápočtu mají studenti povinnost vypracovat itinerář exkurze použitelný pro jejich
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PARKAN, F. a kol.: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha 2008.
FOLTÝN, D. a kol: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe.
Praha 2008.
PARKAN, F. a kol.: c. d., s. 53–59.
Město ve kterém žijeme. Program vycházek vlastivědného střediska Pražské informační služby pro školy, učiliště,
družiny a kluby mládeže. Praha, nedatováno.
RICHTER, S.: Drážďany. Míšeň. Praha 1970; SCHAD, M. (Hg.): Macht und Mythos. Die Grossen Dynastien. Die
Wettiner. Augsburg 2000.
ROYT, J.: Praha Karla IV. Praha 2015.
ŠÍPEK, Z.: Pojedete na dějepisnou exkurzi do Prahy? Společenské vědy ve škole 1971–72, 10, s. 282–284.
V dopise ze dne 19. 3. 2015, čj.: ČŠIG-933/15-GI sděluje ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu Miholovi: „Pokud jde o návštěvy
muzeí, galerií, památníků, technických památek apod. a jejich zařazování do vzdělávání, jde jednoznačně o žádoucí a efektivní způsob prohlubování znalostí žáků, protože muzea, galerie či památníky jsou pro žáky tou nejlepší
učebnou. Při exkurzích si navíc mohou žáci prakticky ověřovat teoretické znalosti získané ve škole. V základních
školách jsou v průběhu roku využívány exkurze a pobyty v přírodě v největší míře ve vzdělávacích oblastech Člověk
a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda a Člověk a společnost, naopak nejméně v předmětech ICT a matematika. Na gymnáziích jsou exkurze častěji využívány u výuky českého jazyka, cizích jazyků a výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů. Zejména exkurze ve studovaném oboru pak vhodně rozvíjejí odborné
a klíčové kompetence žáků, seznamují žáky se zaměstnavatelským prostředím a také s novými poznatky a trendy
v oboru. Ve středním odborném vzdělávání sledujeme také využívání exkurzí a stáží u zaměstnavatelů, které mají
velký význam pro žáky v propojení školního a reálného pracovního prostředí. Z podnětu České školní inspekce
zařadilo MŠMT do souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 téma – Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání.“
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školskou praxi. Někteří tématu komplexních nebo tematických exkurzí věnovali svoji diplomovou
práci.27 O exkurzích realizovaných katedrou historie v letech 2000–2009 bylo pojednáno v předchozích číslech tohoto časopisu.28
Komplexní exkurze Praha s výjezdem do Drážďan29
Termín: 28.–30. 10. 2009
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Želiv (prohlídka premonstrátského kláštera) – Český Šternberk (prohlídka zámku) –
Komorní Hrádek (prohlídka běžně nepřístupného zámku)
2. den:
výjezd do Drážďan – společná prohlídka historického centra, osobní volno k návštěvě
vybraných doporučených interiérů – Galerie Zwinger, Frauenkirche, Muzeum města
Drážďan, Grünesgewölbe aj.
3. den:
Praha – společná prohlídka Hradčan a okolních památek, Malá Strana, individuální
program s doporučením návštěvy výstav, které aktuálně v Praze probíhaly.
Komplexní regionální exkurze Česká republika: Západní Čechy – Plzeňsko, Karlovarsko,
Chebsko
Termín: 4.–7. května 2010
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Pelhřimov – Kámen (zastávka u hradu) – Tábor (MPR, prohlídka města) – Milevsko
(NKP, premonstrátský klášter, zastávka) – Sepekov (barokní poutní místo, prohlídka)
– Březnice (NKP, renesanční zámek, prohlídka) – Rožmitál pod Třemšínem (zastávka
u kostela a hřbitova s hrobem J. J. Ryby) – ubytování u přehrady Hracholusky
2. den:
Jáchymov (muzeum, prohlídka) – Chlum u sv. Máří (poutní místo) – Loket (procházka
městem a podhradím) – Bečov nad Teplou (NKP, zámek, relikviář sv. Maura, prohlídka) – Teplá (NKP, premonstrátský klášter, prohlídka)
3. den:
Kynžvart (NKP, prohlídka klasicistního zámku) – Cheb (prohlídka města, čas na
individuální návštěvu hradu a muzea) – výjezd do Waldsassenu (SRN, cisterciácký

27
28

29

Např. ROZBOŘIL, J.: Historická exkurze po slavkovském bojišti (Diplomová práce). Brno, PdF MU, 2007.
MIHOLA, J.: Odborné (tuzemské) dějepisné exkurze katedry historie Pedagogické fakulty MU v Brně 2000–2004.
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2004, 20, s. 189–192; týž:
Odborné exkurze katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity realizované v letetch 2005–2008.
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2009, 23, s. 164–169 (je zde
uvedena i regionální exkurze Po stopách Albrechta z Valdštejna z května 2009, proto ji zde již neuvádím.)
ČORNEJ, P. – VŠETEČKA, J.: Praha. Sídelní město a metropole. Praha 1992; HEROUT, J.: Prahou deseti staletí.
Praha 1972; HOJDA, Z. – POKORNÝ, J.: Pomníky a zapomníky. Praha 1996; BEČKOVÁ, K.: Průvodce po Langweilově modelu Prahy. Praha 1986; CHOTĚBOR, P.: Pražský hrad. Románský. Gotický. Renesační. Barokní. Novodobý.
19. a 20. století. Praha 2001; ŠVÁBOVÁ, J. – RYGL, T.: Praha. Podrobný obrazový průvodce. Praha 2005.
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4. den:

klášter) – Tachov (Světce – jízdárna, NKP) – Přimda (NKP, výstup na zříceninu nejstaršího kamenného hradu v Čechách)
Plzeň (historické centrum, návštěva Velké synagogy, Pivovarské muzeum), zámek
Kozel (NKP, prohlídka) – Dobřív (NKP, hamr) – návrat do Brna po dálnici přes Prahu

Komplexní exkurze: Praha a okolí 2010
Termín: 3.–5. listopadu 2010
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Žďár nad Sázavou (Zelená hora, prohlídka hřbitovního kostela sv. Jana Nepomuckého,
UNESCO) – Ležáky (pietní území, muzeum, NKP) – Kočí u Chrudimi (dřevěný gotický kostel, NKP) – Pardubice (prohlídka města, zámek NKP) – Hradec Králové –
Hrádek u Nechanic (prohlídka zámku) – Praha
2. den:
Bílá Hora (letohrádek Hvězda), Břevnov (nejstarší mužský klášter) – procházka Prahou
(Loreta, Strahov, Hradčany, Malá Strana, Kampa, Karlův most, Staré Město, Nové
Město, Obecní dům) – Muzeum hl. města Prahy (Langweilův model)
3. den:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (prohlídka)30 – Vyšehrad (procházka) – Konopiště
(prohlídka zámku, NKP) – Jemniště (prohlídka barokního zámku)
Komplexní regionální exkurze Česká republika: Máchův kraj – Českolipsko, Litoměřicko
s výjezdem do Drážďan a na Moritzburg
Termín: 3.–6. května 2011
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Kutná Hora (památka UNESCO, procházka městem) – Sedlec (kostnice, nejstarší
cisterciácký klášter v Čechách) – Libice n. C. (NKP) – Nymburk (městské hradby) –
Bezděz (NKP, prohlídka královského hradu) – Máchovo jezero
2. den:
Zákupy (NKP, zámek) – Sloup (zřícenina skalního hradu, prohlídka) – Česká Lípa –
Nový Bor – Kamenický Šenov – Panská skála (přírodní div – tzv. čedičové varhany)
– Benešov nad Ploučnicí (Horní a Dolní zámek – příklad tzv. saské renesance) – Dolní Police (mariánské poutní místo) – Kravaře – rychta (ukázka lidového bydlení) –
Jestřebí (zřícenina hradu).
3. den:
SRN – Drážďany (procházka městem, individuální návštěva muzeí a galerií) –
Moritzburg (lovecký zámek – prohlídka)
4. den:
Ploskovice (NKP, prohlídka zámku) – Litoměřice (MPR, renesanční katedrála sv. Štěpána) – Doksany (NKP, klášter s kryptou) – Libochovice (NKP, prohlídka zámku)

30

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
2008; Paláce Poslanecké sněmovny. Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017.
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Komplexní exkurze: Praha a okolí 2011
Termín: 1.–4. listopadu 2011
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Vyšehrad (NKP, procházka, kostel sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina, Slavín) –
klášter Emauzy (Na Slovanech) – Pivovar u Fleků (prohlídka) – Strahovský klášter
2. den:
Svatý Jan pod Skálou (poutní místo) – hrad Karlštejn (prohlídka) – Příbram (poutní
místo Svatá hora) – památník Vojna u Příbrami (návštěva) – Mníšek pod Brdy (prohlídka zámku)
3. den:
Lidice – Třebíz (prohlídka Skanzenu) – Slaný (královské město) – Nelahozeves (prohlídka renesančního zámku s unikátními sbírkami, rodiště A. Dvořáka)
4. den:
Bílá Hora – Břevnovský klášter (prohlídka) – Sv. Mikuláš a Malá Strana – Valdštejnský palác (prohlídka) – procházka centrem Prahy po vybraných památkách
Komplexní regionální exkurze Česká republika: Jižní a jihozápadní Čechy, Pošumaví
Termín: 1.–4. května 2012
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Jindřichův Hradec – Třeboň (MPR, procházka městem) – Hluboká (NKP, prohlídka
zámku) – zámek Ohrada (zastávka) – Holašovice (UNESCO, procházka) – Kratochvíle (NKP, prohlídka renesančního zámku) – Husinec (zastávka)
2. den:
Kašperk (prohlídka hradu) – Strakonice (hrad – NKP, zastávka) – Lnáře (zámek –
prohlídka) – Nepomuk (poutní místo, zastávka) – kolem zříceniny hradu Rábí (zastávka)
3. den:
Velhartice (NKP, prohlídka hradu) – Klatovy (možnost návštěvy barokní lékárny nebo
mumií – individuálně) – Švihov (NKP, vodní hrad) – Přeštice (NKP, barokní poutní
chrám – K. I. Dientzenhofer)
4. den:
Blatná (NKP, prohlídka zámku) – Písek (nejstarší kamenný most) – Zvíkov (NKP,
prohlídka hradu)
Komplexní exkurze: Praha a okolí 2012
Termín: 30. října–2. listopadu. 2012
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Žleby (prohlídka zámku) – Jakub u Kutné Hory (románský kostel, zastávka) – Kutná
Hora (procházka městem) – Kolín (zastávka) – Lipany (zastávka u památníku bitvy)
2. den:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (poutní místo, zastávka) – Mělník (zastávka nad
soutokem Labe a Vltavy) – Kokořín (prohlídka hradu) – Říp (výstup na památnou
horu) – Veltrusy (zastávka u zámku)
3. den:
Malá Strana – Hradčany (procházka, návštěva vybraných památek) – Břevnov (prohlídka nestaršího mužského kláštera) – Bílá Hora – výjezd na Lidice, procházka areálem
4. den:
Staré Město (procházka městem) – Stavovské divadlo (prohlídka) – Obecní dům (prohlídka)
145

JIŘÍ MIHOLA

Komplexní regionální exkurze Česká republika: Severní Moravou a Slezskem s výjezdem
do Krakova
Termín: 30. dubna–3. května 2013
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Dub (poutní místo, prohlídka) – Tovačov (zámek, nejstarší renesanční portál) – Přerov
(zámek – návštěva Muzea J. A. Komenského) – Lipník n. B. – hrad Helfštýn (největší
hrad Moravy, prohlídka) – Hodslavice (návštěva rodného domku F. Palackého) – Štramberk (MPR, věž Trúba, prohlídka) – Kopřivnice – Příbor (rodný dům S. Freuda, zastávka)
2. den:
Ostrava (důl Michal, prohlídka) – Hrabyně (poutní místo, památník Ostravské operace) – Opava (konkatedrála aj.) – Hradec nad Moravicí (prohlídka zámku) – Fulnek
(památník J. A. Komenského) – Kunín – Frýdek-Místek (zastávka)
3. den:
Celodenní výlet do Krakova – prohlídka nejvýznamnějších památek města, volno pro
individuální návštěvu památek a muzeí, cestou zpět Kalwaria Zabrzedowska (poutní
místo, prohlídka)
4. den:
Darkovice (pohraniční opevnění Hlučínsko) – Bruntál (zámek řádu Německých rytířů, prohlídka) – Velké Losiny (renesanční zámek, prohlídka)
Komplexní exkurze Praha a okolí 2013
Termín: 13.–15. listopadu 2013
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Český Šternberk (prohlídka hradu) – Sázavský klášter (prohlídka bývalého kláštera)
2. den:
Prohlídka centra Prahy (nejdůležitější památky) – Pražský hrad (podrobná prohlídka
– Starý palác, katedrála, hrobka českých králů, Vladislavský sál aj.)
3. den:
Poslanecká sněmovna (prohlídka interiérů i exteriérů) – Valdštejnský palác (Senát,
prohlídka) – letohrádek Hvězda – klášter Břevnov – Strahov (prohlídka).
Tematická regionální exkurze Česká republika: „Za Petrem Vokem.“ Třeboňsko, Táborsko
a Jindřichohradecko
Termín: 21.–23. května 2014
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Dačice (prohlídka klasicistního zámku) – Kostelní Vydří (poutní místo) – Slavonice
(procházka městem) – Landštejn (prohlídka hradu) – Klášter u Nové Bystřice (zastávka u bývalého paulánského kláštera)
2. den:
Třeboň (prohlídka města, návštěva zámku) – Bechyně (zámek, františkánský klášter)
– Stádlecký most
3. den:
Červená Lhota (prohlídka zámku) – Jindřichův Hradec (prohlídka města a zámku) –
Žirovnice (prohlídka zámku)
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Komplexní exkurze Praha a okolí 2014
Termín: 26.–28. listopadu 2014
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Praha (prohlídka historického centra a výklad u vybraných památek) – Karlštejn,
Svatý Jan pod Skalou, Tetín
2. den:
Drážďany (prohlídka památek, Zwinger, katedrála Frauenkirche a individuální prohlídky muzeí a galerií)
3. den:
Poslanecká sněmovna a Senát (interiéry), Malá Strana a individuálně muzea a galerie
Komplexní regionální exkurze Česká republika: Královéhradecko
Termín: 5.–7. května 2015
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Potštejn (zřícenina hradu) – Helvíkovice u Žamberka (rodný dům Prokopa Diviše) –
Neratov (poutní kostel, který přežil řízenou likvidaci) – Rychnov nad Kněžnou (procházka) – Doudleby nad Orlici (zámek) – Hradec Králové (prohlídka)
2. den:
Třebechovice – Opočno (zámek) – Dobruška – Slavoňov (dřevěný kostel) – Nové
Město nad Metují (individuálně procházka městem) – Náchod (zámek) – Babiččino
údolí (procházka)
3. den:
Smiřice (prohlídka barokní kaple) – Josefov (procházka pevností) – Kuks (hospital
– Betlém – Braunova díla v přírodě) – Sadová (památník bitvy) – kolem Kunětické
hory (zámek)
Komplexní exkurze: Vídeň 201531
Termín: 21. prosince 2015
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Společná procházka historickým centrem s výkladem – Schönbrunn, Stephansdom,
Hofburg, Albertina, Habsburská hrobka, Ringstrasse, Belvedere, Hundertwasserhaus
a individuální prohlídka památek, muzeí a galerií

31

LAUDOVÁ, V.: Vídeň. Praha 1972. Tento průvodce patří i přes svoji letitost k nejlepším a nejpřehlednějším informačním zdrojům.
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Tematická regionální exkurze Česká republika: „Po stopách Karla IV.“ Střední a západní
Čechy32
Termín: 17.–20. května 2016
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Karlštejn (prohlídka hradu, kaple sv. Kříže) – Svatý Jan pod Skalou (poutní místo,
výstup na skálu) – Žebrák, Točník (unikátní dvouhradí spjaté s Lucemburky, prohlídka) – Radyně (zřícenina hradu) – Starý Plzenec (románská rotunda)
2. den:
Bečov nad Teplou (hrad, zámek, relikviář sv. Maura, prohlídka) – Karlovy Vary (zastávka ve městě, kolonáda) – Loket (zastávka ve městě) – Teplá (klášter premonstrátů
s druhou největší knihovnou v ČR, prohlídka)
3. den:
Kladruby (bývalý klášter benediktinů, barokní gotika, prohlídka) – Světce (unikátní
jízdárna, prohlídka) – Přimda (nejstarší kamenný hrad – zřícenina, prohlídka) – Horšovský Týn (zámek, prohlídka)
4. den:
Manětín (zámek, prohlídka) – Mariánská Týnice (barokní kostel, prohlídka) – Krakovec (zřícenina hradu, prohlídka) – Křivoklát (hrad)
Komplexní exkurze: Praha a okolí 2016
Termín: 22.–24. listopadu 2016
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Český Šternberk (prohlídka hradu) – Stará Boleslav (poutní místo, historické místní
památky)
2. den:
Praha (prohlídka historického centra a výklad u vybraných památek: Loreta – Hradčany – Malá Strana – Kampa – Karlův most – Staré Město – Nové Město – Obecní dům)
– Vyšehrad – Bílá hora
3. den:
Poslanecká sněmovna a Senát (interiéry s výkladem), Strahovská knihovna a klášter
(prohlídka)
Tematická regionální exkurze Česká republika: Severní Čechy – „Po stopách Albrechta
z Valdštejna“33
Termín: 2.–5. května 2017
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

32

33

MARTÍNEK, J.: Karel IV. Památná místa tehdy a dnes. Brno 2016; FAJT, J.: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura
a umění za vlády posledních Lucemburků 1347–1437. Katalog výstavy. Praha 2006.
GOTTLIEB, J.: Po stopách Albrechta z Valdštejna. Sdružení Český ráj. Nedatováno; FRANCEK, J.: Navzdory
závisti. Životní příběh Albrechta z Valdštejna. Praha 2007; Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Výstavní katalog. Praha
2007.
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Program:
1. den:
Mladá Boleslav – Valečov (zřícenina hradu, prohlídka) – hrad Kost (zastávka) – Humprecht (prohlídka loveckého zámečku) – Sychrov (prohlídka zámku)
2. den:
Grabštejn (prohlídka hradu) – Frýdlant (prohlídka zámku) – Hejnice (poutní místo,
prohlídka) – Liberec (centrum, radnice)
3. den:
Jablonné v Podještědí (sv. Zdislava) – Lemberk (návštěva hradu) – Bezděz (prohlídka
hradu) – Mnichovo Hradiště (zámek, klášter, hrob Albrechta z Valdštejna, prohlídka)
4. den:
Valdštejn (zřícenina hradu, prohlídka) – Trosky (zastávka) – Jičín (prohlídka města
a Libosad)
Komplexní exkurze: Vídeň 2017
Termín: 14. prosince 2017
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Společná prohlídka historického centra a jeho památek (Schönbrunn, Stephansdom,
Hofburg, Albertina, Habsburská císařská hrobka, Ringstrasse, Belvedere, Hundertwasserhaus), individuální program (muzea a galerie – Kunsthistorisches Museum,
kostely)
Tematická regionální exkurze Česká republika: Jižní Čechy – „Po stopách Rožmberků,
Eggenbergů, Schwarzenbergů“34
Termín: 8.–11. května 2018
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Jaroměřice nad Rokytnou, moravská Versailles (prohlídka zahrady, zámeckého kostela sv. Markéty) – Dačice (prohlídka klasicistního zámku) – Kostelní Vydří (poutní
místo) – Slavonice (procházka městem) – Landštejn (prohlídka zříceniny hradu) –
zastávka v obci Klášter (kostel Nejsvětější Trojice)
2. den:
Hluboká nad Vltavou (prohlídka zámku) – zastávka u loveckého zámku Ohrada –
České Budějovice (procházka městem) – zámek Kratochvíle (prohlídka) – Trocnov
(rodiště Jana Žižky, návštěva muzea)
3. den:
Nové Hrady (zastávka) – Žumberk (tvrz a opevněná vesnice – zastávka) – Český
Krumlov (památka UNESCO, procházka městem, návštěva zámku) – zastávka na
poutním místě Kájov – Zlatá Koruna (cisterciácký klášter, prohlídka) – poutní kostel
v Chlumu u Třeboně
4. den:
Třeboň (prohlídka města, návštěva zámku) – Jindřichův Hradec (procházka městem)
– Červená Lhota (prohlídka zámku)
34

HAJNÁ, M.: Rožmberkové. Cestovní průvodce. České Budějovice 2011; GAŽI, M. (ed.): Rožmberkové. Stručný
průvodce výstavou. České Budějovice 2011; BEZECNÝ, Z. – GAŽI, M. – PUTNA, M. C. – BADALOVÁ, M.:
Schwarzenberkové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice 2008.
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Komplexní exkurze: Praha a okolí 2018
Termín: 27.–29. listopadu 2018
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Prohlídka Prahy zaměřena na 100 let republiky a formování moderního českého národa – Poslanecká sněmovna (prohlídka) – Senát (prohlídka) – Pražský hrad – Vyšehrad
– Bílá hora
2. den:
Drážďany (procházka historickým centrem a výklad u nejdůležitějších památek) –
individuální prohlídka (Galerie Zwinger, klenoty v tzv. Grünes Gewölbe na zámku,
muzeum města Drážďan, Frauenkirche, Dóm) – lovecký zámek Moritzburg (z pohádky Tři oříšky pro popelku)
3. den:
Strahovská knihovna a klášter (prohlídka) – Pražské jezulátko – aula v Karolinu –
nejdůležitější památky historického centra s výkladem
Komplexní regionální exkurze Česká republika: Jihozápadní Čechy s výjezdem do Pasova.
„Po stopách Mistra Jana Husa a husitů, Pošumavím, do Plzně“ (jubilejní 20. exkurze)35
Termín: 7.–10. května 2019
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Tábor (procházka městem, prohlídka Husitského muzea) – Klokoty u Tábora (prohlídka poutního areálu) – Milevsko (klášter – zastávka) – Zvíkov (prohlídka hradu) – Písek
(nejstarší kamenný most) – Štěkeň (zámek řádu anglických panen)
2. den:
Sudoměř (památník bitvy) – Blatná (prohlídka zámku) – Strakonice (zastávka) – Rabí
(největší hrad – zřícenina) – Velhartice (hrad)
3. den:
výjezd do Pasova (prohlídka města – dóm sv. Štěpána, poutní kostel Panny Marie
Pomocné atd.) – Husinec (rodný dům Mistra Jana Husa) – zřícenina hradu Helfenburk
4. den:
hrad Švihov (prohlídka) – Plzeň (synagoga, Pivovarské muzeum)
Komplexní exkurze: Praha a Drážďany 2019
Termín: 20.–22. listopadu 2019
Vedení: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Program:
1. den:
Poslanecká sněmovna (prohlídka) – Senát (prohlídka) – Pražský hrad – Vyšehrad – Bílá
hora – Muzeum hlavního města Prahy (Langweillův modelu Prahy) – Muzeum komunismu – Stavovské divadlo.

35

RÜGERT, W.: Jan Hus. Auf den Spuren des böhmischen Reformators. Konstanz 2015; ADÁMEK, J. (ed.): Jan Hus.
Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti. Tábor 2015.
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2. den:

3. den:

Drážďany (procházka historickým centrem a výklad u nejdůležitějších památek),
individuální prohlídka (Galerie Zwinger – Obrazárna starých mistrů, klenoty v tzv.
Grünes Gewölbe na zámku, muzeum města Drážďan, Frauenkirche, Dóm) – lovecký
zámek Moritzburg (z pohádky Tři oříšky pro popelku)
Strahovská knihovna a klášter (prohlídka) – Břevnov – Pražské jezulátko – aula
v Karolinu – nejdůležitější památky historického centra s výkladem

V roce 2020 se bohužel vzhledem k pandemii COVID 19 nemohly uskutečnit ani regionální
exkurze po České republice, ani exkurze do Prahy a do Drážďan.36

Studenti katedry historie pod hradem Kost na odborné regionální exkurzi katedry historie
v květnu 2017.

36

Studenti buď realizovali exkurzi do Prahy s navrženým programem (návštěva výstavy Rembrandt: Portrét člověka;
Cesta na horu – 400 let Bílé hory; Králové slunce – egyptologické objevy českých badatelů, dále návštěva Staroměstského náměstí s obnoveným Mariánským sloupem, Bílé hory s novým památníkem Smíření, nové a jediné
sochy Marie Terezie v České republice), nebo připravili itinerář exkurze pouze teoreticky.

151

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 2

ZPRÁVY
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v roce 2020
Předkládaný přehled navazuje na soupis obhájených diplomových prací publikovaný ve Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 33, 2019,
č. 1. Vedoucími prací byli Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D., doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., PhDr.
Kamil Štěpánek, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. a PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
BÍNOVÁ, Martina: Raně středověký oděv a jeho rekonstrukce ve světle výzkumů Znojma –
Hradiště (B. Klíma)
DUŠILOVÁ, Kamila: Panství Letovice v 17. století (M. Vařeka)
DŽOGANIKOVÁ, Dorota: Statek Velký Ořechov po třicetileté válce. Sonda do ekonomiky jihovýchodní Moravy (M. Vařeka)
FOLPRECHT, Michael: Využití projektové metody ve výuce regionální historie – Brno pod
nacistickou okupací (M. Jireček)
GOLDBACH, Patrik: Rodina Pivečků a její působení ve Slavičíně (M. Jireček)
KODYTEK, Václav: Historie kouření a dýmek v raném novověku (B. Klíma)
LORENC, Marek: Bratři Kubešové v Třebíči (1842–1935) (J. Vaculík)
MALEČEK, Tomáš: Padesátiletá historie Divadla Járy Cimrmana (M. Jireček)
PADALÍKOVÁ, Jana: Poddaní a jejich majetková základna na příkladu Hodonínska v 18. a 19.
století (M. Vařeka)
PŘÍHODOVÁ, Kateřina: Josef Dorazil (1850–1924) a jeho účast na národním životě (M. Jireček)
VACULÍK, Tomáš: Regionálně zaměřený pracovní sešit – Vsetínsko (K. Štěpánek)
VAJDÍKOVÁ, Kamila: Projektová výuka regionálních dějin na příkladu obce Vnorovy (M. Jireček)
ZOUHAR, Lukáš: Didaktické využití dějin městyse Sloup ve výuce dějepisu na základní škole
(M. Jireček)
Jaroslav Vaculík

Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ), obor historie v letech 2011–2020
Středoškolská odborná činnost má za sebou již 41 ročníků. Vznikla v roce 1978. V socialistickém
Československu do té doby na středních školách existovaly různé soutěže, například s přírodovědným nebo ekologickým zaměřením (Natura Semper Viva aj.). SOČ zřídilo Ministerstvo školství s tím, že ve výchovně vzdělávacím procesu na gymnáziích a středních školách by tato soutěž
měla mít významné místo. Měla napomoci prohlubovat vědomosti a podporovat zájem žáků
o zvolený obor a v neposlední řadě přispívat k užšímu spojení školy se společenskou praxí.
V úvodní preambuli obsahových a organizačních zásad před zahájením prvního ročníku 1978/79
se psalo: „Cílem Středoškolské odborné činnosti je všestranně podporovat a rozvíjet zájem žáků
o technické, přírodní a společenské vědy. Rozšiřovat jejich odborné vědomosti a zručnost, učit
je samostatně a tvořivě myslet a produktivně pracovat, ovlivňovat jejich volbu povolání v souladu s potřebami socialistické společnosti a pomáhat jim účelně využívat volný čas.“1 Od doby
vzniku se mnohé změnilo. Zmizela ideologická složka, proměnila se struktura soutěžních oborů.

152

ZPRÁVY

V prvním ročníku existovaly tři hlavní oblasti. Oblast techniky se dále dělila do tří oborů (strojírenství, elektrotechnika, ostatní technické obory). Oblast přírodovědy a zdravotnictví se skládala ze zdravotnictví a přírodovědných oborů, které se ještě dále členily. Historická problematika tehdy spadala do oblasti společenskovědní, která sestávala z následujících oborů: od VŘSR
po socialistickou současnost – naše oblast, město, škola na cestě k socialismu a komunismu;
podíl mládeže na socialistické výstavbě naší oblasti; člověk a jeho zásahy do přírody – tvorba
a ochrana životního prostředí; naše oblast v letech socialistické výstavby. Motivací k účasti
v jednotlivých soutěžních kolech SOČ bylo její kladné vnímání a hodnocení při přijímacích
zkouškách na vysoké školy. Od 6. ročníku (1983/84) již bylo vyhlášeno 20 soutěžních oborů,
přičemž historická problematika mohla být především součástí oboru 19 (teorie umění a teorie
umělecké tvorby) a nejvíce oboru 20 (ostatní společenskovědní obory). V následujících letech se
počet soutěžních oborů rozrostl až na 22 a opět snížil na 21, přičemž prostorem pro obhajobu
prací zaměřených na historii se stal obor 21 – ostatní humanitní a společenskovědní obory.
Teprve ve 14. ročníku (1991/92) se poprvé objevuje obor historie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Od 16. ročníku (1993/94) se soutěžilo v 16 soutěžních oborech. Ve 23. ročníku
(2000/01) narostl počet soutěžních oborů na 17, s tím, že historie byla poprvé jako zcela samostatný obor č. 16. Právě v tomto roce byli do poroty celostátního kola, které se konalo v Brně
přizváni zástupci katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Jaroslav Vaculík
a Jiří Mihola). Jaroslav Vaculík po smrti předsedy komise Dalibora Lasovského převzal předsednictví komise. Ohlédnutí za celostátními koly SOČ, obor historie v letech 2000/01–2010/11 nabídl autor tohoto textu ve dvou časopisech vydávaných katedrou historie Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity.2 Roku 2003 se stal vítězem celostátního kola Libor Bílek s Janem
Hrbáčkem z Gymnázia Terezy Novákové v Brně. Libor Bílek se stal následně studentem a později také externím přednášejícím katedry historie. Struktura soutěže se v následující dekádě již
nezměnila, ani počet soutěžních prací (těch bylo zpravidla 16, někdy méně, pokud se některý
soutěžící z nějakého důvodu nedostavil a představována byla úspěšná slovenská práce). Kvalita
prací byla i v tomto období proměnlivá. Vítězná práce, ale často spíše několik nejlépe umístěných
prací, si s úrovní zpracování nezadaly s mnohými bakalářskými pracemi. Práce umístěné na
chvostu soutěže byly často jen kompilační, nevyvážené, s technickými nedostatky. K nepřehlédnutelným faktům patří orientace autorů soutěžních prací na 20. století. Práce ze staršího období
byly ve sledovaných letech zastoupeny jen velmi málo. Nejlepší soutěžící získali další ceny. Cenu
Asociace učitelů dějepisu (ASUD) však jen výjimečně obdržel jiný soutěžící než vítěz celostátního kola. Postupně se velmi proměnilo složení odborné poroty. Zemřel archeolog Jiří Kalferst,
kterého nahradil PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. z Muzea Českého ráje v Turnově, účasti v porotě
se vzhledem k věku vzdala dr. Eliška Kunstová, kterou nahradila Mgr. Ludmila Bursíková.
Novým členem komise se stal ředitel Moravského zemského muzea Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
Téměř dvě desetiletí porotě předsedal prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., dlouholetý vedoucí
katedry historie. V předsednictví poroty ho vystřídal Jiří Mihola a komisi po jeho odchodu doplnil další zástupce katedry historie Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D., který je také předsedou poroty krajského kola v Jihomoravském kraji.
1

2

Sborník příspěvků z Mezinárodní konference 25 let Středoškolské odborné činnosti. Materiál z konference konané
2.–4.dubna 2004. Praha 2004, s. 3.
MIHOLA, J.: Malé nahlédnutí do Středoškolské odborné činnosti – obor historie. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2006, 21, s. 144; týž: Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), obor historie 2006–2010. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada
společenských věd, 2010, 24, s. 188–190.
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Vítězové celostátního kola SOČ 2011–2020) a název vítězné práce:
2011 (33. ročník) – Sezimovo Ústí
Petr Dujka (Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov): Zánik židovské komunity v Holešově.
2012 (34. ročník) – Kutná Hora
Daniel Lyčka (Gymnázium Mikulov): Ztracený zámeček – minulost a přítomnost.3
Cenu ASUD obdržela Barbora Dolejší z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích za práci
Komunistická propaganda v Mateřídoušce v letech 1948–1953.
2013 (35. ročník) – Brno
Adam Dvořák – Anna Gümplová (Gymnázium Jihlava): Soupis židovských podniků v Jihlavě
v letech 1939 až 1940 a jejich historický vývoj.
2014 (36. ročník) – Plzeň
Dominika Šiková – Jiří Šik (Gymnázium Václava Hlavatého Louny): Josef Hudka (1912–1984).
Cesta domů vedla nejen přes Duklu.
2015 (37. ročník) – Praha
Jiří Klůc (Gymnázium Ostrov): Hudba je také zbraň. Osudy vojáků – muzikantů z Buzuluku.
2016 (38. ročník) – Hradec Králové
Anna Sedláčková (Lepařovo Gymnázium Jičín): Z historie židovského osídlení v Jičíně v letech
1900–1948.
2017 (39. ročník) – Boskovice
Štěpánka Grunová4 (Gymnázium Moravský Krumlov): Tvůrci a fundátoři postbarokních kamenných křížů Brněnska a Znojemska.
2018 (40. ročník) – Olomouc
Martin Neumann (Gymnázium Karviná): Skromný hrdina – plukovník v.v. Josef Ščerba
2019 (41. ročník) – Opava
Markéta Šteklová (Gymnázium Sokolov): „Protistátní“ skupina Michal Kičera a spol.
Cenu ASUD získal Daniel Kadlec ze Slovanského gymnázia v Olomouci za práci Dějiny tršické
farnosti do počátku 20. století.
2020 (42. ročník) – online5
Daniel Kadlec (Slovanské gymnázium Olomouc): Vyšetřování zázraků v Dubu nad Moravou.
Jiří Mihola

3
4

5

Katzelsdorfský zámeček v Lednicko-valtickém areálu.
Štěpánka Grunová se umístila v předchozím ročníku celostátního kola SOČ, obor historie na 2. místě s tématem Městečko Hostěradice a jeho obyvatelé ve světle obecních účtů a gruntovních knih ve 2. polovině 17. a 1. pol. 18. století.
Soutěž se původně měla konat v Mostě.
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Odborná porota oboru historie v roce 2017: prof. Jaroslav Vaculík (předseda), dr. Jiří Mihola,
dr. Eliška Kunstová (host), dr. Jiří Mitáček, dr. Jan Prostředník

Odborná porota oboru historie v Opavě 2019: dr. Miroslav Jireček, dr. Jiří Mitáček, dr. Jan Prostředník, dr. Jiří Mihola (předseda), mezi studenty Mgr. Ludmila Bursíková.
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Nahlížet dějiny. Jak porozumět lidem, kteří žili v minulosti?
Letní škola Oddělení vzdělávání ÚSTR
Jak se ve výuce dějepisu postavit ke skutečnosti, že lidé v minulosti vnímali jednu situaci
nebo epochu odlišně, z různých úhlů pohledu? Že nejen jejich potomci, dnešní žáci, ale i učebnice a filmové obrazy přináší do školy často odlišné pohledy na minulost? Tak zněly výchozí
otázky letošního ročníku letní školy pro učitele pořádané Oddělením vzdělávání Ústavu pro
studium totalitních režimů. V pražském kulturním centru DOX se na konci srpna letošního roku
sešlo 114 pedagogů a zaměstnanců vzdělávacích organizací z celé republiky, kterým se věnovalo 16 lektorek a lektorů nejen z Ústavu.
Výchozí teoretické teze o zapojení dobových perspektiv do výuky otevřela na konkrétních
příkladech úvodní přednáška. Užitečnost tezí pro školní praxi si pak účastníci mohli ověřit během
workshopů, kterých bylo v nabídce celkem osmnáct. Dílny se zaměřovaly v záměrně oddělených
blocích nejdříve na teoretická/didaktická témata (proč o tom učit). Poté došlo na praxi/aplikaci
(jak o tom učit). V prvním bloku se lektoři zabývali třeba otázkou, jak hodnotit výuku založenou
na perspektivách nebo obecnějším tématem, jak s mnohostí perspektiv zachází historická věda.
V prakticky zaměřených workshopech účastníci například reflektovali možnost využití různých
výpovědí příslušníků StB o mučení politických vězňů, učili se pracovat s digitální aplikací HistoryLab nebo se seznamovali s připravovanou badatelskou učebnicí.
Program letní školy netvořily jen teoretické a praktické inspirace. Na oblíbené ,,Burze nápadů“ samotní účastníci prezentovali své osvědčené způsoby práce s dobovými perspektivami při
výuce. Letní škola nabízí také program pro širší veřejnost: debatu na aktuální téma. Letos diskutovali Markéta Křížová z FF UK, Karina Hoření z FSV UK a Filip Herza z Etnologického
ústavu AV ČR na téma kolonialismu a mimoevropských kultur v české paměti, opět s důrazem
na využití těchto témat ve výuce dějepisu.
Třetí blok vyplnil páteční dopoledne, především v podání hostujících lektorů. Zaujal mimo
jiné příspěvek Václava Kašky z FF MU, který stavěl na možnostech práce s perspektivami konkrétních dějinných aktérů, jejichž stopa se zachovala díky vyšetřování údajné skupiny tyransky
a prostopášně se chovajících funkcionářů KSČ ve Velkém Meziříčí na počátku 50. let. Děkujeme
za příspěvek také Renatě Berkyové (Pražské fórum pro romské dějiny při ÚSD AV ČR), Jiřímu
Raitermanovi (DOX) a Janu Kourovi (Ústav světových dějin FF UK).
Lektoři na konci svých dílen vyzývali přítomné, aby své postřehy sdělovali buď bezprostředně v diskuzi, a/nebo si je zapisovali pro závěrečnou reflexi. Ta, pevně doufáme, nebyla jen formální, ale dala účastníkům možnost ještě jednou a do hloubky promýšlet, zda a jak dobové
perspektivy využít ve škole. Pro dějepisáře je zapojování různých perspektiv do vyučování sice
velmi důležité a žádané, neboť odráží minulost přirozeněji jako žitý svět lidí, ale vzbuzuje
i námitky. Učitelé se například obávají, že žáci přijmou jako věrohodné a akceptovatelné všechny názory a činy, které by ve výuce tematizovali. Dovednost zvážit výpovědní hodnotu jednotlivých zdrojů a docházet k vlastním závěrům je ovšem nedílná součást historické gramotnosti
žáků, jak ji chápou a snaží se prosadit do výuky dějepisu lektoři Oddělení vzdělávání ÚSTR.
Na tuto problematiku se tak nabízí navázat třeba v příštím ročníku letní školy, protože, řečeno
např. s historikem Christopherem R. Browningem, ,,vysvětlovat neznamená souhlasit”.
			

			

Alžběta Medková – Petr Sedlák
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KÓNYOVÁ, Annamária: Kapitoly k dejinám reformovanej církvi na východnom Slovensku.
Prešov: Vydavateĺstvo Prešovskej univerzity, 2015. 164 s.
Intenzivní studium problematiky reformace, která výrazně ovlivňovala dějiny Uher od druhé třetiny 16. století, postihlo vývoj sociální a ekonomické struktury v kontextu nástupu rekatolizace a upevňující se státní moci. V těchto souvislostech je aktuální orientace bádání na náboženský a kulturní vývoj společnosti, zejména konstituování nových protestantských církví
a interkonfesiální boj mezi jednotlivými reformačními konfesemi, jak prokázala svými systematickými výzkumy Annamária Kónyová.
Autorka prokázala, že s pronikáním kalvinismu od poloviny 16. století se začal proces konstituování reformace v jednotlivých částech Horních Uher a souběžně se konaly synody, vydávaly se věroučné články a poté ucelené konfese, hlásící se ke kalvínskému směru reformace.
Tento proces zřejmě byl motivován ostrými spory a disputacemi s luteránskými kazateli, což
vedlo k osamostatnění obou konfesí a jejich územně správní příslušnosti.
Vzájemné vztahy luteránů a kalvínů v této oblasti měly různou podobu. Zápas, až otevřené
nepřátelství a osočování, vedl k formování teritoriálních hranic obou konfesí tak, že si severní
část (Šariš, Spiš) obhájila svou pozici luteránství, v jižních oblastech zvítězil kalvinismus. Avšak
v místech kontaktů dokázali luteráni a kalvíni kooperovat, což se projevilo při vzniku církevních
unií. Kanonické vizitace měly vyhledávat problémy v jednotlivých sborech a eliminovat je.
Zejména se zaměřily na působení jednotlivých kazatelů.
Kalvínské školy v Uhrách vznikaly od poloviny 16. století. V dobách rekatolizace byla jejich
činnost přerušována, v dobách protihabsburských povstání zase byla obnovena. V 18. století
trpěly diskriminací ze strany státní moci. Z těchto důvodů se u kalvínských škol a kolegií těžko
určuje rok založení, respektive transformace na kalvínskou školu. Pro východní Slovensko mělo
významné postavení reformované kolegium v Blatném Potoku. Dne 27. 3. 1644 Jiří I. Rákóczi
založil v Košicích první kalvínský sbor, avšak ne jako městský, ale jako dvorský. Zároveň založil
první košickou kalvínskou školu, která měla charakter gymnázia. Po smrti Jiřího I. Rákócziho
nastaly problémy, avšak na začátku roku 1650 získali košičtí kalvíni právo na školu, kterou podporovala vdova po knížeti Jiřím I. Rákóczim Zuzana Lorántffyová, která se zavázala, že do
konce života bude platit kazatele a rektora, navíc uhradí výdaje na studenty ze svého panství.
Podpora Sedmihradska umožnila škole další existenci.
V roce 1695 košická reformní škola přijala učitele a studenty z Blatného Potoka, kde bylo
kolegium v roce 1687 násilně zavřeno. Košická reformní škola plnila požadavek vzdělání
protestantské reformované mládeže ve svém regionu. Košické školství fakticky skončilo smrtí
své mecenášky, sedmihradské kněžny Zuzany Lorántffyové. Konkurencí Blatného Potoka nebo
Debrecína byly tehdy možnosti Košic limitované. Košická škola však dokázala plnit více než své
regionální poslání. Dokonce nahradila absenci reformovaného vzdělání pro studenty v Blatném
Potoku.
Věhlasná mecenáška Zuzana Lorántffyová se zaměřila na podporu reformované církve a na
finanční donátorství sborů a reformovaných škol, finančně zajišťovala také studia budoucích
reformovaných kazatelů, vyplácela podporu vydavatelství pro publikování náboženské literatu-
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ry. Období působení této mecenášky a jejího manžela, knížete Jiřího I. Rákócziho, se právem
považuje za zlatý věk reformované církve v Sedmihradsku a v Horních Uhrách, tedy též za
zlatý věk reformovaných sborů na východním Slovensku.
Nesporný podíl na kvalitě monografie má rozdělení do tematických okruhů, které na sebe
navazují a osvětlují celý příběh reformované církve. Sledují proces formování a aktivit reformované církve v Horních Uhrách a systematicky analyzují úspěch kalvínského školství na příkladu
reformované školy v Košicích. K tomu jsou publikovány unikátní školské zákony této školy z roku
1656. Další část práce je určena modernímu bádání o příbězích žen věrných kalvínské reformaci.
Annamária Kónyová v publikované monografii Kapitoly k dejinám reformovanej církvi na
východnom Slovensku soustředila a zhodnotila aktuální poznatky z dějin kalvínské církve na
území východního Slovenska, specifikovala úlohu aristokracie v procesu formování kalvinismu
a prokázala významný přínos košické reformované školy nejen pro vzdělávání reformované
mládeže ve vlastním regionu.
Marie Marečková
MORÁVKOVÁ, Naděžda: Dějiny učitelského vzdělávání v Plzni. Praha: Nakladatelství
viaCentrum, 2018. 262 s.
Při příležitosti 70. výročí Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vydala vedoucí tamní katedry historie Naděžda Morávková monografii, která je věnována nejen historii fakulty, ale šířeji i přípravě učitelů v Plzni již od středověku. První kapitola končí tereziánskými
reformami školství a změnami v přípravě učitelů na přelomu 18. a 19. století. Druhá kapitola se
zaměřuje na změny ve vzdělávání plzeňských učitelů ve druhé polovině 19. století a v první
polovině 20. století. Věnuje se nejen školským reformám druhé poloviny 19. století, ale zejména
historii mužského učitelského ústavu v Plzni počínaje C. k. ústavem ke vzdělání učitelů po Státní československý ústav učitelský v letech 1920–1948. Opomenut není ani vznik ženského učitelského ústavu. Na tyto dvě kapitoly navazuje část věnovaná sedmdesáti letům Pedagogické
fakulty, původně samostatné vysoké školy, jejíž činnost byla přerušena v roce 1953 její přeměnou
na Vyšší pedagogickou školu a v roce 1959 na Pedagogický institut. Původní Pedagogická fakulta byla obnovena v roce 1964 a po sametové revoluci se stala součástí nově vzniklé Západočeské
univerzity.
Autorka využila bohatý soubor pramenů a literatury. Použila archivní prameny uložené
v Archivu města Plzně, Státním oblastním archivu v Plzni, Archivu České geologické služby,
Österreichische Nationalbibliothek, včetně soukromých archivů i rozhovorů s pamětníky. Využila také velký počet monografií a kapitol v knihách a sbornících, včetně sborníku z naší konference Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů konané v Brně
v roce 2006. Neopomněla ani excerpovat celé ročníky dobových periodik, především jednotlivé
řady Sborníku Pedagogické fakulty v Plzni, a jednotlivé stati v periodikách a tisku. Last but not
least použila i závěrečné studentské práce a elektronické zdroje.
Monografie obsahuje také osobní rejstřík a obsáhlé přílohy: Z dějin oborů a kateder na Pedagogické fakultě v Plzni, Seznam členů vedení fakulty (včetně Vyšší pedagogické školy a Pedagogických institutů v Plzni a Karlových Varech) a Galerie významných osobností fakulty.
Naděžda Morávková předložila první zpracování tématu, přičemž se neomezila na vysokoškolské vzdělávání učitelů po roce 1948, ale věnovala patřičnou pozornost i předchozímu období
pedagogického školství v Plzni.
Jaroslav Vaculík
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FIDLER, Jiří: Dějiny československých legií v datech. Praha: Euromedia Group, 2019. 376 s.
V roce 2019 vyšla publikace věnovaná shrnutí událostí týkajících se působení československých
legií během první světové války a po ní až do roku 1920. Autorem je historik Jiří Fidler specializující se na vojenské dějiny (a to zejména ve 20. století), jehož rozsáhlá publikační činnost
napomáhá k popularizaci mnoha stěžejních okamžiků nejen československých dějin. Nejinak
je tomu v tomto případě – jak autor sám uvádí v historiografickém okénku v úvodu publikace,
legionářské historii a tradici je věnována až překvapivě malá pozornost, přičemž jsou zaměňovány svým významem neporovnatelné momenty a střetnutí s diametrálně rozdílným přesahem
na průběh tehdejších událostí. Autorův zájem o tuto problematiku je podpořen i rodinnou tradicí, kdy jeho děd patřil mezi legionářské dobrovolníky a kniha je mu věnována.
Řada současných zájemců o výjimečný příběh odhodlání československých legionářů je
v podobné situaci, legiemi prošlo přes sto tisíc mužů, díky tomu má řada obyvatel našeho státu
nějakého předka v legiích, který se těchto pohnutých událostí účastnil. I tak neúprosný proces
kolektivního zapomínání neustále pokračuje, proto je snaha o připomínání již více než 100 let
staré historie nesmírně záslužnou. Bez legionářů, z nichž mnozí zaplatili cenu nejvyšší, by jen
těžko mohl vzniknout moderní československý stát. A díky tomu, že byl postaven na odhodlání
mnoha jednotlivců a schopnostech a výkonnosti celé demokratické prvorepublikové společnosti
(byť s problémy v soužití národnostních menšin), ani další světový konflikt jej nedokázal trvale
zničit. Československá, potažmo česká, státnost tak má tradici, na kterou může dále navazovat.
A týká se to i kontinuity v poslání ozbrojených sil Armády České republiky.
Sarajevský atentát a vypuknutí první světové války předznamenaly zásadní změny v procesu sebeurčení mnoha národů a ve vytvoření nové podoby hranic. Změny to byly dalekosáhlé
a jejich konsekvence se promítly do prakticky každého aspektu života na dotčených územích.
Některé státy se po skončení první světové války propadly kvůli naprostém vyčerpání a selhání
centrální autority do chaosu a ocitly se ve víru občanských válek, flagrantní byl tento proces
zejména v bolševickém Rusku, což následně dopadlo i na nejpočetnější skupinu československých
legionářů, kteří svůj osud spojily právě s ruskou frontou.
Publikace je chronologicky seřazena v některých pasážích s hesly zaměřenými na konkrétní
datum dokonce až den po dni, v jiných se soustředí pouze na zlomové události s podrobnějším
popisem. Kromě již zmíněného historiografického rozboru je řazena do celkem sedmi kapitol
obsahujících jednotlivé roky počínaje rokem 1914 a atentátem na následníka rakousko-uherského
trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Dále následují léta 1915, 1916, 1917, 1918 a dva roky po skončení války 1919 a 1920, kdy se legionáři vraceli domů a v Rusku se účastnili i tamější občanské
války. Zajímavostí je i sjednocení kalendářů, kdy je samotná událost datována. Pro srovnání je
v heslech až do února 1918 obsaženo i datum kromě v současnosti užívaného gregoriánského
kalendáře i v juliánském kalendáři používaném po staletí v carském Rusku a dodnes užívaném
některými pravoslavnými církvemi.
Autor analyzuje především události, které formovaly československý zahraniční odboj, v některých pasážích však více akcentuje i geopolitické souvislosti, protože ty dávají celému období
jakýsi rámec. Vojenské operace již na začátku války rozdělily Evropu na několik souběžně válčících front, zatímco na západní rychle začala dominovat poziční válka, kdy masivní užívání
defenzivních zbraní a taktiky neumožnilo vést rozsáhlé operace s průlomy a rozhodujícími bitvami, jež by způsobily významnější a rychlejší pohyb fronty, na Balkáně a zejména na východě
Evropy probíhala válka s větším množstvím manévrů, přičemž množství vojáků padlo do zajetí
i kvůli tomu, že jejich velitelé a generální štáby naplánovaly ofenzívy bez dostatečného zajištění
v týlu. To se především týkalo ruské a rakousko-uherské armády. Podoby války na jednotlivých
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bojištích se tak výrazně lišily, odlišná ovšem byla i situace v zázemí, kdy dobrovolníci, původně
zejména čeští krajané, vstupovali ve Francii do Cizinecké legie a v Rusku do carské armády.
V jednotlivých datech je autorem tento proces podrobně rozebrán, čtenář tak získává plastický obraz o situaci na bojištích i v týlu fronty, a také o těžkostech, které původní formování vojenských jednotek československých dobrovolníků přinášelo. Právní status dobrovolníků teprve
čekal na své dořešení a s tím, jak postupně vojáků – dobrovolníků přibývalo, v Rusku a po
vstupu Itálie do války v roce 1915 i z řad rakousko-uherských zajatců, kteří se nedokázali ztotožnit s cíli habsburské politiky a na těchto frontách dezertovali (tím se stali de facto zrádci,
kterým za toto jednání hrozila smrt), stoupala i váha požadavků na formování samostatných
československých jednotek. Rota Nazdar ve Francii a Česká družina v Rusku však byly první
v procesu formování dalších vojenských formací již v samém úvodu války, kdy zdaleka nebylo
jasné, jak se válka dále vyvine.
Místy se autor v jednotlivých heslech věnuje i válečným osudům pozdějších významných
politiků, např. Kramáře, Klofáče, Rašína nebo Düricha. Nejznámější a nejdůležitější osobnosti
– Masaryk, Beneš a Štefánik se ve své činnosti prolínají celou publikací průběžně, což je při
významu jejich vkladu k získání samostatného státu, pochopitelné. Dílo se dále věnuje i okolnostem působení řady vojenských představitelů dohodových mocností, kteří měli na průběh
vojenských operací významnější vliv a také zmínkám o působení československých důstojníků
v legiích, např. Čeček, Syrový, Krejčí, Vojcechovský nebo Gajda. I zde se čtenář dozvídá mnoho
přínosných informací, i když ve formě hesel spojených s konkrétních datem nemůže být jejich
množství vyčerpávající, ale spíše s cílem ve shrnutí toho nejpodstatnějšího. Publikace je také
doplněna o množství dobových fotografií, které poskytují sugestivní svědectví o tehdejší dramatické době.
Na téměř 400 stranách se čtenář může seznámit či si připomenout nejdůležitější milníky
procesu formování československých legií ve Francii, Rusku i Itálii, přičemž těžištěm je díky
zvolenému formátu knihy chronologický vývoj událostí shrnutý do jednotlivých hesel. Kniha je
i díky autorově poctivému přístupu v práci s prameny na solidní úrovni a pro přehled o dění na
frontách první světové války z pohledu nejistého a těžkého boje legionářů za československou
státnost, je rozhodně pro čtenáře přínosem a rozšířením obzoru.
Tomáš Řepa
FIDLER, Jiří: Kronika republiky 1918–1968. Praha: Ottovo nakladatelství, 2020. 320 s.
První díl Kroniky republiky je věnován prvnímu půlstoletí existence samostatného československého státu, přičemž zároveň zohledňuje i periodu první světové války mezi lety 1914 až
1918. Publikace se primárně soustředí na politické a vojenské otázky, kterým se její autor dlouhodobě fundovaně věnuje. První svazek se dělí na tři části. Úvodní část zachycuje okolnosti,
které stály u zrodu samostatného státu Čechů a Slováků a končí událostmi bezprostředně předcházejícími vyhlášení československé samostatnosti. Druhá pasáž zahrnuje časový úsek od
28. října 1918 do prosince roku 1943, kdy byla v Moskvě podepsána vpravdě osudová smlouva
o přátelství mezi Československem a Sovětským svazem. Jedná se o klíčový předěl, protože
tento pakt rozhodl ve svých důsledcích o československém osudu na dalších téměř padesát let.
Závěrečná pasáž prvního dílu pak graduje okupací našeho státu vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu 1968 a přípravou federativního uspořádání, které bylo nejhmatatelnějším výsledkem
reformního procesu Pražského jara. Autorem zvolená periodizace přispívá k celkové přehlednosti daného časového období a nepostrádá ani logiku z pohledu jednotlivých fází historického
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vývoje. Kompaktní text doplňují životopisné medailony politických osobností z období let
1918–1968, přičemž se jedná o rozhodující osobnosti politického života, o prezidenty republiky,
předsedy zákonodárných sborů a jejich komor a v neposlední řadě též o předsedy a ministry
ústředních československých vlád. K dalším doplňkům hlavního textu patří popis vývoje státního znaku republiky, jmenný rejstřík a souhrn informačních zdrojů.
Za zjevnou přednost publikace lze považovat jednotnou strukturu kapitol, která vyjadřuje
vyjasněný autorský záměr. První díl dále charakterizuje názornost a naučná přesvědčivost zpracování. Text jednotlivých pasáží vždy doprovází přehledná a jasná chronologická datace, která
umožňuje udržet jednotnou nit výkladu a čtenáři dává možnost stálé orientace při studiu knihy.
Její další velmi silnou stránkou je bohatá obrazová dokumentace, což se týká fotografií dobových
událostí, kopií dokumentů a map. Kartografické doplňky ilustrují přehledně zejména pasáže,
jež se dotýkají dislokace vojenských jednotek či průběh jejich operací. Autor však nevěnuje pozornost pouze hlavnímu předmětu zájmu, kterým jsou vojensko-politické události. Zmiňuje ve
vhodných souvislostech dobové legislativní akty, hlavní hospodářské mezníky a nevyhýbá se ani
zásadním událostem ve vědě, kultuře, umění či architektuře. Kronika republiky má díky tomuto
interdisciplinárnímu pojetí velký didaktický potenciál, a to nejen pro dospělé čtenáře. Může
velmi dobře posloužit i jako učební pomůcka pro školní výuku či doplňkový zdroj pro další
studium. Velmi názorně totiž ukazuje, že žádná oblast společenského vývoje neexistuje ve vakuu,
ale souvisí až překvapivě těsně se zdánlivě vzdálenými oblasti lidské tvůrčí činnosti.
První díl Kroniky snese velmi přísné měřítko kvality i z hlediska autorova jazykového výrazu a vysoké úrovně řemeslného knižního zpracování. Použitý jazyk je srozumitelný a čtenářsky
velmi přístupný, bez předimenzovaných větných konstrukcí. Tím se kniha doslova otevírá všem
čtenářům bez zásadních věkových či vzdělanostních bariér. Dále nelze opomenout její velmi
profesionální grafické zpracování, které potěší každého uživatele se zájmem o krásnou knihu,
jenž při četbě zohledňuje nejenom faktické hledisko. Anotovaná publikace je zajímavým příspěvkem pro poznání naší moderní státnosti a československé společnosti. Autor v ní prokázal
schopnost synteticky zpracovat rozdílná historická témata daleko přesahující jeho profesi znalce
vojenských dějin. Výrazný přínos prvního dílu Kroniky republiky spočívá zejména na popularizačním poli, k čemuž mohou přispět nejen její výše popsané přednosti, nýbrž i osobně pojaté
úvodní slovo prezidenta republiky Miloše Zemana.
									
Stanislav Polnar
MIČIANIK, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941–1944).
Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2020 (2. přepracované a doplněné vydání), 411 s.
V roce 2020 vyšlo druhé, rozšířené a přepracované vydání rozsáhlé několikadílné monografie historika Pavla Mičianika věnované problematice působení slovenské armády v tažení proti
Sovětskému svazu. Jedná se o autora, který se tématu dlouhodobě věnuje, přičemž první vydání
se jeho dílo dočkalo v letech 2007 (1. díl), 2008 (2. díl), 2009 (3. díl) a 2012 (4. díl). Posléze se
autor také věnoval odbornou veřejností nepříliš reflektované válce mezi Maďarskem a Slovenskem
mezi lety 1918 a 1919. Nyní se v přepracovaném vydání vrací k původní látce, která je pojímána
ještě podrobněji než doposud.
Slovensko vyhlásilo samostatnost 14. března 1939, Slovenský stát vznikl jako politický spojenec nacistického Německa, které využilo vytvoření samostatného Slovenska k následnému
obsazení zbytku českých zemí. Prvorepublikové Československo tím definitivně zaniklo. Pro
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občany a vládu Slovenska se tím však začala psát i další kapitola nejen politické, ale i vojenské
spolupráce s nacistickým Německem, která vyústila až v nasazení slovenských vojáků na východní frontě v boji proti Sovětskému svazu. Když odhlédneme od okolností, které tento státní
útvar závislý na vůli Německa provázely, zůstává toto celé období a samotná role Slovenska ve
válce, a to i ve vnímání veřejnosti, nadále kontroverzní a budící vášně.
I z toho důvodu je každá práce vydaná na téma reflektující i další okolnosti tehdejší slovenské
politiky a jejích konsekvencí velmi vítanou, protože zaplňuje bílá místa v poznávání politické
i vojenské reality té doby, které už si dnes uvědomují možná jen jejich poslední pamětníci, kterých
však bohužel neustále ubývá. Život na Slovensku se po vyhlášení nezávislosti nezastavil a nenašel pokračování až po vypuknutí Slovenského národního povstání v srpnu 1944, Slováci zasáhli
do průběhu války a bojových operací včetně aktivit vedoucích k zajištění týlu německých armád
operujících na obrovské ploše východní Evropy. Jejich příběh a těžkosti, se kterými se v tomto
období potýkaly, jsou svědectvím válečné doby.
Autor odvedl záslužnou a nesmírně náročnou práci, protože kombinuje ohromné množství
archivních pramenů z několika zemí s odbornou literaturou, memoáry a do svého bádání zapojil
i svědectví pamětníků. Výsledný obraz o roli Zajišťovací divize na východní frontě je tak nesmírně plastický a obohacující. Historik Mičianik se nesnaží působení slovenských vojáků lakovat „narůžovo“, nestranně dokumentuje brutalitu války s partyzány a roztočení téměř nekonečné spirály násilí spojeného zejména s odvetnými akcemi, které v mnoha případech dopadly na
civilní obyvatelstvo. Stejně tak partyzáni utrpení lidí žijících v dotčených oblastech svým chováním dále zvětšovali, přičemž obě strany konfliktu se dopouštěly krutého zacházení s nepřítelem. Lidskost a milosrdenství v mnoha případech ustupovaly do pozadí, a to i přesto, že slovenští vojáci měli s místními nepoměrně lepší vztahy než německé okupační jednotky. To naopak
vedlo v řadě případů i k poklesu morálky a navazování intimních vztahů mezi vojáky a místními
ženami.
Postupem času však slovenští vojáci své odhodlání bojovat jako nacistický spojenec rychle
ztráceli (i když ani sympatiemi vůči státnímu zřízení a pořádkům panujícím v SSSR rozhodně
neoplývali) a represím proti obyvatelstvu se vyhýbali. Autor toto jednání dokládá na řadě situací, které jsou podrobně zachyceny a opětovně zvyšují výpovědní hodnotu celé této publikace.
Po velkých německých porážkách z let 1942 a 1943 nakonec začal výrazně narůstat i počet dezercí, ke kontaktům a účelovým aliancím mezi slovenskými vojáky a partyzány však docházelo
již delší dobu i tak.
Monografie je rozdělena do 10 hlavních kapitol, první charakterizuje situaci na Ukrajině
a v Bělorusku pod nacistickou okupační správou a druhá pojednává o prvních bojích s partyzány.
Třetí kapitola je obzvláště zajímavá, protože shrnuje mnoho informaci o takřka neznámém nasazení slovenských dělostřelců během druhé bitvy o Charkov, která předcházela bitvě o Stalingrad.
Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře s dalším zintenzivněním bojů s partyzány, pátá pojednává
o příchodu brigád Kovpaka a Saburova do prostoru nasazení Zajišťovací divize. V šesté kapitole
je popis událostí při protipartyzánské ofenzivě na přelomu let 1942 a 1943. Sedmá kapitola mapuje styky Slováků s partyzány, jejich nárůst nakonec vedl velení divize až k vyhlášení stanného
práva. Osmá kapitola stručně vypovídá o posledním nasazení jednotky na Ukrajině a v jižním
Bělorusku. Devátá kapitola se věnuje dalšímu nasazení divize v okolí Minska a peripetiím,
které tato dislokace provázela. Závěrečná desátá kapitola je zaměřená na nasazení železničních
pionýrů v týlu, kteří měli na starosti obnovu železničních tratí. I jejich nasazení provázala řada
těžkostí a tragických nehod.
Celkově je publikace věnována časovému úseku od začátku roku 1942 do října 1943, i když
jsou v práci obsaženy pasáže, kde se autor dostává více do minulosti nebo naopak přináší infor-
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mace i za pozdější období, a to zejména ve vztahu k osudům jednotlivců, což je celkem vzato
logické. Výhrady lze mít v obecnějších pasážích k rozvoji podzemních aktivit u skupin nejrůznějšího zaměření, které po válce komunističtí autoři zamlčovali. Historik Mičianik zde vychází
z některých překonaných neaktuálních publikací. Typické je to u OUN, kde autor přebírá některé teze Bohuše Chňoupka z jeho publikace Banderovci z roku 1989, která rozhodně není
objektivní, je to pohled bývalého dlouholetého ministra zahraničí komunistické vlády Československa, a dá se říct, že tak by o aktivitách takzvaných banderovců mohl referovat jen někdo,
kdo stál na druhé straně barikády a byl jejich nepřítelem a zároveň se jich i obával, tedy jednoznačně černobílý pohled včetně řady chybných tvrzení. Celkově jsou však tyto tendence spíše
okrajovou záležitostí a na výpovědní hodnotu ústředního motivu knihy o nasazení Zajišťovací
divize to nemá významný vliv.
Publikace je přínosnou zejména pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o působení slovenských
vojáků na východní frontě. Tím, jak je práce strukturovaná a jde hodně do hloubky, navíc posílená i o svědectví účastníků, to vše doplněno i řadou originálních a vzácných fotografií, tak nabízí čtenáři velmi solidní základ pro rozšíření znalostí celého tohoto období, které se zejména
v období komunistické totality vykládalo jen z jednoho pohledu a démonizovalo. Kniha si i díky
tomu zachovává vysokou úroveň a její přepracované vydání z roku 2020 je toho jen dalším dokladem.
Tomáš Řepa
FRIEDL, Jiří: Domů a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech
1945–1948. Praha: Academia, 2020. 464 s.
V tomto roce vyšla publikace věnovaná velmi opomíjené oblasti poválečných migrací v prostoru střední Evropy, konkrétně týkající se migrací obyvatel Polska v prvních třech letech po
válce a role Československa v těchto událostech. Autorem je historik Jiří Friedl, který je vědeckým
pracovníkem Historického ústavu Akademie věd a dlouhodobě se věnuje dějinám Polska a československo-polských vztahů ve 20. století, je také spoluautorem Dějin Polska z roku 2017.
Autorovou nespornou výhodou je jazyková vybavenost a schopnost pracovat s prameny rozmanité
povahy, kriticky je zanalyzovat a vyhodnotit, což i u této své poslední práce beze zbytku prokázal.
Závěr druhé světové války zastihl země ve střední Evropě v nelehké situaci, Československo
utrpělo závažné lidské a materiální ztráty, ve srovnání s Polskem, které čelilo v úvodu války
útoku hned ze dvou stran a jehož devastace dosáhla jen těžko představitelných parametrů, však
na tom bylo o poznání lépe. Polsko navíc dostihl v mnoha jeho oblastech osud vykořeněné země,
protože přišlo o východní oblasti, takzvané „kresy“, kde byl přítomný polský element po mnoho
století a hluboce se vepsal do podoby místních kulturních zvyklostí, jazyka, architektury, způsobu hospodaření a vlastně všech aspektů lidského života. Naopak získalo západní oblasti po
odsunu německých obyvatel, se kterými ale nemělo prakticky nic společného a kde se jeho vliv
v minulosti uplatňoval jen okrajově či vůbec.
Soužití s menšinami v meziválečném polském státě bylo provázeno velkými problémy (včetně násilných excesů a konfrontací zejména s Ukrajinci jako největší menšinou) a polská většina
jednoznačně určovala směřování státu, výbuch druhé světové války tento složitý proces násilně
ukončil. Jeho další dějství už bylo ovlivněno poválečnými geopolitickými poměry, kdy se Sovětský svaz jako nová supervelmoc rozhodl učinit z Polska a dalších států své satelity, kde skutečná
vůle jejich obyvatel určit si vlastní osud nehrála žádnou roli. Právě nespokojenost s novými pořádky byla hnacím motorem snah mnohých obyvatel opustit Polsko, kde se necítili svobodní.
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Zásadním motivem knihy je proces repatriací mezi Polskem a Československem, přičemž vztahy mezi těmito dvěma státy rozhodně nešlo označit po válce jako idylické.
Ve srovnání s ostatními polskými sousedy se ale Československo nacházelo v jiné situaci
a podobné politické směřování pod čím dál silnějším vlivem komunistických představitelů jak
v Československu, tak v Polsku (které navíc provázely po několik let ozbrojené střety protikomunistických organizací s armádou a bezpečnostními složkami), vytvářely podmínky pro možnost politických dohod i s dopadem na podmínky migrace obyvatel přes hranice obou států.
Obzvlášť mohutnou migrační vlnu představovaly osoby nuceně přesídlené (displaced persons)
do západní Evropy z důvodů začlenění do nacistické válečné výroby. V tomto procesu návratu
polských občanů hrálo Československo důležitou roli. Další vlna přesunu polských obyvatel
zasáhla Československo na základě již zmíněné nechuti k novým politickým pořádkům.
Publikace je rozdělena do celkem osmi oddílů a dále členěna na řadu podkapitol. Kromě
nezbytného úvodu a rozboru pramenů a literatury je obsažen i exkurz do migrací Poláků s přihlédnutím k vývoji v českých zemích. Jako zlomový přelom, ze kterého vycházela většina dalších
trendů, je autorem adekvátně akcentována druhá světová válka. V pátém oddílu jsou rozebrány
jednotlivé fáze repatriace polských občanů. Pozornost je věnována i specifickému regionu Těšínska, kvůli kterému panovaly v minulosti mezi československým a polským státem rozepře,
které se rozrostly až do krátké, ale i tak intenzivní sedmidenní války. Hned v následujícím oddílu je rozebrána i situace v souvislosti se střežením hranice Československa, kterou překračovaly z Polska jak lidé nespokojení a politicky pronásledovaní, tak nejrůznější loupeživé skupiny.
Zajímavá podkapitola je věnována i nezdařené repatriaci Židů, které předcházel nelegální pohyb
polských Židů přes Československo do amerických okupačních zón v Rakousku a Německu.
Autor se věnuje také opomíjeným událostem přesunu uprchlíků z Kladska, Horního Slezska,
horní Oravy a severní Spíše, přičemž Orava a Spiš byly v důsledku válečných událostí opakovaně předávány tam a zpět. To mělo pochopitelně dopad i na migraci obyvatel. K tomu se přidalo
i působení bandy Błyskawica vedené Józefem Kuraśem známým pod pseudonymem Ogień,
která terorizovala zejména občany slovenské národnosti v příhraničí. Shrnutí tehdejšího dění
Friedl nabídl i v souvislosti s uprchlickou vlnou z jihovýchodního Polska, která souvisela s krvavým konfliktem mezi polskou státní mocí podporovanou i speciálními sovětskými jednotkami
s ukrajinskými nacionalisty (OUN, UPA), která měla ve svých důsledcích zejména po celé první
tři poválečné roky i poměrně závažné dopady na politické dění v Československu a souboj mezi
nekomunistickými stranami a komunisty ve vládě Národní fronty. S tím souvisí i nasazení
armády na obou stranách hranice.
Kapitola předcházející shrnutí celé problematiky v závěru je věnována finančnímu vyrovnání za péči o polské repatrianty a židovské uprchlíky, jež se v určitý moment vyšplhalo až na
200 milionů korun. Až s odstupem mnoha let v roce 1958 došlo k podpisu likvidační smlouvy,
která téměř anulovala všechny vzájemné finanční nároky, tedy jak za repatriaci, tak za reemigraci. Jak sám autor uvádí, to byla definitivní tečka za touto kapitolou československo-polských
vztahů.
Na více než 400 stranách se čtenář setkává se zdařilým a velmi plastickým pojednáním
o důležitých mezinárodních aspektech poválečných migrací, v tomto případě zasahujících Polsko
a Československo. Přes podrobnou faktografii zůstává i přesto publikace čtivou a dynamickou
a pomáhá rozšířit obzor každému, kdo by se o těchto poválečných událostech chtěl dozvědět více
ať z odborného či laického hlediska.
Tomáš Řepa
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KLENOVSKÝ, Jaroslav: Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna /
Jewish Brno. History and monuments of the Jewish settlement in Brno. Praha: Grada Publishing, a. s. 2016 (dotisk 2019). 120 s.
Jaroslav Klenovský je předním odborníkem na problematiku historie židovské menšiny na
Moravě a památek s ní spojených. Svoji pozornost zaměřuje na toto téma také v moravské metropoli. V roce 2019 tak vyšla ve spolupráci s občanským sdružením Mládež pro interkulturní
porozumění v dotisku kniha nazvaná Brno židovské s podtitulem Historie a památky židovského
osídlení města Brna. Jedná se již o třetí, podstatně upravené vydání této publikace. Čtenář je
v této stručné dvojjazyčně vydané publikaci (obsahuje také anglické texty) seznámen s historií
židovského osídlení města Brna od počátku až do současnosti. Židé tvořili jeden ze čtyř základních středověkých sídelních celků, které stály u počátku města Brna, jehož nedílnou součástí byli
až do poloviny 15. století, kdy byli z Brna (a také dalších moravských královských měst) vyhnáni. Až do poloviny 19. století byl jejich návrat do Brna a okolí velmi pozvolný, teprve události
spojené s revolučním rokem 1848 znamenaly jejich zrovnoprávnění a opětovné otevření brněnských bran pro obyvatele židovské národnosti. Až do krizových událostí konce třicátých let
20. století pak jejich počet ve městě a okolí rychle stoupal, čemuž odpovídala také stavební činnost (synagogy, židovský hřbitov apod.) či počet významných osobností z řad židovské menšiny,
které se prosadily v různých vědních oborech, umění i kultuře. Také v případě Brna znamenaly
zásadní ránu pro židovskou menšinu události spojené s okupací nacistickým Německem, které
přinesly nejdříve diskriminaci této menšiny, následně snahu o její vyhlazení (holocaust, šoa),
kterého bylo v případě brněnské židovské populace bohužel z větší části dosaženo. Brno tak
(v součtu s následným vysídlením německého obyvatelstva) ztratilo svoji dosavadní tvář a započalo cestu hledání nové.
Kniha je členěna do deseti základních kapitol. Kromě historie a významných osobností
(zvláštní pozornost je věnována židovským architektům v meziválečném období, kteří se zasloužili o řadu zejména funkcionalistických staveb v Brně) je v publikaci věnována pozornost památkám spojeným s židovskou menšinou, a to středověkým (zachovaným náhrobním kamenům)
i novodobým – např. synagogám (z nichž se do dnešních dnů dochovala pouze jediná), budovám
židovských institucí, někdejším židovským továrnám (tyto podniky výrazně přispěly k označení Brna jako „rakouského Manchesteru“), dílům židovských architektů, židovskému hřbitovu
(rozbor náhrobků, uvedení hrobů významných osobností) či pamětním deskám. Zde pouze doplňme, že po vydání knihy byla umístěna pamětní deska také na rodný dům bratří Haasů v ulici
Bezručova. Nechybí také představení židovského osídlení a památek v okolí Brna, konkrétně ve
Slavkově u Brna, Rousínově, Boskovicích, Lomnici, Ivančicích, Dolních Kounicích a Pohořelicích.
Kniha je zakončena doslovem.
Publikace je doplněna řadou fotografií, nákresů, dokumentů a dalších materiálů. Nechybí také
přehled důležitých letopočtů spojených s problematikou, plán s vyznačením židovských institucí v Brně, plán židovského hřbitova v Brně-Židenicích či slovníček používaných pojmů.
Židovská menšina sehrála v dějinách Brna důležitou roli. Řada stop, které ve městě a okolí
zanechala, v průběhu času nenávratně zmizela. O řadě dalších památek pak často netušíme, že
byla (případně stále je) nějakým způsobem spjata s touto menšinou. Na památníku věnovaném
židovskému a romskému holocaustu, umístěném na náměstí 28. října v Brně, je napsáno Nezapomeňme (v češtině, hebrejštině a romštině). Zapomínat bychom přitom neměli nejen na oběti
holocaustu, ale také na minulost míst spjatých s židovskou menšinou obecně. K naplnění tohoto
cíle bezpochyby přispělo také vydání anotované knihy.
Miroslav Jireček
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Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahující příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení
vychází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen 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 jirecek@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 abstraktu a klíčových slov v angličtině.
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.,
nikoli „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.
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,
nikoli 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,
inventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.
4b) V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto
pořadí 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, rozmezí stran. Stať v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.
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Vzory citací:
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ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé
světové válce. Brno 2005.
Stať ve sborníku:
VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945–1948. In: Heumos, P. (ed.):
Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der
Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.
Stať v časopisu nebo periodickém sborníku:
ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History.
Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.
VACULÍK, J.: Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945–1948. Slezský sborník, 1997, 95,
č. 1–2, s. 140–146.
Stať v denním tisku:
Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.
Archivní materiál:
Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, fol.
496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí pomlčkou bez mezer (viz výše).
5) Připojte abstrakt a klíčová v anglickém jazyce.
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a zahraniční a jeho redakce za ně předem děkuje.
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