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Bláto může leckoho odradit. Právě to je ale na něm skvělé, protože
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„Udělali pokus a prohráli,“ ukon-
čil čtyřiaosmdesátiletý prezident 
Československa, Tomáš Garrigue 
Masaryk, ironickým úsměvem 
výklad o možnosti, že by 
Německo zase vedlo válku, aby 
uskutečnilo své všeněmecké cíle. 
„Prohráli,“ opakoval. „To by mělo 
stačit.“

Tak začíná kapitola věnovaná Československu v knize 
Bude válka v  Evropě? od  amerického novináře H. R. 
Knickerbockera, která vyšla v roce 1934, tedy nedlouho 
poté, co se Adolf Hitler ujal v Německu moci. Když byla 
v roce 1938 přeložena do češtiny, situace měla už zcela od-
lišné kontury a českému čtenáři musela připadat Masary-
kova slova lehce naivní. 

„Německo se svými pětašedesáti miliony lidí je vedle 
Ruska největším národem Evropy. Reorganizovat jej proni-
kavým způsobem, jak je Hitlerovým záměrem, znamená gi-
gantický úkol, který nemůže být proveden přes noc. Nejde 
to ani za jeden rok. A až to bude provedeno, může všechno 
vypadat zcela jinak než dnes. Vyčkáme zcela prostě, a uvi-
díme, jak pracuje jejich rozum. Němci jsou v podstatě ve-
směs profesoři. To znamená, že budou myslit. Nemohli by 
žít, aniž by myslili, a to myšlení povede také k výsledkům.“ 
A následně dodal: „Američané vědí tak málo o Evropě, že 
lehce ztrácejí z dohledu historická pozadí. Moji američtí 
přátelé, kteří mne zde vyhledávají a mluví o Hitlerovi, jsou, 
jak se zdá, velmi znepokojeni. Ale já se dívám na tento vý-
voj příliš mnoho desetiletí, než abych byl zneklidněn.“

Reportérovi zdůrazňoval, že je třeba hitlerismus dů-
kladně studovat a bránit se veškerým provokacím, třeba 
fungování jeho blízkých stran na našem území. „Nuže 
rozpustili jsme tuto stranu. Demokracie neznamená, že 
necháme bez trestu běžet každého rváče, který odkud-
koli přijde a chce nám zasadit ránu. Demokracie musí 
rány vracet.“ 

Zároveň ale podle něj válka nehrozí, protože na ni 
v  Evropě nejsou peníze. „Argument prezidentův zněl 
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ý spíše nadějně než přesvědčivě,“ napsal novinář. A ještě 

připodotkl: „Vlastní naději klade Československo ve své 
smlouvy.“

Je možné, že se Masaryk tak mýlil? Muž, který od osm-
desátých let 19. století do třicátých let století 20. vykazoval 
nebývalý cit pro vývoj v Evropě? Vývoj, který sám navíc 
výrazně ovlivňoval. Mohli bychom si říct, že starý pán už 
prostě nové době nerozuměl. Jenže v uvedené knize vystu-
puje i Edvard Beneš, který sice hovořil trochu skeptičtěji, 
ale i on prohlásil, že „tento druh vysokého nacionálního 
napětí podle vší pravděpodobnosti nepotrvá tak dlouho“.

Nešlo tedy jen o  generační omyl, před Evropou se 
zkrátka vynořilo zlo takových rozměrů, že na něj lid-
ská představivost nestačila. V jedné věci ale Masaryk měl 
pravdu, chtěl evropským politikům vysvětlovat, že osud 
Československa bude osudem Evropy. To se ale nepoda-
řilo, události pak už byly příliš rychlé.

Jestli si tedy lze vzít nějaké poučení z tehdejších udá-
lostí, pak jen to, že dokonalá obrana před budoucností 
neexistuje. Nejlepší pojistkou pak je aktivní vytváření úz-
kých vztahů se spojenci a nepodceňování nacionalistic-
kého třeštění. A pokud si myslíme, že Evropu můžeme 
s klidem nakopnout, je třeba si uvědomit, že naše pod-
rážka dopadne na nás samé.

V tomto speciálu, který vznikal pod vedením Silvie 
Lauder, se věnujeme historickým událostem roku 1918 
a 1938.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor
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pPokud bychom uplatnili dnešní převládající rétoriku 
na události vedoucí ke vzniku republiky, tak bychom mohli 
konstatovat, že v letech 1914–1918 se nikým nevolené elity 
bez jakéhokoli mandátu od svého národa rozhodly vyjedná-
vat o založení Československé republiky. A uspěly. Tomáš 
G. Masaryk a jeho druhové jednali na vlastní pěst, většina 
Čechů (nemluvě o Slovácích a dalších menšinách žijících 
na našem území) o jejich misi ani netušila. A kdo ví, jestli 
by to schvalovala, ještě pár let předtím byl Masaryk ozna-
čován za zrádce národa, který má se svými kosmopolitními 
myšlenkami táhnout pryč. Masaryk ale zůstal, rozhodl se 
řídit vlastním politickým instinktem a podle něj i jednal. 

Nepotřebujeme intriky
Na konci října nás nepochybně čeká řada velkolepých pro-
jevů, bude se oslavovat vznik republiky, Masarykovo jméno 
mnozí ověnčí vznešenými přívlastky. A pak zase bude ticho, 
prázdno. Co s politikem, jehož myšlenky dnes na politické 
scéně téměř nikdo nehájí? Možná je sté výročí lepší vyu-
žít ke kladení otázek než ke kladení věnců, k přemýšlení 
o tom, kdo jsme, odkud a kam kráčíme. 

Máme vůbec něco společného se státem, který v roce 
1918 vznikl? Přišli jsme o německou a maďarskou men-
šinu, ztratili jsme velkou část tehdejšího území – Slovensko 
a Podkarpatskou Rus –, většina židovských spoluobčanů 
byla zavražděna. Masarykovým myšlenkám humanismu se 
dnes v praktické politice vysmíváme, nezanedbatelná část 
Čechů ostatně ani naši moderní historii nezná. Veřejný pro-
stor se opět hemží vlastenčením (Masaryk ho dával do pro-
tikladu k vlastenectví), lidé chtějí určovat, kdo je správný 

Čech a kdo ne. Co nás pojí se státem z roku 1918 kromě 
části společného území, hlavního města, vlajky a státního 
znaku?

Než se ale dostaneme k možným odpovědím, zastavme 
se obecně u připomínání osmičkových výročí. Občas se 
zdá, že máme raději ty momenty, kdy jsme o něco přišli, 
než ty, kdy jsme něco získali. Zejména roky 1938 a 1968 
prožíváme intenzivněji, svou roli v tom jistě hraje i možnost 
naplno rozehrát svůj obraz věčné oběti. Je to zdejší tradice, 
o které píše Masaryk už v České otázce z roku 1895. Zmiňuje 
doslova náš „zvláštní kult a přímo náklonnost k mučednic-
tví; v tom se jeví zvláštní pasivita našeho charakteru“. Dále 
ještě uvádí: „A tak silná je ta sklonnost k pasivitě, že věříme 
a světíme i mučednictví falešné – zavedení a znárodnění 
kultu Jana Nepomuckého právě v době našeho úpadku je 
výstražným tomu symbolem historickým.“

Co jsme tedy vlastně v roce 1918 získali? Provokativně 
by se dalo říct, že nic jiného než úkol. Pro většinu lidí se 
tehdy fakticky moc nezměnilo. Bydleli ve stejném městě, 
ve  stejné ulici, chodili do  stejného zaměstnání. Nárůst 
svobod a možností nelákal každého. Přesto ale došlo pro 
všechny k zásadnímu zvratu, a to v míře vlastní odpověd-
nosti. Do vyhlášení republiky se nemusel nikdo moc o po-
litiku starat, protože občané neměli na rozhodování mo-
narchie větší vliv. A v říjnu tu najednou byl a s ním i ona 
odpovědnost, se kterou se pojí sebeúcta.

Masaryk brzy došel k závěru, že je třeba dát novému 
státu program. V čase vzniku republiky mu už bylo osma-
šedesát let a měl za sebou bitvy, které nikdo před ním ne-
zažil. Od osmdesátých let 19. století vlastně permanentně 

Masarykův sen a my
Co máme společného 
s republikou, která vznikla 
před sto lety
E r I k taB E rY
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stál proti většinovému mínění. Bořil nacionalistické mýty 
kolem falešných rukopisů, které měly dokládat, že máme 
velkolepější historii než Němci. Postavil se ničivému anti-
semitismu, odmítal populární tezi, že je zradou na národu 
učit se jiné jazyky nebo přinášet z Evropy do Čech vědecké 
či kulturní vlivy. 

V již citované České otázce polemizoval s populární my-
šlenkou, že „malý, slabý národ si prý jinak nemůže pomoci 
– buď žebrat, nebo intrikovat“. „Je to pravda?“ ptal se Ma-
saryk. „Je skutečně nutné, aby malý národ, aby člověk v po-
měrech malého národa pomáhal si intrikou, má lež v růz-
ných svých podobách stát se přímo národní zbraní? Může 
člověk jen ve velikém národu být pravdivým, naprosto prav-
divým, nerodí se mužové bez bázně také v národech ma-
lých? Je machiavelism a lokajství nezbytná zbraň potlače-
ných, malých a slabých?“ Podle Masaryka to tak není: „Kdo 
chce a umí pracovat, nepotřebuje intriky.“

Souhra náhod
A přesně s touto idejí buduje v roce 1918 nový stát. Ve svém 
prvním projevu po zvolení prezidentem (v prosinci) mimo 
jiné říká: „Všichni občané dobré vůle, bez rozdílu stran, 
náboženství a národnosti, mají dánu možnost vybudovat 
vzorný demokratický stát, jehož úkolem bude starat se o zá-
jmy všeho svobodného samosprávného občanstva.“ Chce, 
aby se zapojil každý, protože jedině tak nový stát přežije. 

Zajímavé je, že ač byl Masaryk tak výjimečný zjev, lidé 
ho milovali. Obdivovali na něm to, za co se mu stejný ná-
rod nedlouho předtím vysmíval, tedy odvahu, zásadovost, 
vlastenectví (nikoli národovectví) a hlavně oddanost pravdě. 
Změně přístupu pomáhala samozřejmě i propaganda – 
ve školách, institucích –, ale bralo se to tak, že nabízí pří-
klad k následování. Svou slušností, pílí, střídmostí. Lidé 
chtěli, aby stát byl jako Masaryk. 

Byli tehdy Češi tak výjimeční? Proč jinde (v  Ně-
mecku, Polsku, Maďarsku...) dávali přednost autoritá-
řům, a my vzdělanému sociologovi? Jak je to možné, že 
později Češi podléhali (a stále podléhají) mnohem ne-
gativnějším osobnostem? Zdá se, že v mnoha ohledech 
šlo o souhru náhod. 

Jednu z nejlepších interpretací nabídl ve své vzpomín-
kové knize Příběh jednoho Němce Sebastian Haffner. Popsal 
v ní, že jeden čas bylo meziválečné Německo okouzleno 
Waltherem Rathenauem, který na začátku dvacátých let 
zaváděl liberální politiku, ale bohužel byl brzy zavražděn 
extremisty. A následně ta samá společnost podlehla kouzlu 
Adolfa Hitlera. 

„Masa reaguje nejsilněji na toho, kdo jí je nejméně po-
dobný. Normalita spojená s pracovitostí může přinést po-
pularitu; ovšem největší lásku a největší nenávist, zbožnění 

a zatracení probouzí krajní abnormalita, která je pro masu 
naprosto nedosažitelná, ať už stojí výjimečný jedinec vy-
soko nad ní, nebo hluboko pod ní. Pokud jsem se ze své ně-
mecké historie něco naučil, tak toto: Rathenau a Hitler jsou 
zjevy, které vzrušily fantazii německé masy do krajnosti. Je-
den svou nepochopitelnou kulturou, druhý nepochopitel-
nou sprostotou,“ píše německý publicista, který v roce 1938 
emigroval do Velké Británie.

Toto Haffnerovo poučení lze aplikovat i na nás. A vy-
světluje, proč je důležité vytvářet kvalitní instituce 
a dobré spojenecké vztahy. Ty zůstávají, když jedinci od-
cházejí. Masaryk byl v době klidu silným pojícím tme-
lem, ale v  době krize bylo stále zřejmější, že se jedná 
o pouhý sen. Pod povrchem byl mnohem slabší a zrani-
telnější stát. Řada Masarykových tezí zůstala jen v teo-
retické rovině. Ačkoli velmi usiloval o větší zapojení ná-
rodnostních menšin do  státní politiky, nikdy k  tomu 
nedošlo. V tomto ohledu byla zdejší stranická politika pří-
liš šovinistická, což vedlo k tomu, že velká část Němců, 

Slováků a  Maďarů nikdy nepropadla nadšení z  mla- 
dé republiky. 

Kdo ví, jak by se situace vyvinula, kdyby Hitler nepřišel. 
Každopádně rok 1938 vše zpřetrhal a zahrál na jinou strunu, 
mnohem silnější, než byl Masarykův svým způsobem pře-
výchovný program. Opět se vrátil obraz věčné oběti. Udá-
losti z let 1948 a 1968 už pak jen dokonaly své dílo. 

Ale…
Masarykova republika už neexistuje, Masarykův sen se však 
nerozplynul. Je zajímavé, že Češi, i když žili tak dlouho pod 
hnědou a rudou totalitou, se stále k prezidentu zakladateli 
vraceli a vracejí. Lze také předpokládat, že tento přístup 
přečká i dnešní politickou reprezentaci, která vzývá zcela 
jiné ideály.

Pokud se tedy vrátíme k otázce, co máme společného se 
státem z roku 1918, tak odpověď nalezne každý sám v sobě. 
Jestli cítí kontinuitu a tehdejší hodnoty, které Masaryk re-
publice předložil, pak se základní nit nepřetrhla.

Masaryk nám neporadí, co máme dnes dělat, sám by byl 
odpůrcem budování nějaké modly, jen nám připomíná, že 
můžeme a máme chtít být lepší. Klást na sebe nároky. Tak 
jako nám to připomínají svým odkazem i Milada Horá-
ková, Jan Palach, Václav Havel a další. X

„Je lokajství nezbytná zbraň potlačených, 
malých a slabých?“
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Republice je sto let. Je to spíš vitální stařenka, 
nebo zapšklá bába, která zapomněla na svoje ko-
řeny a na ideály, z nichž se zrodila?
Ta otázka je založená na premise, že ten stát, který 

založili v roce 1918, pokračuje.

A on nepokračuje?
Nepokračuje. Neříkám, že jde o zcela jiný stát, ale 

odlišný samozřejmě je, a to, co z původní republiky zů-
stalo, je v menšině v porovnání s tím, co se změnilo. Je 
nutné si uvědomit, jak ten stát reálně fungoval. Masaryk 
před sto lety velmi chytře pochopil, že Češi sice nemají 
rádi aristokracii, a rozhodně ne tu habsburskou, ale zá-
roveň tušil, že chtějí svoji verzi císaře pána. Takže sice 
byl demokratickým prezidentem, ale zároveň hrál úlohu 
Františka Josefa. Ale našeho. Masarykova velikost spočí-
vala v tom, že mohl při svojí nezměrné popularitě vlád-
nout zcela sám, ale nikdy se k tomu nesnížil. A pomáhal 
zavádět určitou formu demokracie.

TGM nicméně chtěl zavést prezidentský systém 
po vzoru USA, čili měl ambice rozhodovat o klí-
čových otázkách sám. Nepodařilo se mu to však 
prosadit.
Když přijel z ciziny, tak zjistil, že se od něj očekává, 

že bude hrát roli důstojného starce, na což řekl něco ma-
sarykovského ve stylu „tož takto ne“. Rozhodl se, že to 
změní. A byť se mu nepodařilo nějak radikálně změnit 

ústavu, literu ústavy, tak reálné fungování státu se více blí-
žilo jeho představě než duchu ústavy. Parlament v podstatě 
nefungoval – sice se tam hlasovalo, ale o všem klíčovém 
rozhodoval úzký okruh mužů z důležitých stran.

Literu ústavy tedy nezměnil, šel nicméně někdy 
proti jejímu duchu?
Československo de facto fungovalo v prezident-

ském systému, což mělo zásadně negativní dopad v roce 
1938, kdy všichni přijali prezidentovo rozhodnutí, protože 
nebyli spolumajiteli politického systému, nebyli v něm do-
statečně sami investováni. Jedenadvacátého září dává fran-
couzský a britský vyslanec prezidentu Edvardu Benešovi 
něco, co prezentují jako návrh na odstoupení Sudet. On 
to nazve diktátem a přinejmenším týden před Mnicho-
vem tento diktát přijímá. Třicátého září v šest ráno pak 
dorazí do Prahy text mnichovské dohody a kolem pole-
dne kancléř Smutný oznamuje Francouzům a Britům, že 
to Československo přijímá. Parlament se nesešel, vláda se 
o tom samozřejmě bavila, ale pouze ministr bez portfeje 
Petr Zenkl byl proti a požadoval svolání parlamentu. Stát 
se vzdal obrovské části území a volení zástupci lidu neměli 
možnost se k tomu vyjádřit.

Když nejde o stejný stát, na co tedy po sto letech 
navazujeme?
Navazujeme na skutečnost, že v  tomto prostoru 

existují Češi. Tedy národ s doložitelnými historickými ko-

Z historie se lze poučit
S profesorem Igorem  
Lukešem o tom,  
že Čechům chyběla při  
budování státu velkorysost 
sI LVI E LaU DE r / foto m I Lan jaroŠ
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řeny, který byl schopen po ztrátě státnosti svůj stát znovu 
získat. Otázka je, jestli ho získal vlastní prací a nasaze-
ním životů, nebo proto, že se sešla řada příznivých sku-
tečností, zejména porážka Rakouska-Uherska a němec-
kého císařství a vítězství Francie, Anglie a USA v první 
světové válce. Ani v jedné z velmocí totiž neměli ponětí, 
co to ti údajní Čechoslováci, o kterých jim Beneš s Ma-
sarykem vykládali, vlastně jsou. Vždyť to neuměli ani 
vyslovit. Ale měli hrůzu z toho, že se po odchodu Ruska 
z války rozpadne východní fronta, Německo přesune svoje 
divize na západ a provede tam ofenzivu ještě před pří-
chodem Američanů. Tomu bylo potřeba zabránit. Proto 
dohodové mocnosti podpořily Čechoslováky, kteří měli 
v Rusku svoje legie, tedy organizovanou sílu v zemi, která 
byla dříve partnerem dohodových států ve válečném úsilí, 
ale najednou z něho odešla. Legie měly zpevnit páteř těm 
Rusům, kteří museli zůstat ve válce, tedy hlavně Keren-
skému, a aby to mohly udělat, tak bylo nutné porazit bol-
ševiky. Takže šlo o vlastní zájem Západu, který až tak ne-
bral na Čechoslováky zřetel.

Souhlasíte tedy s  masarykovským výkladem 
vzniku státu, který říká, že právě legie hrály klíčo-
vou roli při jeho vzniku?
Legie hrály naprosto zásadní úlohu a myslím si to 

na základě studia amerických archivů. Na začátku roku 
1918 americký prezident Woodrow Wilson vydává svých 
Čtrnáct bodů, z nichž poslední žádá suverénní Polsko, 
ale žádná zmínka o suverénním Československu tam ještě 
není. Naopak se tam mluví o federalizaci Rakouska-Uher-
ska. A na podzim roku 1918 už Wilson říká, že federali-
zace nedostačuje. Tato změna jeho postoje vedla k mýtům, 
že ho Masaryk přesvědčil. Oni se ale neměli moc v lásce, 
setkali se jen dvakrát, a to ještě velmi krátce a formálně. 
Rozhodl vlastní zájem, jak už jsem zmínil.

Nebyl to ale čistě jen vlastní zájem. Krajanské 
spolky v USA kromě toho, že de facto zaplatily 
činnost zahraniční akce, také intenzivně lobbovaly 
u lidí českého nebo slovenského původu ve vládě, 
aby myšlenku samostatného státu podpořili, kra-
jané také organizovali demonstrace.
Jejich snaha a tlak byly skutečně značné a překva-

pivě úspěšné. Dnes by to mimochodem nebylo možné, 
protože úředník ve Washingtonu by už nemohl říci, že 
podporuje nějakou ideu kvůli původu svojí babičky.

Role TGM v zahraniční akci je také nezpochybni-
telná. Bývalý ministr britské vlády Fischer v me-
ziválečném eseji o vzniku Československa píše, 
že samostatný stát byl především „dítětem propa-
gandy“, Masarykem a Benešem obratně a vytrvale 
podávaného příběhu, i když nebyl zcela pravdivý.
Takto prostě státy vznikají. Vytvoří se nějaké PR 

pozadí, které se pak využije. Můžeme se za to stydět, nebo 
naopak můžeme říci, že v tom Masaryk s Benešem před-
běhli svoji dobu. Edvard Beneš později na ministerstvu 

Igor LUkEŠ (68) vystudoval na karlově univerzitě filozofii, kde 
také získal doktorát. V roce 1978 emigroval do Usa. nejprve 
v Bostonu studoval, pak pracoval ve Washingtonu. tři roky učil 
na tufts University. od roku 1988 vyučuje historii a mezinárodní 
vztahy na Bostonské univerzitě. Zároveň je zde jedním z profe-
sorů prestižního programu pro nadané studenty University Pro-
fessors, v němž působí několik držitelů nobelových cen. Publi-
koval několik knih, například Inside the Apparat či Gorbachev’s 
USSR: A System in Crisis nebo Československo mezi Stalinem 
a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu.

zahraničí založil zvláštní odbor, jemuž šéfoval agilní muž 
jménem Hájek, a tento odbor financoval jednotlivé žurna-
listy i celé noviny na Západě, aby psali o tom, že ve střední 
Evropě zůstává ve fašizujícím, hnědnoucím moři států je-
den ostrůvek. V jedné knize jsem dokonce napsal, že šlo 
o ostrůvek demokracie a slušných mravů – asi jsem se stal 
součástí této propagandy. Všude okolo třídní nenávist, ob-
čanské války, levice se prala s pravicí a v Českosloven-
sku krásně fungovala demokracie. Až na to, že tak úplně 
nefungovala, jak jsme zmínili před chvílí. Když v parla-
mentu mluvili poslanci pravicových stran, tak po nich le-
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nějaký převládající narativ o  tom, jak ten stát 
vznikl a co nebo kdo při jeho budování hrál nej-
důležitější roli?
Vy mi tu otázku kladete, jako by bylo jasné, kdo je 

„my“. Například já jsem Američan, a mám tedy pohled 
zvenčí, který asi hodně lidí naštve.

Ale pohled zvenčí bývá cenný. Tak kdo je dnes 
„my“?
Je stále méně jasné, kdo je „my“. Pokud tedy mlu-

víme o narativu – mimochodem krásné české slovo –, 
tak je důležité říci, čí je. Třeba pro moji mámu, která se 
narodila v roce 1922 do rodiny železničáře, byla repub-
lika dar z nebes. Ona a její rodina cítili jakousi hrdost, 
že jsou příslušníky demokratického státu a že Masaryk 
– byť jako císař vypadající – je coby syn kočího jedním 
z nich. To byl příběh, který mé matce vháněl celý život 
slzy do očí. Jiná situace ovšem nastala, když přišel Mni-
chov. Všichni, kdo předtím oslavovali Beneše jako jaké-
hosi našeho Machiavelliho, jak dokázal tuhle republiku 
tak geniálně zakotvit na mapě, tak najednou zjistili, že 
to je totální amatér a všechno se zhroutilo jako domeček 
z karet v podstatě přes noc. A přichází druhá republika 
a najednou Češi v anticipační poslušnosti k nacismu za-
čínají vyhazovat Židy z advokátní komory, nebo lékař-
ských organizací.

Tato anticipační poslušnost se mimochodem táhne 
českými dějinami jako červená nit, a to mnohem déle, než 
existuje samostatný stát. Takže v roce 1945 se jakoby vra-
címe k Masarykovi, ale se Stalinem za zády a s kolektiv-
ním souhlasem. Nejen Gottwald a Slánský, ale i Milada 
Horáková, Prokop Drtina, demokraté…

Letci RAF. Jeden z nich mi kdysi říkal, že on i ně-
kteří jeho spolubojovníci volili v roce 1946 ve vol-
bách komunisty s argumentem, že Stalin nebyl 
v Mnichově.
Ano, samozřejmě tehdy ten letec nevěděl, že Ru-

sové do toho Mnichova chtěli a Stalin měl hrůzu z toho, 

vičáci házeli kalamáře, když mluvila levice, tak pravičáci 
troubili na trumpety. Bylo to bezpochyby lepší, než co 
měli v Polsku nebo Maďarsku, ale obecně platí, že parla-
mentní demokracie funguje jen v zemích, kde mají členové 
parlamentu shodu na základních hodnotách. Ale pokud se 
neshodnou na základních otázkách, třeba na geopolitické 
orientaci země, tak se spolu nedomluví. V tomto směru je 
fungování první republiky pro nás důležitým poučením.

Mnichovu však legenda o ostrůvku demokracie 
a slušných mravů nezabránila. Nikdo neměl zájem 
ten ostrůvek zachovat.
Ne. Ale je dobré si připomenout, že země, jejíž ná-

zev neuměl v roce 1918 nikdo ani vyslovit, měla od roku 
1925 smlouvu s Francií, která jí garantovala bezpečnost 
v případě nevyprovokovaného útoku Německem. To byl 
velký úspěch. Bylo zjevné, že se prvorepublikoví politici 
snažili zemi zakotvit. Ale myslím si, že ji mohli zakotvit 
ještě více. Třeba kdyby nepraktikovali nenávistnou politiku 
vůči církvi, aristokracii a vůči Maďarsku či Polsku, kdyby 
se chovali velkoryse vůči Rakousku, od něhož se odtrhli. 
V Rakousku byl po první světové válce hlad, zima, lidé tam 
umírali, protože byl nedostatek uhlí, a Češi jim nepomohli. 
Odmítali Rakousko, přitom poválečné Rakousko bylo zcela 
jiná země než ta, z níž Češi a Slováci odcházeli. Tragédie 
meziválečného Československa spočívá v tom, že se Češi 
ve chvíli, kdy byli na vrcholu, nechovali velkoryse.

Ani ke svým nejbližším sousedům?
Hlavně ke svým nejbližším spojencům okolo. Po-

dívejte se do britských archivů, kde angličtí diplomaté po-
pisují, jak se v Československu mluvilo o Polácích a Ma-
ďarech. Jako o reakčnících, feudálech... Odmítali je jako 
katolíky, jako Češi, kteří měli reformaci o sto let dřív než 
zbytek světa.

Červená nit poslušnosti
Každá éra měla svůj vlastní výklad vzniku státu, 
zdůrazňovala jiné aktéry či okolnosti. Máme dnes 
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že ho tam nepřizvali. A samozřejmě tohle uvažování ig-
noruje existenci paktu Stalina s Hitlerem, který vlastně 
umožnil vypuknutí druhé světové války. Překvapuje mě, 
že tihle letci si to takhle nedokázali spočítat, no ale pro-
stě taková je realita.

Když se vrátíme k vaší mamince, byl její pohled 
v době, kdy stát vznikal, sdílen celou společností?
Samozřejmě že nebyl. Zejména mladí lidé, kteří 

inklinovali k levici, nadšení svých rodičů moc nechápali. 
Pro jejich rodiče byl vznik Československa logicky naplně-
ním českých dějin, na 300 let byla česká státnost ztracena 
a najednou tu zase byla. Pro mladší generaci však byla 
důležitá také sociální spravedlnost. Beneš mimochodem 
vydal ve dvacátých letech knihu, kde píše, že ze tří hod-
not Francouzské revoluce je nejdůležitější rovnost, že ty 
dvě další – volnost a bratrství – jsou z ní odvozeny. A že 
kdo chce být skutečným demokratem, musí být radikál-
ním socialistou. Představte si, jak tohle znělo Bavorům, 
Polákům, Maďarům, katolíkům v Rakousku. Českoslo-
venský ministr zahraničí říká: radikální socialismus je je-
diný postoj skutečného demokrata.

Když se ale podíváte hned na první zákony, které 
byly po vzniku Československa přijaty, tak stát 
tyto otázky řešil. Schválila se podpora v neza-
městnanosti, osmihodinová pracovní doba atd.
Ano a je to naprosto v pořádku. Nezapomeňme 

ovšem, že tyto tzv. socialistické vymoženosti do Evropy 
zaváděli lidé jako Bismarck, který pochopil, že musí být 
slušným člověkem, pokud chce zabránit tomu, aby byla 
Evropa komunistická. Takže je to právě on, kdo zavádí 
zdravotní pojištění nebo mateřskou dovolenou. Když Bi-
smarck s tímhle přišel, tak Marx kouřil jednu cigaretu 
za druhou a četl si Hegela. Zároveň ale platí, že díky ra-
dikálům, jimiž byli anarchisté nebo komunisté, nebylo 
celá dvacátá léta vůbec jasné a automatické, že republika 
vůbec přežije. Komunistická strana vznikla v roce 1921 
a hned ve volbách v roce 1925 – svých prvních – získala 
13 procent, to byl obrovský úspěch. Jenže pak přijeli in-
struktoři Kominterny, kteří fungovali stejně jako moske-
vští poradci po válce – tedy diktovali –, a v roce 1929 to 
vzal do ruky Gottwald se Slánským, což znamenalo čím 
dál větší radikalismus. Od té doby však strana stagnovala, 
protože se ukázalo, že to není autonomní česká strana, ale 
psíček Moskvy. Někomu se to líbilo, ale řadě lidí nikoli.

Pokud nebylo jasné, zda republika přežije, co reál- 
ně hrozilo? Že se změní státoprávní uspořádání, 
nebo že se stát rozpadne?

Ano, státu hrozil rozpad kolem mnoha os, zejména 
té národnostní. V Sudetech myšlenku Československa 
při jeho vzniku okamžitě odmítli, část Němců vyhlásila 
vlastní stát, který se měl zčásti připojit k Německu, zčásti 
k Rakousku. Ale tyhle hlasy nakonec všechny zanikly, 
protože to zkrátka spojencům nehrálo do karet.

Jak to, že se republika navzdory těmto hrozbám 
nakonec udržela dvacet let?
Hrála v tom možná roli velikost Masarykovy osob-

nosti. Hrál roli tatíčka na koni tak dokonale, že když si 
lidé měli vybrat mezi divokými radikály a jím, tak si sa-
mozřejmě vybrali tuto stabilizační sílu. Ale nejen Masaryk 
sám, samozřejmě, roli hrály desítky dalších faktorů a lidí. 
Byli tam lidé jako Peroutka, tedy naprosto nedoceněná ge-
niální osobnost. On psal jako o život, byl Hemingwayem 
české žurnalistiky v tom smyslu, že dokázal složité věci 
vyjádřit jednoduchými větami.

Pokud tak silnou roli hrála osobnost otce zakla-
datele a dalších lidí, existovala vůbec nějaká idea 
nebo soubor idejí, na kterých byl ten stát postaven?

To je velká otázka a mám před ní příliš velkou úctu. 
Nevím.

Masaryk řekl, že „humanita je program český“, že 
se Češi udrží mezi samostatnými národy nikoli na-
cionalistickou předpojatostí, ale mravní kvalitou, 
solidaritou.
Moc to ale nepraktikoval. Už jsme o tom mluvili. 

Solidaritu ten stát mohl ukázat v roce 1920 s Polskem, 
předtím s Rakouskem, kdy zahraniční diplomaté na kole-
nou prosili Prahu, aby poslala uhlí do Vídně, protože tam 
lidé umírají zimou, a Češi se jim vysmáli.

Proč jim odmítli pomoci?
Protože v sobě nenašli tu velkorysost. O tom jsou 

nakonec Mozartovy opery: když se ze sluhy stane pán 
a z pána sluha, dochází k různým situacím. A velkorysost 
nakonec nenacházejí dodnes, to je jasně vidět na debatě 
o uprchlících. A to přesto, že čeští exulanti byli přijímáni 
na Západě velkoryse. V tomto směru nevidím žádnou se-
bereflexi dějin v Česku a naopak opakující se a dnes stále 
se vyskytující nedostatek solidarity se zbytkem světa. To 
mě děsí ze všeho nejvíc.

Na straně druhé jsme během první světové války 
i první republiky přijali desítky tisíc uprchlíků – 
když se v roce 1915 posunula italská fronta, tak 

Člověk má nad těmi paralelami přemýšlet, 
protože je v nich varování, poučení, jsou v nich
empirické důkazy pro tu či onu politiku.
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bylo na českém území přijato až dvacet tisíc 
lidí, pak lidé, kteří prchali před bolševismem 
z Ruska, další vlny po anšlusu Rakouska, z hit-
lerovského Německa. Ten obraz tedy není tak 
jednoznačně negativní.
Tady ovšem srovnáváme nesrovnatelné. Samo-

zřejmě že máte pravdu v tom, že v řadě českých měst 
byly za první světové války uprchlické tábory, kde se 
Češi snažili pomáhat, ale mluvíme-li o uprchlících 
před nacismem, tak tam bych byl mnohem opatrnější. 
Pomáhat německým intelektuálům je jedna věc, ale po-
máhat lidem, kteří byli zasaženi chemickými zbraněmi 
a třeba neumějí ani číst a psát, je něco jiného.

Když jsme zmínili národnostní osu, na níž byl 
nový stát zranitelný, tak při pohledu zpět se 
zdá být na Mnichov „zaděláno“ léta před ním. 
Řada českých Němců nepřijala Českosloven-
sko za své, následně byli mnohem více než 
českojazyčné oblasti zasaženi hospodářskou 
krizí. Byl nástup a drtivý úspěch henleinovců 
nevyhnutelný, nebo to bylo možné zvrátit lepší 
vládní politikou?
Po válce je sice každý generálem, ale myslím, že 

to šlo zvrátit. Existuje celý dlouhý seznam věcí, které 
bylo možné udělat, ale musel bych se vrátit k tomu, 
co jsem už několikrát zmínil – bylo by nutné projevit 
velkorysost. Můžeme si vybrat nějaký rok před krizí, 
řekněme rok 1927. Krize daleko, republika je na tom 
ekonomicky dobře, také proto, že na jejím území zů-
stala většina průmyslu Rakouska-Uherska, v některých 
odvětvích dokonce až 80 procent. V ten okamžik je ta 
země úspěšnější než Německo, to je chvíle pro velko-
rysost. A co vláda udělá? Do Sudet posílá celníky, čet-
níky a policajty, kteří mluví jenom česky. Víte, kdy se 
povoluje vysílání rozhlasu v němčině? Někdy v květnu 
1938, myslím, že to bylo Rádio Mělník.

Za minutu dvanáct.
Neteče jim do bot, už mají povodeň. Nebo to 

lze říci ještě jinak. Když vám hoří dům, tak potřebu-
jete, aby byli nejbližší sousedi ochotni v noci vstát a jít 
vám pomoci hasit. Kámoš někde za mořem, i kdyby 
měl letadlo, které může vzít hektolitry vody, je prostě 
daleko, ten vám nepomůže. Republika nicméně místo 
toho, aby pěstovala vztahy se sousedy a menšinami, tak 
se k nim nechovala velkoryse. A více než třem mili-
onům sudetských Němců a nakonec všem menšinám 
dávala najevo, že tu jsou hosté, a že když se jim to ne-
líbí, tak ať se spakují a jdou. A nakonec se tak chovali 
i ke Slovákům.

Proč? Při vzniku státu byl Slovákům přislíben 
třeba vlastní parlament, to se však nestalo.
Nestalo, byť si myslím, že TGM to myslel 

upřímně. Protože kdyby to dali dvěma milionům Slo-
váků, tak by to museli dát třem milionům sudetských 

Péči o hodnoty a bohatství vnímáme v širším kontextu.
I proto jsme generálním partnerem Národního divadla.

PRECIZNOST
vzniká tím, že sladíte celý soubor.
Do detailu...

– KULTURA JE TO, CO NÁS SPOJUJE –

Generální partner
Národního divadla

www.rb.cz 800 900 900

RS006936
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Němců, a ti by to okamžitě využili k vyhlášení nezávis-
losti. Republika se centralizovala kvůli strachu ze sepa-
ratismu sudetských Němců, a to byl počátek konce. Ale 
znova – říkám to s vědomím generála po bitvě. Sám bych 
se v těch letech asi nerozhodl jinak.

Legenda se stala realitou
Když mluvíme o  odlišnosti státu před sto lety 
a  dnes, máme se vůbec obracet k  letům 1918 
a 1938 pro pochopení dneška?
Historie se neopakuje, je jako plynoucí řeka, 

do níž nelze dvakrát vstoupit. Ale z historie se lze po-
učit a člověk má nad těmi paralelami přemýšlet, protože 
je v nich varování, je v nich poučení, jsou v nich empi-
rické důkazy pro tu či onu politiku. Rok 1938 mocensky 
definovaly na jedné straně váhající demokracie, jejichž 
hlavním cílem bylo zabránit opakování předchozí svě-
tové války, a na straně druhé Hitler, který ve válce viděl 
nejen nástroj k získání něčeho, ale cíl sám o sobě. Třetím 
elementem je Stalin, pro něhož válka byla pouze nástro-
jem, v tom je právě Stalin mnohem sofistikovanější, pro-
tože to je nástroj k bolševizaci Evropy. To byl explicitní 
cíl zahraniční politiky Sovětského svazu od roku 1935, 

protože očekávali, že válka způsobí pohromu v Evropě 
a Rudá armáda tam vjede, až budou obě strany válkou 
vyčerpány.

V čem je ta situace podobná dnešku? Dnes jsme 
ve zcela jiné situaci.
Dnes není ani Hitler, ani Stalin jako vnější entity, 

dnes ty radikální extrémy budují svá předpolí v našich 
duších. Dneska toho Hitlera máme v sobě. Když si čtete 
ty nadávky, co mně lidi píšou, zní to jako Hitler, když si 
čtete ty lži, které říkají Trumpovi obdivovatelé, to jsou pro 
mě stejné lži jako Stalinovy.

S předpolím v našich vlastních duších se však bo-
juje hůře než s vnějším, jasně definovaným ne-
přítelem.
Ano. Když se ještě vrátím do roku 1938. Češi vstou-

pili do roku 1938 s nadějemi, měli pocit, že svět, byť plný 
nebezpečí, je pro ně bezpečný, věřili, že změna hranic je 
možná jen smlouvou a poválečné smlouvy stran hranic 
garantovaly mocné státy, z nichž ten hlavní, Francie, byl 
jejich spojencem. Do roku 2018 vstoupili Češi a Evropa 
vůbec rozděleni do dvou táborů, které spolu nemluví, ztra-
tily společný jazyk, sílí extremisté, střed se vyprazdňuje. 
Šokuje mě, když mi inteligentní, vzdělaní lidé, kteří roz-
hodně vědí, co je to etika, co je to morálka, vysvětlují, že 
sem ti dnešní běženci nepatří. Mě sice přijali v Americe, 

ale tohle je prý něco úplně jiného, a integrace není možná. 
Nedávno jsem byl na debatě v Ostravě a jeden z účastníků 
mi řekl, že na generaci a půl tito lidé nejsou integrova-
telní. Kardinál Duka v roce, který papež František vy-
hlásil rokem milosrdenství – a to už vůbec nezmiňuji, co 
říkal Ježíš svým učedníkům –, prohlásí, že tady migranti 
nemají co dělat.

 Ale zároveň si myslím, že česká střední třída 
je nejchytřejší z  těch, které znám. Mám kamarády 
v Chocni, kteří toho vědí o světě víc než lidi z jiných 
zemí, kteří mají ohromné tituly a jsou to velcí odborníci 
na to nebo na ono. Jeden z těch mých kámošů je povolá-
ním lesník, žádný velký čtenář, ale čas od času si sedne 
k televizi a podívá se na zprávy. A ten člověk rozumí 
světu. Ví přesně, co by se mělo dělat s migranty. Mělo 
by se jim pomoci. On má v sobě zakotvený hodnotový 
systém, který mu říká, že když je někdo v nesnázích, tak 
se mu pomůže. Ten člověk je pro mě manifestace občan-
ské společnosti.

Jaké poučení jsme si odnesli z Mnichova?
Myslím, že jsme se k Mnichovu ještě vůbec ne-

byli schopni postavit. Celé generace mluví o zradě, která 

se částečně udála, ale částečně nikoli. Především Ang-
lie nezradila nikoho, protože Anglie neměla – na rozdíl 
od Francie, kde je zrada naprosto jistá – vůči Českosloven-
sku vůbec žádné závazky. Tím, co teď řeknu, se asi defi-
nitivně vyloučím z české společnosti, ale čím jsem starší, 
tím víc rozumím Chamberlainovi. On je samozřejmě jed-
nou z nejvíc nenáviděných osobností, ale já v něm vidím 
člověka, mimochodem hluboce nábožensky založeného, 
který během svého života viděl masakr několika gene-
rací, toho nejlepšího, co ta země měla. Viděl ve válce ab-
solutní zlo, je tedy do značné míry pochopitelné, že se jí 
snažil zabránit.

Jaké dopady má stále živoucí legenda o mnichov-
ské zradě?
Ta legenda žije, a to tak, že přestává být legen-

dou a stala se z ní zkrátka realita. Vždyť já jsem s tou 
legendou sám vyrůstal a dodnes s ní žiji. A teď to bude 
znít trochu absurdně, ale někdy si i představuji, jak bych 
jednal být Benešem 28. nebo 29. září. Jak bych se cho-
val, kdyby za mnou přišli generálové, kteří radili bojovat 
za všech okolností, a já bych zároveň věděl, že to jsou až 
na pár výjimek generálové političtí, a že pokud s tímto 
vojskem půjdeme do války, tak to nebude pěkné. Ale 
Mnichov je samozřejmě i berlička, kterou vysvětlujeme 
svoji nestatečnost a lokajství a legitimizujeme s ní svoje 
zápecnictví. X

Mnichov je berlička, kterou vysvětlujeme 
svoji nestatečnost a legitimizujeme 
s ní svoje zápecnictví.
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Písku starý – Písku milý!
v blažené dnes toneš chvíli:
z měst měls první „elektriku“,
teď zas první „republiku“!
Sakra „3 krát sláva“!

14. říjen 1918, Písek
Vyhlášení Československé republiky v předstihu

Kraj, kde jsme stále
o krok napřed!

www.kraj-jihocesky.cz

RS007055
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 Zítra to praskne
Samostatný stát Čechů 
a Slováků vznikl 
v okamžiku, kdy to 
nikdo nečekal
an Dr Ea ProCHáZ koVá

Ten den začal kalným ránem. 
(28. říjen, u Národního divadla v Praze)
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1918

pPodle meteorologického ústavu byla 28. října 1918 ráno 
v Praze všudypřítomná mlha. Někteří pamětníci na tento 
den nicméně vzpomínají odlišně. Podle novináře a spi-
sovatele Eduarda Basse to byl naopak od brzkých hodin 
„krásný, slunečný pondělek“, k jeho slovům se ve svých 
pamětech přidává i jeden z hlavních účastníků převratu, 
sociálnědemokratický politik František Soukup. Naopak 
architekt Alois Kubíček tvrdí, že poslední říjnové pondělí 
bylo ve znamení „kalného rána“, předák odbojové Maffie 
Jan Hajšman zase mluvil o „smutném pološeru“. 

Ať už bylo ten den jakkoli, rozdílná svědectví o po-
časí jako by předznamenávala rozpory a nejasnosti, které 
se později promítnou i  do popisu okolností, jež vedly 
ke vzniku samostatného československého státu. Vzru-
šené okamžiky 28. října totiž už tehdy mezi aktéry vyvo-
lávaly vášnivé diskuse. A to nejen o tom, co se ve skuteč-
nosti přesně událo, ale především kdo se v době hroutící se 
rakousko-uherské monarchie onen osudný den o počátek 
první republiky nejvíce zasloužil: jestli jednání zahraniční 
reprezentace v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, 
akce českého domácího odboje, nebo lid v ulicích.

Nečekali jsme to
První pokus o vyhlášení nového státu přišel už v půlce 
října. Čeští politici od léta 1918 věděli, že se monarchie 
začíná postupně hroutit a že je potřeba začít podnikat 
konkrétní politické kroky. Mezi ně patřilo ustavení Ná-
rodního výboru jako hlavního orgánu české politiky. A so-
cialistické partaje pak v podobném duchu založily ještě 
tzv. Socialistickou radu. Ta si, na rozdíl od všeobjíma-
jící role Národního výboru, vzala na starost rozhodování 
o sociálních a hospodářských otázkách. A rozhodně se 
nejednalo o náhodný výběr, protože díky probíhající válce 
v českých zemích už delší dobu panoval nedostatek po-
travin a monarchie problém nezvládala řešit. Měl to být 
tedy první krok, jak si na svou stranu naklonit zdejší oby-
vatelstvo.

Nepříznivá zásobovací situace vyvrcholila 14. října ge-
nerální stávkou. Socialistická rada, pověřená jejím říze-
ním, nicméně využila situace a do měst zároveň rozeslala 
vzkaz, ve kterém vybízela k vyhlašování československé sa-
mostatnosti. Tehdy však rakouská moc něco takového ne-
připustila, zabránila už první rozbušce demonstrací v Praze 
a z plánu nakonec úplně sešlo. Dramatickou podobu měla 
stávka jenom v Písku: za přítomnosti čtyř tisíc osob někdo 
z balkonu republiku skutečně vyhlásil, nicméně píseckou 
„nezávislost“ záhy ukončil příjezd vojenských jednotek. 

Během čtrnácti dnů se ale běh dějin najednou nezvykle 
zrychlil a jedna událost následovala druhou. Rakouský císař 
Karel I. vydal 16. října manifest, v němž slíbil – ve snaze za-
chránit poslední zbytky monarchie – přetvořit Rakousko-
-Uhersko ve federativní stát a nabídl Čechům a Slovákům 
autonomii. Císařův pokus o zachování státu však přišel už 
příliš pozdě: čeští a slovenští politici vycítili, že díky pod-
poře zahraničních partnerů dokážou získat mnohem víc. 
O pár dní dříve, 14. října, totiž v Paříži vznikla první čes-
koslovenská prozatímní vláda o třech členech: Tomáš Ga-
rrigue Masaryk se stal předsedou vlády, Edvard Beneš mi-

nistrem zahraničí a Milan Rastislav Štefánik ministrem 
vojenství. Prozatímní kabinet bezprostředně uznala Francie 
a další státy včetně USA následovaly posléze. 

Masaryk 18. října americké vládě a prezidentu Wilsonovi 
zároveň předal Washingtonskou deklaraci, ve které psal 
o vzniku nové republiky Čechů a Slováků. Na Masarykův 
text Wilson vzápětí reagoval zasláním vzkazu rakousko-
-uherské monarchii, ve kterém zdůraznil, že Rakušané 
musí jednat o budoucím uspořádání nikoli s americkými, 
nýbrž s nově vznikajícími československými orgány. A při-
bližně ve stejnou dobu se do Ženevy za Karlem I. vydala 
delegace reprezentující český domácí odboj v čele s Kar-
lem Kramářem, později na jednání dorazil i Edvard Be-
neš. Všichni počítali s tím, že právě zde proběhne klíčové 
jednání o budoucnosti Čechů a Slováků uvnitř monarchie. 

Císařův pokus o zachování státu přišel už příliš pozdě:
čeští a slovenští politici vycítili, že díky podpoře
zahraničí dokážou získat mnohem víc.

„Lide 
československý! 
novými činy 
v těchto chvílích 
zahajují se nové, 
bohdá slavné  
dějiny tvoje.“
Z provolání národního výboru  
o vzniku republiky 28. října 1918.

rukou a oby-
čejnou tužkou 
psaný koncept 
prvního čes-
koslovenského 
zákona o vzniku 
republiky, au-
torem byl alois 
rašín, podpis 
připojili Švehla, 
stříbrný, sou-
kup a Šrobár.

na tolik hodin byla uzáko-
něna pracovní doba
krátce po vzniku republiky byl 
schválen zákon 91/1918 o osmi-
hodinové pracovní době. Pra-

covalo se šest dní v týdnu, na neděli připa-
dal den volna. Byla také zavedena podpora 
v nezaměstnanosti ve výši 4 kč denně plus 
korunové příplatky pro rodinné přísluš-
níky. jen pro ilustraci – kilogram chleba 
stál 3,40 kč, kilogram vepřového 17 kč, kilo 
másla 26 kč a litr piva necelé tři koruny.

8



19

1918

Muž, který prosazoval politiku usmíření. 
(Císař a vrchní velitel armády Karel I. 
při návštěvě divize v Polsku)

13.–14. 11. 1918 
13. listopadu vyhlašuje ná-
rodní výbor tzv. zatímní ústavu. 
14. listopadu je v thunovském 
paláci ustavena vláda vše-
národní koalice v čele s kar-
lem kramářem. Prezidentem 
je jednomyslně zvolen t. g. 
masaryk, pro něhož tak nastal 
čas vrátit se po čtyřletém exilu 
domů.

12. 11. 1918
americká národní rada uherských rusínů se v Pittsburghu 
vyslovuje pro připojení Podkarpatské rusi k Čsr.

V Praze tak zůstala méně důležitá část členů Národ-
ního výboru. Nikdo z nich v tuto chvíli netušil, že to zá-
sadní se nakonec neodehraje v Ženevě, ale přímo před 
jejich očima. Tito členové Národního výboru poté do his-
torie vstoupili jako muži 28. října.

Problém žaludku
V podvečer 27. října dostal Alois Rašín od české spojky 
ve Vídni zprávu o situaci v hlavním městě monarchie. 

Rašín z ní usoudil, že rakouská vláda se ve válce chystá 
kapitulovat, což by znamenalo konec Rakouska-Uher-
ska. Po probdělé noci, kdy promýšlel možné alterna-
tivy, se nakonec rozhodl zmobilizovat hlavní aktéry 
v Praze. 

„Příteli, zítra to praskne, Rakousko brzy kapituluje, 
učiňte všechny přípravy pro revoluci,“ vzpomíná na Ra-
šínův telefonát ve tři hodiny ráno ve svých pamětech šéf 
Sokola Josef Scheiner. Sokolové, kteří dostali na starost 
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vojenskou část přebírání moci, se tedy už od brzkého rána 
na Rašínův pokyn začali chystat.

Na sedmou hodinu ráno Rašín svolal do bytu agrár-
níka Antonína Švehly zasedání předsednictva Národního 
výboru, respektive těch, kteří neodjeli do Ženevy jednat 
s rakouskou vládou. Ke Švehlovi k Havlíčkovu náměstí 
nakonec ráno dorazili kromě Rašína i sociální demokrat 
František Soukup a národní socialista Jiří Stříbrný. Roz-

dělili si mezi sebou jednotlivé úkoly a dohodli se, že pro 
případ kapitulace převezme vládu Národní výbor. 

Švehla a Soukup dostali za  úkol získat pod kont-
rolu Obilní ústav, což se následně ukázalo jako klíčové: 
občanům ve městech se stále nedostávalo základních 
potravin a zásobování vázlo. Muži 28. října se proto 
rozhodli „okupovat celý problém žaludku“, jak akci pra-
covně nazval Švehla – aby mohli jednat jako rovnocenní 

PoGRoM V HoLešoVě
3. prosince 1918 došlo v moravském Holešově ke krvavému násilí na ži-
dovském obyvatelstvu, na kterém se podíleli hlavně příslušníci nově 
vzniklé Československé armády. Ve večerních hodinách přeřezali 
ve městě telegrafní dráty a četníky uzamkli na stanici. Poté postupovali 
v ghettu dům od domu, brali šperky a zlato, založili několik požárů a zná-
silňovali. Byli zavražděni dva židovští muži, jeden z nich poté, co poznal 
svého druha ze zákopů první světové války. když vojáci nad ránem opus-
tili město, pokračovalo v rabování místní obyvatelstvo. Bylo vydrancováno 
51 domů a 26 obchodů, škoda dosáhla 2,5 milionu korun. odškodnění 
v celkové částce 90 tisíc korun se dočkalo pouhých 16 žadatelů. Událost 
bývá označována jako poslední pogrom v českých zemích.

Vše, co připomínalo staré 
Rakousko, muselo pryč.
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partneři s rakouskou vládou, na jejíž straně v tuto chvíli 
stále bylo celé vojsko, soudy, pošta i železnice. Švehla 
v jediném svém svědectví, v rozhovoru z počátku listo-
padu 1918, vyzvedl důležitost ovládnutí tohoto ústavu 
a dodal, že tehdy nicméně nikdo nečekal, že by mohl 
být v ten samý den vyhlášen i československý stát. Je sice 
pravda, že se čeští reprezentanti na takové vyhlášení po-
stupně chystali už od léta, tedy od doby, kdy se monar-
chie díky neúspěchům na italské frontě začínala pomalu 
hroutit, nikdo z nich však nepočítal s tím, že to půjde 
takto rychle. „Byli jsme překvapeni tím rychlým spá-
dem a stáli jsme nepřipraveni před tím, co přijít mělo. 
Až v posledním okamžiku jali jsme se porůznu připra-
vovati půdu novým událostem,“ popisoval tehdejší atmo-
sféru šéf Sokola Scheiner. Podle něj hrál v běhu událostí 
důležitou roli především Alois Rašín: jako rozený stra-
tég dokázal na počátku zachovat chladnou hlavu a po-
hotově reagoval na vypjatou situaci, čímž se stal vedle 
Antonína Švehly hlavním mužem, kteří „udělali 28. ří-
jen“. Důkazem je i náčrt prvního zákona samostatného 
československého státu, který během ponocování z 27. 
na 28. října pro jistotu připravil.

A mezitím co Švehla se Soukupem přebírali Obilní 
ústav, do Prahy doputovala informace o nótě rakouského 
ministra zahraničí Gyuly Andrássyho. Ministr v ní vy-
slovuje souhlas s body prezidenta Wilsona včetně práva 
na sebeurčení národů a také projevuje ochotu začít jednat 
o příměří. Díky dezinterpretaci jejího obsahu se ale na-
konec ministrův text stal hlavní rozbuškou převratu. Lid 
si nótu v překotném běhu událostí totiž vyložil jako ka-
pitulaci monarchie.

„Rakousko umřelo“
Dodnes není jasné, za jakých okolností se text rakouského 
ministra do Prahy vlastně dostal – včetně toho, kým a kdy 
byl poprvé uveřejněn. Největší rozruch nicméně v pondělí 
dopoledne vzbudila novinová vývěska Národní politiky 
na Václavském náměstí, na které se okolo půl jedenácté 
objevil nápis „příměří“. Před cedulí se v tu ránu začaly 
tvořit hloučky lidí a stěžovaly si na nedostatek informací. 
Redakce k nápisu po pár minutách proto ručně dopsala, 
že podrobné zprávy vyvěsí za chvíli. Shluk před budovou 
proto stále narůstal. Teprve v tuto chvíli se podle pamět-

níků celé znění Andrássyho nóty dostalo do rukou vedení 
Národní politiky, které po jejím přečtení zděšeně zjistilo, 
že se v textu o vyhlášení příměří, či dokonce kapitulaci 
monarchie nemluví. Vývěsní ceduli proto novináři rychle 
přelepili celým textem nóty. 

Národ (zatím jen v Praze) ale už dávno pracoval s in-
formací, že válka končí, monarchie se rozpadá a naplnění 
snu o vlastním státu nic nebrání. Václavské náměstí bylo 
v poledne zaplněno a kvůli návalům musel být v centru 
přerušen provoz tramvají. Na budovách i mezi manifestu-
jícími se objevovaly červenobílé vlajky a praporky, z úřadů 
lidé sundávali rakouské znaky s velkým dvouhlavým or-
lem, čeští vojáci si z uniforem strhávali symboly monar-
chie a práce v továrnách se spontánně zastavila. Městem 
začaly procházet manifestační průvody, které neorgani-
zovaně vznikaly před hotelem Zlatá husa (dnešní hotel 
Ambassador na Václavském náměstí). Velkou pozornost 

Sen se stal skutkem. (Tomáš Garrigue Masaryk 
čte ve Filadelfii prohlášení Demokratické unie 
střední Evropy, 26. říjen 1918)

šlechta bez titulů
10. prosince 1918 byly 
zrušeny šlechtické tituly, 
řády a výsady z nich 
plynoucí. Šlechta mohla 
používat pouze aka-
demické tituly. Zákon 
z dubna 1920 pak určil 
také tresty za jejich uží-
vání – peněžitou pokutu 
až 20 tisíc korun či dva 
měsíce vězení.

Průměrný měsíční 
plat v roce 1919

dělník  500–700 Kč
učitel  600–700 Kč
horník  1000 Kč
četník  900–1300 Kč
úředník 1300 Kč

8. 1. 1919
neúspěšný pokus  
o atentát na minister-
ského předsedu karla 
kramáře osmnáctiletým 
levicově orientovaným 
mladíkem. kramář později 
událost komentoval slovy: 
„nečekal jsem, že já, 
který ušel rakouské šibe-
nici, budu prvý, po kom se 
bude u nás střílet.“ 
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způsobil pohřební vůz v čele jednoho z těchto průvodů 
s nápisem: „Rakousko umřelo!“

Zprávy o údajném míru přirozeně doputovaly i k čle-
nům Národního výboru, kteří se v té době pohybovali 
po městě. A i když později zjistili, že si obsah nóty ve-
řejnost vyložila špatně a že se o žádný mír ve skutečnosti 
nejedná, rozhodli se – na pokyn Aloise Rašína – využít 
davových emocí k rázným krokům. Pochopili, že i když se 
jedná o revoluci „z omylu“, situace dospěla k bodu, po je-
hož překročení už není návratu. 

Po  jedenácté se proto vedení Národního výboru sešlo 
ve svém hlavním sídle, Obecním domě na pražských Příko-
pech. A jeho členové se bez dlouhých debat usnesli, že poté, 
co lid v pražských ulicích dal najevo, že monarchii pova-
žuje za skončenou, nezbývá nic jiného než vyhlásit českoslo-
venskou samostatnost. To ale nebylo bez problémů: všichni 
přítomní byli reprezentanti pouze českého národa, zástupce 
Slováků chyběl. Problém ale vzápětí vyřešil slovenský lékař, 
politický aktivista a přesvědčený čechoslovakista Vavro Šro-
bár, který shodou okolností přicestoval do Prahy ranním vla-
kem. Šrobár původně přijel navštívit své přátele, novináře 
do Národních listů, jenže se později od kolegů dozvěděl, že 
„vraj niečo prišlo“. Vydal se proto do Obecního domu zjistit, 
co se děje. V Národním výboru byl přivítán potleskem a ra-
dostným výkřikem: „Konečně máme Slováka!“ Později se 
v nové vládě stal ministrem zdravotnictví a školství. 

Celá schůze předsednictva zabrala sotva půl hodiny 
a vedení se hned rozjelo vyhlásit republiku na místodr-
žitelství a do zemské správní komise. Cílem bylo vyjed-
nat převrat pokojně a bez zbytečného krveprolití (zásah 
vojsk si nepřálo ani Rakousko-Uhersko), proto se roz-
hodli předjednat převzetí moci s konkrétními úředníky. 
Místodržitel Max Coudenhove nebyl sice v úřadu příto-
men (zrovna 28. října v sedm hodin ráno odjel do Vídně), 
ale jeho zástupce se požadavkům členů Národního vý-
boru nakonec poměrně rychle podvolil. Výhodou bylo, 
že i ostatní úřady vlastně hned kapitulovaly, české no-
viny dokonce psaly o „přebírání jednoho státního úřadu 
za druhým“. 

Snaha, aby převrat proběhl v klidu a bez násilí, platila 
i pro dění v ulicích. Mezitím co Národní výbor obsazoval 
mocenská centra, ulice už nějakou dobu žila svým vlast-
ním životem. Do situace se opět vložil Rašín, který se roz-
hodl nevypočitatelnost davů vyřešit muzikou. Po jedné 
hodině odpoledne Prahou chodily kapely a zástupy je ví-
taly nadšeným jásotem. Občasné demonstrace a výkřiky 
nenávisti vůči císařské koruně se nakonec tedy změnily 
na lidovou veselici a zpěv vlasteneckých písní. Členové 
Národního výboru ještě později několikrát apelovali, aby 
se občané zdrželi veškerých potyček, a aby tak nepoško-
dili čistý štít nově vznikajícímu státu. 

Na závěr dne, okolo šesté hodiny, se v Obecním domě 
ještě jednou sešel Národní výbor (tentokrát i včetně řado-
vých členů), aby definitivně stvrdil rozhodnutí, které před 
několika hodinami spustili lidé v pražských ulicích. An-
tonín Švehla na úvod přednesl souhrn všeho, co se událo, 
a deklaroval, že se Národní výbor ujímá vlády. Po Šveh-
lově projevu se slova chopil Rašín: přečetl jím sepsaný 
první zákon nového státu a připravený Manifest k národu. 
Oba dokumenty byly Národním výborem schváleny a ob-
ratem předány tisku a veřejnosti letákovou formou. 

Ačkoli na ulicích se provolávala sláva republice, Ná-
rodní výbor byl v otázce státní formy neurčitý: nevěděl, 
jestli se předáci v zahraničí k něčemu nezavázali, a aktéři 
sami později přiznávali, že by se v nouzi smířili i s monar-
chií, pokud by byla „jejich československá“. Nakonec se ale 
dodržel text Washingtonské deklarace, kterou Masaryk 
sepsal 18. října a ve které se na základě inspirace Spoje-
nými státy explicitně mluvilo o republice.

Když se kácí les, létají třísky. (Stržení Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí v Praze 3. listopadu 1918) 

Sedmidenní válka
23. ledna 1919 došlo 
k ozbrojenému střetu mezi 
ČSR a Polskem v územním 
sporu o Těšínsko, jehož část 
Polsko neoprávněně zabralo 
záhy po vzniku Československa. 
Nepočetná československá 
vojenská síla o osmi praporech 
a 4000 mužích postupovala 
hladce a během pár dnů získala 
zpět Bohumín a Karvinou. Těšín 
byl osvobozen 27. ledna, poté 
Poláci ustoupili za řeku Vislu.

Měnová reforma
V noci z 25. na 26. února 1919 
byly vojskem obsazeny hranice 
a všechna doprava osob i zboží 
přes ně byla zastavena, stejně tak 
i poštovní styk s cizinou. Počát-
kem března pak bylo provedeno 
kolkování starých rakousko-uher-

ských bankovek a soupis jmění a byla zavedena koruna československá 
v poměru 1 : 1. Při kolkování byla majiteli vrácena jen polovina peněz, druhá 
půlka byla zadržena jako státní půjčka, jež byla úrokována jedním procen-
tem. V průměru odpovídalo 100 kč 3 UsD nebo 8 kč 1 Dm.
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Za zmínku také stojí fakt, že první, kdo veřejně vyhlásil 
samostatný československý stát, nebyl ve skutečnosti nikdo 
z mužů 28. října, ale katolický kněz, říšský poslanec a člen 
Národního výboru Isidor Zahradník. Učinil tak už v 11 ho-
din u sochy svatého Václava. „Jsme svobodní. Tu při scho-
dech pomníku českého knížete přísaháme, že se chceme stát 
hodnými této svobody, že ji chceme bránit svými životy,“ pro-
nesl před zástupy lidí, kteří se hromadili na Václavském ná-
městí. Soukup se Stříbrným k pražským davům promluvili 
až o hodinu později, nicméně jim bylo věnováno mnohem 
méně pozornosti než Zahradníkovi – lid se už mezitím to-
tiž přesouval k Můstku a projevy mužů nebyly pořádně sly-
šet. Má se ale všeobecně za to, že samostatný československý 
stát oficiálně vznikl až k večeru po jednání v Obecním domě. 
Jako slavnostní tečku Národní divadlo namísto plánovaného 
představení zahrálo Smetanovu Prodanou nevěstu a večer za-
končilo populárním divadelním šlágrem vyhlášeným právě 
za novou československou hymnu – písní Kde domov můj.

Poslední záchvěv
Isidor Zahradník však během říjnového pondělí sehrál ještě 
jednu zásadní roli. Byl totiž jediný z aktérů, který si včas 
uvědomil, že je potřeba dát vědět o československé samo-
statnosti i lidem mimo Prahu. Pomocí železniční sítě proto 
poslal telegram o pražských událostech na venkov i do ostat-
ních měst. Informace pak byly dále rozšiřovány při veřejných 
shromážděních nebo na divadelních představeních. Mimo-
pražští se o státním převratu přesto dozvěděli nejdříve k ve-
čeru – a většina z nich až druhý den dopoledne. Ale i tak se 
zprávy o převratu začaly šířit od centra dění jako vlny. Došlo 
i ke zvláštním událostem, kdy například vlak, který odpole-
dne vyrazil z Říčan, přijel do svého cíle s nápisy: „Stroj státu 
československého! Ať žije Wilson, Masaryk!“ 

V obcích, kde žila převážná většina Čechů, došlo k pře-
vzetí moci téměř bez problémů. Nicméně v oblastech s pře-
vahou německého obyvatelstva se občas objevovaly potyčky 
a protidemonstrace. Například v Olomouci, kde žilo asi sedm 
tisíc Čechů proti čtrnácti tisícům Němců, se o událostech do-
zvěděli dvě hodiny před půlnocí. Přes německou většinu se 
české obyvatelstvo ihned ujalo iniciativy, nicméně němečtí 
důstojníci uspořádali druhý den ráno, 29. října, provokační 
pochod a nechtěli Čechy vpustit na úřady. Situace se ale změ-
nila poté, co do Olomouce přitáhly tisícihlavé davy Čechů 

z okolí – a už po obědě visely po městě prapory v  červe-
nobílé barvě a městem procházel tentokrát veselící se český 
průvod o počtu téměř čtyřiceti tisíc lidí. I v ostatních Němci 
osídlených oblastech byla situace často podobná: po zprávách 
o událostech v Praze proběhly ze strany Němců vzpurné, 
trochu zděšené, ale nakonec převážně rezignované reakce. 

Na Slovensku zpráva vyvolala první politickou reakci až 
30. října. V Turčianském Svätém Martině ten den vznikla 
Národní rada slovenská jako reprezentant Slováků v no-
vém státě. Rada, jejíž členové neznali mnoho detailů 
o pražských událostech, sepsali ještě ten den první ná-
vrh tzv. Martinské deklarace. Text byl za velkého zmatku 
schválen, jenže odpoledne na místo z Budapešti dorazil 
Milan Hodža s novými informacemi – a Slováci museli 
již jednou schválený text poupravit. O den později byla 
deklarace zveřejněna v Národních novinách a text se stal 
spontánním souhlasem politické reprezentace Slováků 
s vytvořením společného československého státu.

Na konci října přešla do rukou Čechoslováků, opět nená-
silně a bez kapky krve, i vojenská moc, čímž byla rakouská 
nadvláda definitivně zlomena. Poslední den v říjnu utichly 
i zbylé oslavy nového státu, lidé se vrátili zpět do práce 
a tempo dějin se – alespoň na chvíli – lehce zpomalilo. 
Poslední záchvěv oslav samostatnosti nastal 3. listopadu. 
Na Staroměstském náměstí rozvášněný dav strhl Marián-
ský sloup – postavený zde před 250 lety jako poděkování 
Panně Marii za záchranu Prahy před obléhajícími švéd-
skými vojsky, ale demonstranty teď považovaný za sym-
bol habsburského režimu – jako gesto definitivního zúčto-
vání s monarchií. Dav chtěl účtovat s Vídní dál a po stržení 
sloupu táhl Prahou s úmyslem sházet do Vltavy i sochy sto-
jící na Karlově mostě. Tomu už zabránili zalarmovaní čet-
níci a den nato Národní výbor pro jistotu zakázal jakékoli 
ničení pomníků a památek. X
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Kadaňský masakr
4. března 1919 došlo v kadani 
k tragickému incidentu, kdy 
po střetu německých demon-
strantů, kteří protestovali proti 
začlenění pohraničních ob-
lastí do nové republiky, a čes-
koslovenských vojáků zůstalo 
po kulometných dávkách ležet 
na dlažbě na 18 mrtvých a 70 
těžce zraněných, včetně žen 
a dětí. 

16. 4. 1919
Byl přijat 
zákon 
o pozemkové 
reformě, tzv. 
záborový, 
jemuž 
podléhalo 
na 4 miliony 
hektarů půdy 
převážně 
šlechtických 
a církevních 
pozemků.

7. 6. 1919
Byl ustanoven Svaz 
junáků – skautů 
a skautek RČS; 
starostou se stal Josef 
Rössler, náčelníkem 
A. B. Svojsík 
a náčelnicí emilie 
Milčicová. Za znak 
byla zvolena žlutá 
lilie s bílým štítkem 
a černou psí hlavou.
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v
„Do prázdna,  
s holýma rukama“
Masaryk se vrhl do nejistoty 
exilu s jasným cílem:  
vybojovat nezávislost
sI LVI E LaU DE r

Ve čtyřiašedesáti letech, kdy si mohl – a měl – užívat klidu 
zasloužilého univerzitního profesora a  předního inte-
lektuála, vzal kufr a téměř bez peněz vyrazil na nejistou 
a riskantní cestu. Cíl: vybojovat samostatnost pro Čechy 
po válce. „Šel jsem z Prahy do prázdna s holýma rukama,“ 
řekl Tomáš Garrigue Masaryk později Karlu Čapkovi. 
Doma nechal rodinu, ze čtyř již dospělých dětí ho na cestu 
do neznáma doprovázela pouze dcera Olga. Před sebou měl 
několikeré obeplutí zeměkoule, tisíce schůzek, stovky novi-
nových textů a taky řadu ne úplně standardních rozhodnutí 
a kroků, z nichž některé jako by vypadly ze špionážního ro-
mánu. A taky dlouhé roky stesku po domově a rodině. „Jak 
mi chybíš, Charlie,“ píše často ženě, s níž na dálku s pláčem 
prožil i smrt tyfem nakaženého syna Herberta.

Ze solitéra konsenzuál s nabitým revolverem
Stejně jako se samostatný stát nezrodil přes noc, ani odchod 
budoucího „otce budovatele“ do ciziny se neudál ze dne 
na den. Masaryk ještě v létě 1914 „doufal, že vojna nebude“, 
následně pak dlouhé měsíce zvažoval další postup, pečlivě 
mapoval situaci a radil se mnoha lidmi. Odejít do ciziny se 
rozhodl na sklonku roku 1914 poté, co dospěl k závěru, že 
když Rakousko-Uhersko válku vyhraje, bude to pro Čechy 
znamenat zhoršení jejich postavení, a že jinak než z ciziny 
tyto trudné vyhlídky zvrátit nepůjde (více v textu na str. 30–
35). Do ciziny pak odcházel jiný Masaryk, než jaký předtím 
desítky let ovlivňoval rakouskou i českou veřejnou debatu. 
„To byl zřejmě uzlový bod jeho přerodu,“ píší Eduard Kubů 
a Jiří Šouša v knize T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci. 
„Z polohy solitérního exkluzivního sebevědomého politika, 

Budoucí hlavě československého státu se prý celou válku zdávalo,  
že ho honí rakouští „policajti“. (Masaryk kolem roku 1900)
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jenž nebere ohledy na názory většiny politického spektra, 
tedy člověka spíše polemicky názorově rozdělujícího, v Ma-
saryka konsenzuálního, sjednocujícího kolem sebe směro-
datné politické síly akceptující princip nezávislosti.“

Od počátku pak Masarykův pobyt v cizině nese rysy špi-
onážního románu. Hned první zprávu, kterou poslal ještě 
z Prahy „přátelům v zemích Dohody“, konkrétně šéfovi za-
hraniční rubriky britského listu The Times Wickhamu Ste-
edovi, se musel kurýr, jímž byl českoamerický dobrodruh 
Emanuel Voska, naučit zpaměti, aby nebyl kompromito-
ván, a v rámci bezpečnostních opatření cestoval do Anglie 
ve skupině. Utajení bylo namístě – poskytnutím informací 
vojenského charakteru i zprávami o perzekucích obyvatel-
stva nepřátelské mocnosti se TGM dopustil velezrady. Přes 
nejrůznější bezpečnostní opatření byl ovšem Masaryk bě-
hem pobytu v exilu dlouhodobě sledován německými a ra-
kouskými „špehouny“.

Jak zmínil TGM později ve svých rozhovorech s Kar-
lem Čapkem, hlavní aktéři zprvu ve svém „špionážním 
románu“ neuměli moc chodit. Ale rychle se to naučili, 
protože jakmile se zahraniční akce rozběhla, byl Ma-
saryk podle svých slov jako „natažený stroj“: „Neměl 

jsem v hlavě nic než naši akci proti Rakousku, nic ji-
ného jsem neviděl a necítil, jako bych byl hypnotizo-
ván,“ řekl Čapkovi. A to jak ve vyjednávání v salonech 
evropských a amerických velkoměst, tak v mnoha pozo-
ruhodných dovednostech, které velký zápas o českoslo-
venskou samostatnost vyžadoval. Na některé riskantní 
schůzky s lidmi podezřelými ze spolupráce s rakouskými 
úřady TGM nosil nabitý revolver, jednu dobu cestoval 
na srbský pas, pak zase na pas, v němž předstíral, že je 
Dán jménem Thomas George Mardsen. Na cesty s faleš-
ným pasem a do nebezpečných zemí (třeba Švédska, kde 
hrozilo jeho vydání Rakousku) se pečlivě připravoval: 
„Vypáral jsem ze šatů všechny krejčovské firmy pražské 
i londýnské a třikrát jsem prohlédl každý kousek papíru 
a šatstva, co jsem s sebou vezl, aby mě nic neprozradilo,“ 
vyprávěl Čapkovi. Vymýšlel taky nové způsoby pašování 
tajných zpráv a prověřování jejich kurýrů. „Nechtěl jsem 
užívat obvyklých a rakouským úřadům jistě známých 
prostředků, jako je zašít zprávy do límce nebo je vlo-
žit do podpatků,“ říká TGM. Zprávy tak putovaly v su-
dech s olejem, v kufrech s dvojitou stěnou (nikoli dnem, 
jak bývalo zvykem), v navrtaných deštnících, v hodin-
kách, v deskách s notami Smetanových oper. Pečlivě 
vybíral také posly, kterým hrozilo velké nebezpečí. To 
mimochodem Masaryk reflektuje v poznámce o nákla-
dech na jednu cestu kurýra do Prahy, která stála zhruba 
200–300 franků, ale u níž počítal, že se navýší „až nám 
některého posla chytnou a snad pověsí“.

A když už jsme u peněz a nákladů, stojí za zmínku 
mírný nesoulad v představách o transparentnosti účtů, 
který zavládl mezi představiteli exilu a hlavními spon-
zory jejich akce, jimiž byly početné a pro myšlenku ne-
závislosti zapálené krajanské spolky v Americe. Američtí 
Češi a Slováci přispěli největšími peněžními částkami (jen 
za první dva roky války zhruba 100 tisíci dolarů, v dneš-
ních dolarech bezmála dva a půl milionu), ale výměnou 
za štědrost žádali detailní informace o tom, na co byly pe-
níze vynaloženy – což jim Masaryk a spol. odmítali vyje-
vit. Jednak proto, že by z podobného vyúčtování mohly ra-
kouské úřady rozpoznat taktiku zahraničního odboje, ale 
také proto, že část peněz šla na „podporu osob, redaktorů, 
honoráře za dodávání důležitých informací“, byť Masaryk 
později odmítl, že by kohokoli „podpláceli“. Jak nicméně 
píše Vojta Beneš, starší bratr Eduarda, v knize vzpomí-
nek vydané v roce 1923: „Jsou určité podniky – a vpravdě 
rozumný muž to chápe –, jež ve hnutí našem není možno 
na veřejnost přenášet dnes.“ K čemuž TGM dodával, že 
revoluci „vyúčtovat nelze“.

Vedle špionských metod a vyjednávání s vrcholnými 
politiky si Masaryk velmi dobře uvědomoval, že je třeba 

působit i na veřejné mínění v jednotlivých zemích a tamní 
významné osobnosti, byť by neměly přímo vliv na poli-
tická rozhodnutí. Všude, kam dorazil, tedy mezi prvními 
kontaktoval místní žurnalisty. „Podle své taktiky, kte-
rou jsem se řídil v celé své propagační práci za hranicemi, 
snažil jsem se na státníky působit publicistickou diskusí, 
články, interviewy atd. A dříve než jsem mluvil s presi-
dentem, mluvil jsem s osobnostmi, se kterými se stýkal 
a které na něho měly jistý vliv,“ píše ve vzpomínkové knize 
Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918, vydané 
v roce 1925. Později zdůrazňoval pomoc novinářů: „Jsem 
všem, celé americké žurnalistice díky zavázán.“ Vedle pro-
myšlené taktiky pomáhaly i náhody nebo plody Masary-
kova předchozího působení – u amerických Židů, vliv-
ných hráčů amerického veřejného života, si třeba vysloužil 
pozitivní image díky postoji, který zastával během hils-
neriády. Několikrát do běhu věcí zasáhla prozřetelnost. 
Třeba v roce 1916 se Masaryk chystal – měl už koupený 
lístek – odplout lodí Sussex na schůzku s francouzským 
premiérem Briandem, zadržel ho až Benešův telegram, 
že setkání se odkládá. Loď byla torpédována německou 
ponorkou a potopena.

Některé detaily exilových let pak vzbuzují úsměv na tváři. 
Budoucí československé hlavě státu se prý celou válku – 
a pak „aji doma jako prezidentovi“ – zdávalo, že ho honí 
rakouští „policajti“. A v Londýně si jednou rozbil hlavu, ale 
nikoli zásahem všudypřítomných rakouských špehounů, ale 
proto, že v londýnské mlze vrazil do „kandelábru“. X

„Zprávy putovaly v sudech s olejem, v kufrech
s dvojitým dnem, v navrtaných deštnících,
hodinkách, v deskách s notami Smetanových oper.“
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V Nechanicích, ležících mezi Hrad-
cem Králové a Novým Bydžovem, 
se 18. října 1867 narodil Alois Rašín, 
muž, jenž se o pár desítek let později 
stal jedním z otců Československa. 
V rodině pekaře byl deváté a před-
poslední dítě, své sourozence ale 
ve vývoji rychle dohnal – jako jediný 
chodil na gymnázium a prý málokdy 
dostal jinou známku než výbornou.

Toužil studovat medicínu, za-
bránila mu v tom ale tuberkulóza. 
Rozhodl se tedy pro práva, kde 
nebyla na rozdíl od medicíny po-
vinná docházka, a mohl tak první 
dva roky školou projít bez přítom-
nosti na přednáškách. Zdraví se mu 
během dvou let domácího studia 
zlepšilo natolik, že odešel do Prahy 
a vrhl se do opravdové studentské 
existence. Přitom narazil na lidi ko-
lem Literárního a řečnického spolku 
Slavia, ve kterém se sám začal anga-
žovat. Právě toto setkání jej přivedlo 
k politice a určilo jeho budoucí osud.

Z radikála mučedníkem
Alois Rašín na sebe poprvé upozor-
nil už v devadesátých letech 19. sto-
letí, kdy s dokončením vysoké školy 
vydal brožurku České státní právo. 
V ní zformuloval na tehdejší dobu 
odvážná stanoviska mládežnického 
pokrokového hnutí, které se v Praze 
zrodilo ze zmiňované Slavie. Ra-
kouské úřady publikaci zabavovaly 
a Rašín za ni byl i vyšetřován. Se 
zákonem se potýkal i později, když 
byl odsouzen ke dvěma letům vě-
zení v procesu s příslušníky české 
protirakouské mládeže, které poli-
cie mylně považovala za členy vlas-
tizrádného spolku. Z vězení se do-
stal devět dní před vypršením trestu 
na základě amnestie.

V Rašínově životě se v tuto dobu 
ale už uzavíralo radikální omladi-
nářské období. Příčinou byly změny 
v jeho osobním životě: v roce 1898 se 
blíže seznámil s o deset let mladší 
dívkou z  pražské vlastenecké ro-
diny Karlou Jánskou a za rok se s ní 
i oženil (později spolu měli tři děti). 
A zklidnění se promítlo i do pracov-
ního života: místo politických akti-
vit si v Praze otevřel vlastní advo-
kátní kancelář.

Muži 28. října
Alois Rašín: 
Odvážný 
a tvrdohlavý 
ministr fi nancí, 
jenž nakonec stál 
proti všem
an Dr Ea ProCHáZ koVá
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Dlouho mu ale tenhle poklidný 
způsob života nevydržel. Mohl za to 
především jeho vztah k novinařině, 
která na začátku století a po celou 
první republiku neodmyslitelně pa-
třila k politickému angažmá. Raší-
novým vysněným cílem byly Ná-
rodní listy, noviny mladočeského 
poslaneckého klubu. A původní ra-
dikál Rašín nakonec, po zkušenosti 
z práce redaktora v národohospo-
dářské rubrice, v roce 1910 opravdu 
stanul v  čele těchto patrně nejvý-
znamnějších českých novin.

S  vzrůstajícím vlivem novináře 
rostla i jeho politická prestiž. Poté 
co vstoupil do mladočeské strany, 
se nejprve stal jejím místopředse-
dou a o čtyři roky později i říšským 
poslancem ve Vídni. V rychlém po-
stupu kromě schopností hrál dů-
ležitou roli i vliv šéfa mladočechů 

Karla Kramáře, který si Rašína ob-
líbil. Do nadějných politických za-
čátků vystudovaného právníka však 
vstoupila první světová válka a Alois 
Rašín, stejně jako zbytek českých 
politiků, byl postaven před zásadní 
otázku: Co bude teď s Čechy a Slo-
váky uvnitř monarchie?

Nedá se říct, že by od počátku po-
mýšlel na úplnou českou (případně 
československou) samostatnost. Jeho 
smýšlení nicméně změnila účast 
v odbojové organizaci Maffie, která 
poté, co Masaryk s Benešem odjeli 
přemlouvat státníky v zahraničí, ří-
dila zpravodajskou a  konspirační 
činnost doma a udržovala s exilo-
vou reprezentací spojení. Jeho spo-
lupráce s domácím odbojem a blízký 
vztah s Karlem Kramářem byly také 
důvodem k jeho dalšímu odsouzení 
v roce 1916, tentokrát za velezradu 
a vyzvědačství k trestu smrti.  

Před popravou Rašína nakonec 
zachránila změna na  rakouském 
trůnu: nastupující mladý císař Ka-
rel I. vyhlásil ve snaze naklonit si 
na svou stranu české poslance v roce 

1917 amnestii pro všechny politické 
vězně. 

Po  návratu z  vězení začal Ra-
šín spoluvytvářet protirakouskou 
stranu, jejímž hlavním programem 
by bylo osamostatnění. Partaj na-
konec vznikla na začátku roku 1918 
pod názvem Česká státoprávní de-
mokracie (později se přejmenuje 
na národní demokracii) a Rašín se 
od července téhož roku stal členem 
předsednictva Národního výboru. 

Kulka na sklonku sil
Během 28. října 1918 sehrál Alois 
Rašín vedle Antonína Švehly ne-
pominutelnou roli. Byl to on, kdo 
v předvečer vyhlášení českosloven-
ského státu zmobilizoval všechny 
muže 28. října včetně starosty So-
kola Josefa Scheinera a přes noc se-
psal první zákon o zřízení samostat-

ného státu. Přirozeně se s ním tedy 
počítalo do první vlády. Díky pře-
dešlému angažmá ve  finančnictví 
(v době právnické praxe působil na-
příklad jako předseda správní rady 
Lidové banky) se pro Rašína nabí-
zelo ministerstvo financí. A tato – 
v době rodící se republiky nepopu-
lární a  nevděčná – vládní funkce 
nakonec rozhodla o  jeho pověsti 
v očích prvorepublikové veřejnosti.
Rašín totiž provedl řadu odvážných, 
ale razantních reforem – od měnové 
odluky, kdy nechal uzavřít hranici 
a okolkovat veškeré oběživo, přes za-
vedení osmihodinové pracovní doby 
až po prosazování deflační politiky, 
díky které firmy i občané v prvních 
letech samostatnosti tratili. S jeho 
ministrováním se pojil i slogan „pra-
covat a šetřit!“ – Rašín při projevech 
často opakoval, že nemůže akcepto-
vat skutečnost, kdy na jedné straně je 
stále nucen pouštět finance na beze-
dné sociální výdaje, a přitom záro-
veň ti lidé, jimž je tato státní podpora 
určena, se chodí klidně bavit do bio-
grafů, tančíren a na fotbal. 

Po  osmi měsících ale Rašín 
kvůli špatnému volebnímu vý-
sledku své partaje odešel do opo-
zice – aby se nakonec na minister-
stvo ještě jednou vrátil v roce 1922 
v první vládě Antonína Švehly. V tu 
dobu už dávno vyprchalo nadšení 
z nové republiky a Rašínových zá-
sluh, a dokonce straničtí kolegové 
ho ve vládě neviděli rádi. Navíc na-
dále podporoval rozpočtové úspory 
a deflaci, nezaměstnanost neustále 
rostla a dostal se do sporu i s po-
pulárními legionáři, kteří kvůli 
svému předchozímu boji za repub-
liku na frontě žádali zvláštní výhody 
ve  státních službách, a Rašín jim 
na to vzkázal, že „práce pro národ 
se neplatí“. Tahle přezíravost a pů-
vodní přímočaré, nyní už stupňu-
jící se nediplomatické jednání za-
čalo urážet kromě politických soků 
i běžné občany. S tím vším narůstal 
pocit ohrožení Rašínovy osoby – už 
v říjnu 1922 byl jeho dům střežen 
uniformovanou policí. Alois Ra-
šín se tak ocitl na samé hraně svých 
možností: negativní politické, hos-
podářské i sociální důsledky jeho fi-
nanční politiky, která byla ke konci 
prosazována s nebývalou tvrdohla-
vostí, proti němu nakonec obrátily 
nejen opozici, Hrad, vlastní poli-
tickou stranu, ale i osobní přátele 
včetně Karla Kramáře.

Dne 5. ledna 1923 uslyšeli lidé, 
kteří se kolem deváté hodiny 
ranní ubírali Žitnou ulicí, dva vý-
střely. Viděli, jak se před domem 
číslo šest hroutí k zemi menší po-
starší muž, který se právě chystal 
nastoupit do auta. Onen zraněný 
nebyl nikdo jiný než Alois Ra-
šín. Atentát spáchal sotva dvaceti-
letý anarchokomunista Josef Šou-
pal. Útok plánoval už od prosince 
minulého roku, a jak mladík sám 
později uvedl, byl veden snahou 
„prospět pracující třídě“. Rašínovi 
jedna z kulek uvízla v páteři a po-
ranila mu míchu. Po šesti týdnech 
utrpení následkům atentátu nako-
nec 18. února podlehl. Jeho man-
želka vzpomínala, že v  sanatoriu 
na sklonku života několikrát iro-
nicky poznamenal, že v Čechách 
„není možno dělat politiku“. X

V Žitné ulici zazněly dva výstřely a lidé  
uviděli muže hroutícího se k zemi. 
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ANToNÍN šVeHLA
(1873–1933)

„První ve straně 
jest Švehla, pak 
dlouho nepřijde 
nikdo, než při-
jdou teprve jiní. 
Co míní Švehla, 
co řekne Švehla 
a  jak rozhodne 
Švehla, na  to 
čeká celá strana 

jako na evangelium; beze Švehly žádné 
důležitější otázky se nerozhodne.“ 
Takto popsal pozici předsedy agrární 
strany Antonína Švehly prvorepubli-
kový ministr financí Cyril Horáček. 

Švehla politiku chápal jako věc do-
mluvy a mnohdy i kompromisu, pokud 
to má posloužit svému účelu. O poli-
tice také s oblibou říkal, že „je krásná, 
ale ze všech nejkrásnější je politika čes-
koslovenská. Protože je tak těžká.“ 

Narodil se v Hostivaři v selské ro-
dině, po smrti otce hospodářství pře-
vzal. Vyučil se pekařem, veškeré široké 
znalosti získal samostudiem. Politicky 
se začal angažovat velmi mladý už v de-
vadesátých letech 19. století a brzy se 
zařadil mezi významné představitele 
agrární strany. V roce 1909 se stal je-
jím předsedou a získal mandát zem-

ského poslance. Pod jeho vedením se 
vliv agrární strany ve vyšších patrech 
politiky i na venkově rozšířil; právě An-
tonín Švehla je tvůrcem hesla „Venkov 
je jedna rodina“.

Byl členem domácího odboje 
a stal se i jedním z vůdčích reprezen-
tantů Národního výboru v roce 1918. 
V mladé republice zasedl do křesla mi-
nistra vnitra, upevnil svoje postavení 
v agrární straně, jeho politická hvězda 
stoupala. Na podzim roku 1922 převzal 
vedení vlády a ve funkci premiéra zů-
stal – kromě půlroční přestávky v roce 
1926 – až do roku 1929, kdy se z poli-
tiky musel vzdálit. Dlouhé roky trpěl 
kardiovaskulárními problémy a  jeho 
choroba se zhoršila natolik, že vládu 
už nemohl nadále spravovat.

O Antonínu Švehlovi se svého času 
uvažovalo jako o kandidátovi na pre-
zidenta. Něco podobného ale vždy 
striktně odmítal. S Masarykem vzá-
jemně ne vždy ve  všem souhlasili, 
nicméně navzájem se ctili. Když 12. 
srpna 1933 Antonín Švehla zemřel, 
Masaryk o něm do novin napsal člá-
nek, v němž použil toto přirovnání: 
„Když dva mužové se spolu dokopá-
vají zlata, nevadí jim, jestliže v usi-
lovné práci jeden o druhého zavadí.“ 

FRANTIšeK SoUKUP
(1871–1940)

Je podepsán pod 
zákonem o zří-
zení samostat-
ného státu a byl 
to také on, kdo 
28. října přečetl 
provolání Ná-
rodního výboru: 
„Lide českoslo-
venský! Tvůj 

odvěký sen se stal skutkem. Stát česko-
slovenský vstoupil dnešního dne v řadu 
samostatných, svobodných, kulturních 
států světa.“

Právník a novinář František Sou-
kup, který se narodil v  obci Ka-
menná Lhota v  rodině hostinského, 
byl stejně jako Rašín spojen s mlado-
českou stranou, v roce 1896 se ale při-
dal k sociálním demokratům a vrhl se 
na novinařinu – stal se parlamentním 

zpravodajem stranického deníku Právo 
lidu.

V letech 1904–1938 zastával funkci 
zástupce Československé sociálně de-
mokratické strany v byru Druhé inter-
nacionály, ještě před první světovou vál-
kou byl zvolen poslancem. Byl i krátce 
vězněn poté, co se rakouským úřadům 
podařilo rozkrýt část zpravodajské sítě 
Maffie. Po propuštění se stal členem 
vedení Národního výboru a v červenci 
1918 jeho jednatelem; byl to právě Sou-
kup, kdo stylizoval většinu dokumentů, 
které Národní výbor vydával.

V první československé vládě Fran-
tišek Soukup zasedl do křesla minis-
tra spravedlnosti. Na tomto postu se 
zachoval dost netradičně, a  to když 
Prahou cloumaly sociální bouře kvůli 
keťasům, kteří v  době poválečných 
problémů se zásobováním šroubovali 
ceny do závratných výšek a kšeftovali 
s  potravinami. Tehdy Soukup davy 
osobně povzbuzoval k protestům a úto-
kům, což se samozřejmě s jeho funkcí 
neslučovalo a s kariérou byl konec.

Masaryk požadoval, aby se Soukup 
už nikdy nedostal na žádný význačný 
post, nicméně ten se stal v roce 1929 
ještě předsedou Senátu. V této funkci 
jej zastihla okupace Českosloven-
ska, kdy byl zatčen gestapem v rámci 
akce Albrecht der Erste; šlo o preven-
tivní zatýkání na počátku války proti 
Polsku a gestapo uvěznilo téměř tři-
náct set představitelů českého národa. 
Na  přímluvu protektorátního prezi-
denta Háchy a  ministerského před-
sedy Eliáše byl sice po několika mě-
sících propuštěn, nicméně na následky 
věznění 11. listopadu 1940 zemřel.

VAVRo šRoBÁR
(1867–1950)

Ocitnout se 
ve  správný čas 
na  správném 
místě a být při 
tom, když se 
tvoří se budouc-
nost státu, se 
nepřihodí kaž-
dému. Že to ale 
někdo dokázal 

zopakovat i několikrát za život, doka-

Osudy  
hlavních postav 
28. října  
se klikatily  
různými směry, 
jedno však měli 
tito muži  
společné – 
všichni zůstali 
v politice.
katEŘ I na máZ DroVá
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zuje příběh Vavra Šrobára, sloven-
ského lékaře, který stál při vzniku 
Československa, byl při vypuknutí 
Slovenského národního povstání 
a  bohužel participoval i  na  vládě 
Klementa Gottwalda. O žádného 
převlékače kabátů ale nešlo: vždycky 
to byl muž tvrdé ruky, který ale ně-
kdy jednal s velkou naivitou.

Šrobár, pocházející z  vesničky 
Lisková nedaleko Ružomberoku, se 
už na gymnáziu politicky angažo-
val. Za šíření myšlenky panslavismu 
byl vyloučen ze všech slovenských 
ústavů a maturitu skládal v Přerově.

Patřil mezi skalní přívržence Ma-
saryka, se kterým se setkal už jako 
student medicíny v  Praze, a  myš-
lenku čechoslovakismu šířil i na Slo-
vensku, kde si otevřel lékařskou praxi. 
V roce 1918 se ocitl v maďarském vě-
zení. Po čase byl propuštěn do domá-
cího vězení, rakouskými úřady mu 
nicméně bylo dovoleno vycestovat 
do Prahy na svatbu neteře. 

Mezi muže 28. října se tak zařa-
dil spíše souhrou náhod. Dopoledne, 
v den jeho příjezdu, už byla Praha 
vzhůru nohama, na  Václavském 
náměstí se právě začalo demonstro-
vat. Díky revolučnímu kvasu se pak 
Šrobár ocitl v Obecním domě mezi 
členy Národního výboru a navečer 
připojil svůj podpis pod dokument 
o založení státu.

První československá vláda jej 
vynesla na post ministra pro správu 
Slovenska. Šlo o nevděčný úkol, bez 
dostatečné podpory a navíc v době, 
kdy mladá republika neměla zdaleka 
všechna svá území pod kontrolou. 
Šrobárovi to přineslo spoustu nepřá-
tel, jeho vláda „tvrdé ruky“ se ale za-
sloužila o stabilizaci země.

V  dalších vládách vedl rezort 
zdravotnictví a školství, byl poslan-
cem a senátorem. Během druhé svě-
tové války se stal jedním z předsedů 
ilegální Slovenské národní rady, 
orientované na exilovou vládu Ed-
varda Beneše. 

Po roce 1945 byl jmenován mini-
strem financí v první československé 
vládě. Šrobár se pak – v 81 letech – 
s určitou naivitou angažoval jako je-
diný z mužů 28. října i ve vládě Kle-
menta Gottwalda, který si jej vybral 

do funkce ministra pro sjednocení 
zákonů. Jeho jméno mělo dodat ko-
munistické vládě kredit někoho, kdo 
je spojován s  Masarykem. V  této 
vládě Šrobár setrval až do své smrti 
v roce 1950. Pohřben je v Bratislavě.

JIŘÍ STŘÍBRNÝ
(1880–1955)

Jiří Stříbrný 
se narodil 
do  rodiny 
advokátního 
úředníka, 
do  politiky 
vstoupil coby 
student prů-
myslovky 
v  pouhých 

šestnácti letech. Schůze a výpravy 
do okolí Prahy, občas zakončované 
rvačkou se sociálnědemokratickou 
mládeží, později popisoval jako 
„zdokonalování se v  polemice“. 
S Československou stranou národně 
socialistickou pak spojil valnou část 
svého života. 

Ve třiceti letech se stal poslancem 
Říšské rady, působil také v řadě no-
vin. Na začátku první světové války 
byl zatčen a poslán k vojenským jed-
notkám v týlových složkách, jakési 
obdobě trestných praporů, propuš-
těn byl v dubnu 1917. Ihned se zapojil 
do odbojového hnutí Maffie, v čer-
venci 1918 se pak stal členem vedení 
Národního výboru. Má osobní zá-
sluhu na tom, že při říjnovém pře-
vratu nedošlo k  armádnímu puči; 
rakouské vojáky v  hlavním městě 
donutil, aby složili zbraně.

V  první československé vládě 
se stal ministrem pošt a telegrafů. 
později železnic a národní obrany. 
S Masarykem vedl spor o významu 
domácího a  zahraničního odboje. 
Emotivní Stříbrný dokonce Masa-
ryka osočil, že bez domácího odboje 
by se „ještě dnes potuloval po zahra-
ničních hotelích jako vyhnanec“. 

Napjaté vztahy měl i s předsedou 
národních socialistů Václavem Klo-
fáčem a také s Edvardem Benešem. 
A  protože nebylo žádným tajem-
stvím, že Stříbrný holduje karbanu 

a ženám, Klofáč toho využil a Stří-
brného nařknul, že není schopen 
vykonávat svoji funkci, protože trpí 
progresivní paralýzou v  důsledku 
syfilisu. Krom toho se Stříbrný za-
pletl do jedné z největších úplatkář-
ských afér první republiky a byl ob-
viněn z korupce; několik let vlekoucí 
se proces ale jeho vinu neprokázal 
a nakonec byl osvobozen. Nicméně 
tisk aféry rozmázl a Stříbrného to 
stálo nejen ministerské křeslo, ale 
byl vyloučen i ze strany.  

Pustil se pak do vydávání novin 
a spolu s bratrem založil tiskový kon-
cern Tempo. Své rivaly na stránkách 
spíše bulvárních plátků nikterak ne-
šetřil, především Beneše, kterého 
považoval za strůjce svého politic-
kého pádu. S nuceným odchodem 
z politiky se nesmířil a koncem dva-
cátých let založil vlastní stranu, která 
– pod různými názvy, nejčastěji jako 
Národní liga – započala Stříbrného 
příklon napravo. Jeho nacionalis-
mus a šovinismus i kritika Beneše 
a  vládní politiky je možno chápat 
jako účelové, kdy si skrze stranu 
vyřizoval účty se svými nepřáteli. 
I když to je otázka: pokud Stříbr-
ného strana před obecními volbami 
v roce 1938 razila heslo „Kdo jsi proti 
křivým nosům, vol kandidátku číslo 
osm“, těžko se člověk nechá ukolébat 
Stříbrného tvrzením, že proti Ži-
dům osobně nic nemá, když s nimi 
chodí hrát i karty. 

Nicméně jeho předválečné an-
gažmá předznamenalo po roce 1945 
Stříbrného konec. V  retribučním 
procesu v  roce 1947 byl odsouzen 
k doživotnímu trestu. Trest to ov-
šem byl nepřiměřený a mnozí si jej 
vykládají tak, že šlo spíš o Bene-
šovu pomstu – během války se totiž 
Stříbrný nijak politicky neangažoval 
ani nepodporoval nacisty. 

Uvězněn byl ve  Valdicích, kde 
v roce 1955, týden po svých 75. na-
rozeninách, zemřel. Určitou rehabili-
taci mu přinesly Paměti Václava Čer-
ného vydané v sedmdesátých letech 
v zahraničí: Stříbrnému v nich uzná-
vaný vzdělanec a pamětník sice při-
znal poctivý český nacionalismus, ale 
také neústupné antiněmectví a bez-
chybné chování během okupace. X
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Čas ukázal, že skepse a pochyby  
o tom, zda může být náš malý národ 

samostatným, byly liché.  
(Masaryk, Beneš a jeho žena Hana, 1925) 
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Žádný stát se nerodí lehce. A v dějinném přehledu není 
výjimkou ani samostatná Československá republika. 
Mimo jiné i proto, že na svět před sto lety nevykouklo 
masami i elitami vymodlené dítě, ale spíše výsledek ur-
putné snahy několika jednotlivců a vyústění komplikované 
mezinárodní geopolitické situace na sklonku první svě-
tové války. Jak píše kolektiv historiků ve dvanáctém díle 
Velkých dějin zemí Koruny české: „Symbolicky řečeno, byla 
cesta od červené a bílé českého království k výrazně spe-
cifické trikoloře budoucí Československé republiky neče-
kaně dlouhá a obtížná.“ Obtížná byla především proto, že 
možnost, že by Češi (případně společně se Slováky) vytvo-
řili a spravovali vlastní stát, zkrátka dlouho přesahovala 
představivost většiny tehdejších aktérů. A také proto, že 
do poslední chvíle nebylo jasné, zda na cestu samostat-
nosti skutečně nastoupí, anebo se nevydá po některé z di-
voce se klikatících alternativních tras.

Ne až tak odvěký
Když 29. října 1918 oznamovali muži 28. října v čele s bu-
doucím ministrem financí nového státu Aloisem Rašínem 

v novinách „lidu československému“, že jeho „odvěký sen 
se stal skutkem“, nebylo to úplně přesné. S tím „odvě-
kým snem“ to totiž nebylo tak horké. „Až do vypuknutí 
první světové války si na politické scéně neuměl samo-
statný stát představit nikdo, až na jednu, nepříliš podstat-
nou výjimku,“ říká Ivan Šedivý, šéf Ústavu českých dějin 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Domácí politická 
reprezentace i obyvatelstvo myšlenku přijaly v podstatě až 
na konci války.“

Zmiňovanou výjimku mezi politiky tvořila malá Stá-
toprávní pokroková strana, která svými radikálními po-
stoji a nacionální orientací přitahovala intelektuály a stu-
denty a mezi jejíž významné členy patřil třeba novinář 
a spisovatel Viktor Dyk. Na stranickém sjezdu v květnu 
1914, tedy ještě před vypuknutím světové války, přijali 
„pokrokáři“ Manifest k Evropě, kde se jasně přihlásili 
k myšlence samostatného státu existujícího mimo struk-
tury Rakouska-Uherska. Představovali si, že by vznikl 
stát velikosti Belgie (se Slováky nepočítali), a nezůstali 
jen u řečí. Jako první vyslali do světa emisara, aby sondo-
val u dohodových mocností možnosti poválečného uspo-

Dlouhá, obtížná  
– a těžko představitelná
Sen o samostatném 
Československu dlouho 
nepatřil k celonárodním 
prioritám
sI LVI E LaU DE r
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Za vlast? Ale za kterou?  
(Odchod vojáků do války,  

červenec 1914, Praha) 
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1920

řádání, případně je ovlivňoval v český prospěch. Do Švý-
carska tak v říjnu 1914 odjel mladý právník Lev Sychrava, 
později blízký spolupracovník Edvarda Beneše i T. G. 
Masaryka v exilu, který stál v čele „hlásné trouby“ za-
hraniční akce, ve Francii vydávaného listu Českosloven-
ská samostatnost.

Mimořádný odhad věcí příštích prokázal zejména ideo-
log strany, novinář Lev Borský (původním jménem Leo 
Bondy). Do stranického tisku Samostatnost ještě před vy-
puknutím konfliktu psal – za posměchu řady novinářských 
kolegů – texty o tom, že blížící se válka je pro Čechy šancí, 
že je nutné vzbudit zájem (budoucích) dohodových moc-
ností anebo že by členové Sokola mohli vytvořit základ 
budoucího zahraničního československého vojska. Méně 
jasnozřivosti nicméně prokázal později, kdy se z něj v po-
lovině třicátých let stal obdivovatel Hitlera a Mussoliniho.

Zatímco názory většiny krajanů žijících v cizině, kteří 
československou samostatnost nadšeně prosazovali od po-
čátku války, pokrokáři odráželi výstižně, na domácí scéně 
byli zcela osamoceni. Pro setrvání v náruči Rakouska-
-Uherska totiž existovalo několik zásadních argumentů. 
Vedle faktu, který už jsme zmínili, tedy že si jiné uspořá-
dání po stovkách let příslušnosti k habsburské monarchii 
uměl jen málokdo představit, vládl široce názor, že svazek 
je ekonomicky výhodný, mimo jiné přístupem na velký trh 
monarchie. Jak napsal východočeský časopis Osvěta lidu 
v létě 1914: „Nezapomínejme, že Rakousko potřebujeme, 
že příslušnost k velkému státnímu celku má pro nás nejen 
značné výhody hospodářské, ale trvání Rakouska má pro 
nás i velký význam národní.“ Podle historiků tehdy vyja-
dřoval převažující nálady doby. 

„Velkým významem národním“ pak měl list na my-
sli široce sdílené přesvědčení většiny českých politiků, 
které převzali od „otce národa“ Františka Palackého: tedy 
že habsburská monarchie slouží Čechům jako ochranné 
přístřeší, jako „záchrana“ před německými touhami 
ovládnout středoevropský prostor. Kromě toho, jak upo-
zorňuje již citovaný historik Šedivý, vyžadovala česká 
samostatnost mnohem radikálnější kroky než u jiných 
národů v monarchii shromážděných – její zásadní pře-
stavbu, nebo úplný rozpad. TGM pak v knize Světová 
revoluce. Za války a ve válce 1914–1918, kterou jako svůj 
poslední velký spis vydal v roce 1925 a vylíčil v ní svoje 

působení, rovněž připomíná 
všeobecnou skepsi, jež vůči 
představě samostatnosti ma-
lých národů panovala. „Často 
a dávno před válkou se vyslo-
vovaly pochyby, může-li náš 
národ, a národ malý vůbec, 
být samostatným,“ píše Ma-
saryk. A  konečně – žádná 
z  mocností určujících po-
dobu Evropy neměla na osa-
mostatnění národů sdruže-
ných v habsburské monarchii 
zájem, protože se pro změnu 
obávaly ruského vlivu v regi-
onu a  obecně politické roz-
drobenosti střední Evropy.

Tyto argumenty pro setr-
vání v monarchii se ovšem vlivem válečných událostí po-
stupně drolily.

Centralizovat a germanizovat
Jednak se brzy ukázalo, že Rakousko-Uhersko není 
v dobré ekonomické kondici, byť bylo vcelku soběstačné, 
což je podle historiků důvod, proč vydrželo válčit celé 
čtyři roky. Díky ekonomické závislosti na silnějším Ně-
mecku a následně také vlivem řady událostí se nicméně 
začaly formovat plány na užší poválečnou spolupráci obou 
zemí, přičemž bylo jasné, že v nich bude Německo hrát 
hlavní roli (v květnu 1918 si pak nechal rakouský císař Ka-
rel vnutit dohodu sjednávající branné společenství a velmi 
těsnou celní a hospodářskou unii obou zemí).

Zároveň od  počátku války pronikaly z  Německa 
zprávy o plánech na organizaci střední Evropy pod ně-
meckým vedením, v němž by se postavení Čechů jed-
noznačně zhoršilo. Velkým hitem u německé společ-
nosti (a u některých česko-německých politiků) se stala 
zejména kniha Mitteleuropa (Střední Evropa) evange-
lického teologa a liberálního poslance Friedricha Nau-
manna z roku 1915. „Naumann sice respektoval staro-
dávnou královskou tradici Čech, ale na rozdíl od Polska 
a Uher nebyl ochoten uznat české státoprávní požadavky, 
především s ohledem na silnou pozici Němců v českých 

Muž v čele „hlásné trouby“ 
exilu – čtrnáctideníku Čes-
koslovenská samostatnost. 
(Lev Sychrava) 

30,2 
takový byl  
průměrný věk 
rodiček v roce 
1920 

29. 2. 1920
Je přijata 
ústava, jež nese 
název Ústavní 
listina Česko-
slovenské re-
publiky. Za-
kotvovala také 
poprvé volební 
právo žen.

29. 2. 1920
národní shromáždění 
(po velkém boji) přijímá 
jazykový zákon, jímž je 
„československý jazyk“, 
ve skutečnosti český 
nebo slovenský, uznán 
coby oficiální jazyk. 
Pozdějším usnesením 
je z jazyka od úředníků, 
i těch německy mluví-
cích, vyžadována státní 
zkouška.

8. 1. 1920
Reformačně 
založení kato-
ličtí kněží za-
kládají vlastní 
náboženskou 
společnost – 
Církev česko-
slovenskou.
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zemích a na nesnáze, které by česká autonomie přinesla 
pro křehké habsburské soustátí,“ píše o Naumannově vizi 
poválečného uspořádání historik Jiří Kořalka. „Doká-
zal si představit, že deset nebo i více let po sjednocení 
střední Evropy přijede do Prahy (…) a zjistí, že si čeští 
zemědělci a obchodníci, zvyklí na soustavnou drobnou 
práci, uvědomují výhodnost nového uspořádání. Při jed-
náních sice budou muset mluvit německy, ale ocení, když 
odpovědní středoevropští představitelé prohodí několik 
českých slov.“

Zatímco na domácí politické scéně měla hrozba pro 
Čechy nevýhodného poválečného uspořádání jen velmi 
mírný dopad a  na  obyvatelstvo neměla vliv naprosto 
žádný, u vůdčích postav zahraniční akce hrála zásadní 
roli. Masaryk záhy po vypuknutí války dospěl k poznání, 
že Palackého teze ztrácí na platnosti a že pro blaho ná-
roda je nutná a  nevyhnutelná radikální reforma mo-
narchie, z níž vzejde samostatný stát. A to mimo jiné 
na základě důvěrného rozhovoru s bývalým rakouským 

premiérem Ernestem von Koerberem, s  nímž se sešel 
ve Vídni na podzim 1914 a který mu předestřel tento vý-
voj jako pravděpodobný. „Formuloval jsem svou hlavní 
otázku takto: Bude Vídeň schopna nutných reforem, jest-
liže vyhraje?“ píše Masaryk ve Světové revoluci. „Koerber 
po zralém uvážení a odhadnutí osob řekl docela určitě: 
Ne! Vítězství posílí starý režim, a nový (již zmíněný cí-
sař Karel) nebude o nic lepší; po válce vítězné budou roz-
hodovat vojáci. A ti budou centralizovat a germanizovat, 
bude absolutism s parlamentní okrasou. A co Berlín, tázal 
jsem se, nebude ten tak rozumný, aby svého spojence vedl 
k reformám? Sotva, zněl úsudek.“

TGM samozřejmě pečlivě promýšlel také otázku, ja-
kou nejvhodnější cestou „opozici proti Rakousku“ provo-
zovat a nezávislost vybojovat. Odchod do exilu a působení 
na mezinárodní scéně mu z úvah vyšlo jako jediné možné, 
když „brannou revoluci doma“ nepovažoval za reálnou ani 

vhodnou a každopádně se jí sám nechtěl účastnit. „Ně-
jaký ten puč snad se dal zosnovat, ale k tomu bych se byl 
nepropůjčil,“ píše.

Rus na českém trůně
Domácí politici v radikálním požadavku samostatného 
státu „doháněli“ ty exilové až v posledním roce války – 
byť stále opatrně. Třeba v Tříkrálové deklaraci sepsané 
poslanci říšské rady a bývalých zemských sněmů Čech, 
Moravy a Slezska z ledna 1918 stále není zmíněno nutné 
rozbití Rakouska, byť v ní stojí, že „národ náš se hlásí 
o tuto svou samostatnost“. K opatrnosti nakonec velely 
obavy z případného vývoje po rozpadu monarchie, po-
litici se kromě jiných rizik obávali také sociálních i ná-
rodnostních nepokojů. Jak napsal jeden z představitelů 
odbojové organizace Maffie Jan Hajšman: „Kdo o situaci 
přemýšlel, každý se hrůzou chvěl, každý měl stále před 
očima Rusko, zmatky, krveprolití, uvědomoval si, že masy 
hladového, zoufalého lidu jsou nevypočitatelné a že může 

každou chvíli vzplanout požár.“ Stejné obavy z chaosu mi-
mochodem vedly Masaryka k úvahám o případném nasto-
lení „centralizované, vojskem podepřené prozatímní dik-
tatury“, pokud by to situace po vyhlášení samostatného 
státu vyžadovala.

Ne všichni navíc toužili po republice a mluvilo se 
také o zachování monarchie, i když nepanovala shoda, 
kdo by měl na českém trůně usednout. Významný mla-
dočeský politik Karel Kramář kupříkladu prosazoval 
ruskou dynastii Romanovců, a byť nebyl se svým ru-
sofilstvím sám (podporoval ho v tom třeba šéf Sokola 
Josef Scheiner, který tvrdil, že Češi by Rusa na českém 
trůně zbožňovali), představa to nebyla úplně reálná. 
„(Kramářova) představa samostatného českého krá-
lovství, personálně spjatého s ruským impériem, nena-
cházela zvlášť nadšenou odezvu ani u petrohradského 
dvora,“ píše kolektiv autorů v již zmíněných Velkých dě-

Ne všichni toužili po republice a mluvilo se
také o zachování monarchie, i když nepanovala  
shoda, kdo by měl na českém trůně usednout. 

„Vaše cesta – naše starost“
Tak zněl slogan ČEDOKU, cestovní a dopravní kan-
celáře, založené v roce 1920 coby protiváha Wagon-
-litsu a Cooku, jež ovládaly cestovatelský byznys. 
ČEDOK naučil Čechoslováky jezdit na dovolené kromě 
tuzemska třeba na Jadran, kam už v roce 1930 ote-
vřely Československé aerolinie vlastní leteckou linku 
do Záhřebu a nasadily hydroplán Saro Cloud, jenž při-
stával na hladině. ČEDOK organizoval například také 
lety do Casablanky a Káhiry.
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jinách zemí Koruny české. V některých plánech tuzem-
ských rusofilů české země ani nefigurovaly samostatně, 
ale spíše coby do jisté míry autonomní součást ruské 
federace. TGM pak po válce vyvracel jako „vesměs ne-
pravdivé“ zprávy o tom, že vyjednával s „anglickými 
a jinými princi“.

O to, zda bude země skutečně samostatná, se nakonec 
hrálo do posledních dní války. Podle Ivana Šedivého se 
kupříkladu historici dodnes přou o to, s jakým úmyslem 
a „pro koho“ vlastně Antonín Švehla a František Soukup 
přebírali 28. října 1918 ráno pražský Obilní ústav. Podle 
jedné teorie totiž ještě v den, kdy byla nakonec živelně 
a neplánovaně v Praze vyhlášena samostatnost (viz text 
na str. 16–23), nepočítali s tím, že úřad přebírají pro samo-
statný stát, ale spíše pro jednu ze zemí vznikající federace. 
Plány monarchii federalizovat – vytvořit spolkový stát slo-
žený z národních politických útvarů, v němž by ovšem 
nedošlo ke spojení českých zemí a Slovenska – oznámil 
císař Karel I. necelé dva týdny předtím. Viděno zpětně se 
zdá jasné, že Karlův návrh v posledních záchvěvech hrou-
tícího se mocnářství nemohl uspět, TGM ovšem upo-
zorňuje na to, že tato hozená udička mohla plány na vy-
hlášení samostatného Československa zkomplikovat. „Byl 
to poslední pokus tonoucího; bylo v tom však nebezpečí, 
na které autoři spoléhali, a bylo nutno zabránit efektu, 
který by manifest ještě mohl mít v kruzích, v nichž pro 
Rakousko dosud zbylo mnoho sympatie,“ píše Masaryk 
ve Světové revoluci.

TGM tomuto „efektu“ zabránil tak, že v den předsta-
vení Karlových plánů, o nichž se dověděl s předstihem, 
zveřejnil ambiciózní Washingtonskou deklaraci českoslo-
venské nezávislosti. Ambiciózní proto, že některé body 
se zdály neproveditelné už tehdy (a taky se nikdy nena-
plnily), v jiných naopak TGM předběhl dobu a většinu 
světa. Deklarace kupříkladu ukotvila všeobecné hlasovací 
právo i pro ženy.

Se Slováky a Němci
Nijak automatické nebylo ani spojenectví se Slováky. 
TGM sice myšlenku jednoho národa o dvou větvích pro-
sazoval už před válkou a následně se mu hodila během 
vyjednávání podpory pro samostatný stát (nejen proto, 
že tento model zastupoval větší skupinu, zároveň se mu 

hodila podpora slovenských krajanských spolků v cizině, 
zejména v  Americe). Jenže česká politická scéna opět 
dlouho smýšlela značně odlišně. Státoprávní pokroková 
strana, jejíž plány na samostatnost jsme zmínili v úvodu, 
se Slováky, jak již bylo řečeno, nepočítala. Historik Še-
divý zmiňuje anketu, kterou mezi českými politiky učinil 
v roce 1914 slovenský list Prúdy: Revue mladého Sloven-
ska a v níž většina oslovených projevuje k myšlence čes-
koslovenské vzájemnosti značnou skepsi. „Státoprávníci 
pokukovali spíše po Maďarech, protože se jim vždy líbily 
velké národy, mladočeši byli ke Slovákům velmi chladní, 
agrárníci to téměř neřešili,“ shrnuje Šedivý. Kromě Ma-
saryka se slovenskou otázkou původně zaobírala ještě so-
ciální demokracie, kterou k tomu vedla idea internacio- 
nalismu. Požadavek na  spojení Čechů a  Slováků (byť 
v rámci monarchie) jasně zaznívá až zhruba v posledním 
roce války. Slováci sami nicméně nějaký čas zvažovali al-
ternativní varianty. Část jejich zahraniční emigrace ku-
příkladu spíše než spojení s Čechy zvažovala spojenectví 
s Ruskem, třeba Slovensko-ruský spolek paměti Ľudovíta 
Štúra založený počátkem roku 1915 v Moskvě. Poprvé ve-
řejně zazněl na Slovensku plán spojení s Čechy v jednom 
státě až v květnu 1918.

Naproti tomu o možnosti, že by v novém státě nebyla 
početná německá menšina, se reálně neuvažovalo, byť 
i TGM ve Světové revoluci zmiňuje, že bylo „z české strany 
navrhováno“, aby se část pohraničí postoupila Německu 
(více o tématu na str. 76). Jenže se to ukázalo jako obtížně 
proveditelné. „Po válce a zvláště po převratu v Praze naši 
Němci se pokusili o organizaci svého území, ale právě 
tento pokus (…) ukázal nemožnost scelit administrativně 
roztroušené a nesouvislé území,“ píše Masaryk. Významný 
sociální demokrat (později komunista) Bohumír Šmeral 
sice v létě 1917 v Právu lidu varoval, že „by bylo šílenství 
vtlačit do československého státu na tři miliony Němců, 
a zplodit tak nové Alsasko-Lotrinsko, to jest novou pří-
činu i záminku k rozpoutání války“. Jenže vznik státu 
bez českých Němců zkrátka nebyl možný. Zejména pokud 
jeho základem byly stovky let existující hranice Českého 
království, v rámci nichž česká část Československa měla 
vzniknout. Na Šmeralova slova, jak dnes víme, nicméně 
došlo a tato tvrdá podmínka zrodu nového státu nakonec 
po dvaceti letech vedla k jeho zániku. X

Historicky první volby do sněmovny
18. dubna 1920 se uskutečnily volby 
do Poslanecké sněmovny vyjma oblastí 
Podkarpatské Rusi, Hlučínska a Ratiboř-
ska s tím, že účast byla povinná. Volební 
právo měli občané starší jednadvaceti 
let, zvoleni mohli být uchazeči o posla-
necký mandát ne mladší třiceti let. Nej-
silnější stranou se stala sociální demo-
kracie s 25,7 procenta, za ní skončili 
agrárníci s 13,6 procenta a němečtí so-
ciální demokraté s 11,1 procenta. O týden 
později se konaly senátní volby.

15. 2. 1921
první sčítání lidu Státním 
úřadem statistickým

Čechů 6 850 000
Němců 3 123 000
Slováků 1 910 000
Maďarů 745 000
Rusínů 461 000
Židů 180 000
Poláků 75 000 26. 9. 1921

jmenována vláda 
Edvarda Beneše

13 613 000 obyvatel
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pPři zmínce o sokolech se dnes mnoha lidem vybaví přede-
vším mírně archaický tělovýchovný spolek, jehož členové 
oblékají poněkud legrační kroje a čas od času se z celého 
Česka i ze světa sjedou do Prahy, aby tu provozovali po-
divná hromadná cvičení. Nic proti tomu. K obrazu Sokola 
ale zároveň patří i fakt, že jde o organizaci, která před sto-
letím sehrála velmi podstatnou roli při vzniku samostat-
ného Československa. V ono památné pondělí na konci 
října vládla v ulicích Prahy euforie, ale také zmatek. Tisíce 
lidí slavily konec monarchie, zpívaly vlastenecké písně, 
mávaly vlajkami a vykřikovaly jména „Masaryk“ a „Wil-
son“. Součástí všeobecného nadšení bylo ovšem i rozbí-
jení německých štítů na obchodech a strhávání rakous-
kých znaků z veřejných budov. Národní výbor, který měl 
v tuto chvíli nad živelně vznikajícím státem převzít kon-
trolu, řešil zásadní problém: Jak jásající davy lidí v praž-
ských ulicích zklidnit, aby nedošlo k zásahu armády, která 
byla ještě pevně v rukou rakouského velení? Současně bylo 
zapotřebí co nejrychleji převzít moc nad správou země, aby 
nedošlo ke krveprolití a rabování.

Českoslovenští legionáři, kteří by pro tenhle úkol připa-
dali v úvahu, tou dobou ještě bojovali na frontách ve Fran-

Tělocvik ve  
službách republiky
Členové Sokola  
úspěšně suplovali  
policii i armádu
PEtr Hor ký



37

Ve zdravém těle zdravý duch.  
(Dobová kresba, někdy kolem roku 1926)

Panovala otázka, jak jásající davy lidí v pražských 
ulicích zklidnit, aby nedošlo k zásahu armády,  

která byla ještě v rukou rakouského vedení.
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cii, Itálii a Rusku. Jinou ozbrojenou sílu rodící se stát ne-
měl. „V českých zemích existovala v daný moment pouze 
jediná korporace, která měla určitou autoritu i vnitřní ká-
zeň a mohla po jistou dobu nahradit funkci armády a poli-
cie. Byla to Česká obec sokolská,“ konstatuje v knize Sokol 
v české společnosti 1862–1938 historik Marek Waic. „Dispo-
novala totiž dobrou, hierarchicky uspořádanou organizací 
a mohla se spolehnout na disciplínu početného mužstva, 
které respektovalo autoritu svých činovníků.“

K obraně vlasti
Když Sokol roku 1862 vznikal, neměl samozřejmě na his-
torickou úlohu, kterou by měl o padesát let později sehrát, 
nikdo ani pomyšlení. V tělocvičně v Panské ulici v cen-
tru Prahy se jednoho nedělního dopoledne sešla pestrá 
směsice lidí: českou inteligenci tu zastupovali vydavatelé 
deníku Národní listy bratři Grégrové, přítomnost kní-
žete a českého vlastence Rudolfa Thurn-Taxise dodávala 
akci punc důležitosti, známý cvičitel Jan Malýpetr pro-
jektu do začátku poskytl svoji tělocvičnu a bohaté znalosti 
německého nářaďového tělocviku. Kromě těchto mužů 
byli přítomni také učitelé ze škol, úředníci, studenti, ře-
meslníci – dohromady 75 lidí. Nejdůležitějšími dvěma 
aktéry však byli mladý vychovatel a vlastenec Miroslav 

Tyrš a úspěšný obchodník Jindřich Fügner, kteří založení 
spolku iniciovali.

Vznik první sokolské tělovýchovné jednoty nebyl z hle-
diska doby ničím výjimečným. Druhá polovina 19. století 
přinesla v českých zemích politické uvolnění, obyvatelé 
měst začínali objevovat volný čas a sdružovat se: vznikl 
spolek veslařský, střelecký, pěvecký a mnoho dalších. So-
kol byl tělocvičným spolkem, který pod heslem „ve zdra-
vém těle zdravý duch“ pěstoval fyzickou zdatnost, od za-
čátku měl ale ještě i jinou ambici – rozvíjet u svých členů 
češství a slovanství. Sokolové tak na jednu stranu v tělo-
cvičnách provozovali soustavu cviků, kterou sestavil Tyrš, 
inspirován německými turnerskými spolky, zároveň ale 
podnikali společné pěší výlety k místům spjatým s českou 
historií, jako třeba na horu Říp, a pořádali různé spole-
čenské akce.

Základem činnosti byly tělesná výchova a rozvoj vlas-
tenectví, Tyrš ale od samého začátku hnutí vnímal také 
vojensky. „Jest to předním přáním a žádostí naší, aby za-
vedena byla u nás cvičení vojenská, cvičení se zbraní, a to 
v takové míře, bychom v době co možná nejkratší pohotově 
byli spolupůsobiti budši již třeba toliko při konání služby 
městské, dále při obraně a úbraně drahé vlasti naší, kdy-
kolivěk by tato vyžadovala paží a životů našich,“ napsal 
Tyrš v roce 1866. K branné funkci spolku se později vracel 
v článcích pro spolkový časopis Sokol. K vojenskému vý-

cviku členů za Tyršova života nedošlo a jeho úvahy je za-
potřebí brát s rezervou. Určitě mu nešlo o založení vojska 
coby základu budoucího samostatného státu – stejně jako 
ostatní vlastenci, i on usiloval o českou emancipaci, zatím 
ale ještě pevně v rámci rakouské monarchie, nikoli mimo 
ni. Tyršovo vnímání Sokola jako polovojenské organizace 
a jeho důraz na disciplínu však přispěly k tomu, že se spolek 
o pět desítek let později téhle role skutečně mohl ujmout.

Sokolská myšlenka se rychle šířila do  dalších měst 
a na venkov: v roce založení přibylo k původní pražské 
jednotě dalších sedm, o rok později patnáct, o tři roky 
později dalších dvacet. V roce 1868, šest let po založení, 
měl Sokol v českých městech a vesnicích už pět tisíc členů. 
Na venkově se sokolovny staly centrem společenského ži-
vota. Ve městech sokolové pořádali hromadná cvičení, 
kterým říkali všesokolské slety. Během nich se tisíce cvi-
čenců z celé země sjížděly do Prahy nebo do Brna a na ve-
řejných prostranstvích předváděly skupinové, dokonale 
synchronizované pohybové kreace, což v té době působilo 
jako zjevení. Slety se staly událostí, o níž psaly celostátní 
noviny a která spolek vnitřně stmelovala, přinášela mu 
společenskou prestiž a nové členy.

V českých zemích se časem zformovaly jiné podobné 
spolky: Dělnické tělovýchovné jednoty sdružovaly vo-

liče sociální demokracie, tělocvičný spolek Orel zase 
katolické obyvatelstvo, všude na venkově pak přibývalo 
hasičských spolků. Sokol byl ale od počátku zdaleka 
největší a postupně se proměnil v dobře fungující apa-
rát. Rozptýlené sokolské jednoty se začaly sdružovat 
do žup – tedy jakýchsi krajských ústředí. Po několika 
zamítavých odpovědích rakouských úřadů se župám na-
konec podařilo sjednotit pod jednu velkou zastřešující 
organizaci, která dostala název Česká obec sokolská. 
V předvečer první světové války v roce 1913, kdy došlo 
na dlouhou dobu k poslednímu sokolskému sčítání, zde 
tedy existovala mimořádně aktivní, centrálně řízená or-
ganizace sdružující 128 tisíc členů, kteří byli rozděleni 
do 38 žup a 1182 jednot pokrývajících Čechy, Moravu 
a Slezsko.

Během války se sokolské hnutí ocitlo ve složité situaci: 
řešilo, jak se chovat ke stále existující rakouské monar-
chii. Sokoly z předválečných dob pojila slovanská sou-
náležitost s podobnými tělovýchovnými spolky v Srb-
sku a Rusku, obě země se však najednou ocitly na opačné 
straně barikády. Také Francie, kam sokolové od konce 19. 
století dojížděli na gymnastické soutěže, byla nyní ofi-
ciálně nepřátelskou zemí. V průběhu války začínalo být 
stále více jasné, kde leží sympatie sokolů: ve Francii se 
hned v prvním roce bojů z pařížských sokolů zformovala 
česká legionářská rota Nazdar, bojující na straně Dohody. 

Sokolská myšlenka se rychle šířila do dalších měst a na
venkov: v roce založení přibylo k původní pražské jednotě 
sedm a o rok později už patnáct nových organizací.
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„Revoluce nekrvavá, převrat velmi veselý.“ (První stráž členů Čs. obce sokolské střelecké na Pražském hradě, říjen 1918)

Náčelník dr. Miroslav Tyrš  
při I. sletu v roce 1882.

Jaroslav Fügner, první 
starosta pražského Sokola.
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Na východní frontě pak stále více českých vojáků přebí-
halo k Rusům a zakládalo další legionářské pluky. V ži-
votě legií byl vliv Tyršova učení nepřehlédnutelný: vojáci 
se zdravili sokolským pozdravem „Nazdar“ a často cvičili 
„prostná“ – tedy typický hromadný tělocvik.

Doma v Čechách a na Moravě se však členové spolku 
museli tvářit, že podporují rakouské válečné úsilí, aby se 
vyhnuli rozpuštění, zákazu či podezření ze zrady. Česká 
obec sokolská proto na začátku války uspořádala finanční 
sbírku na podporu padlých a raněných, nabídla také své 
tělocvičny jako vojenské lazarety. Ve skutečnosti stálo ve-
dení Sokola od začátku války pevně na straně domácího 
odboje a proti Rakousku. Ústřední postavou byl Josef 
Scheiner, schopný advokát a organizátor, pod jehož ve-
dením se Sokol od konce 19. století trojnásobně rozrostl 
a profesionalizoval. Scheiner ze sokolských příspěvků fi-
nančně podporoval T. G. Masaryka a po jeho odjezdu 
do USA byl s Benešem, Kramářem a Rašínem v před-
sednictvu Maffie, tajném spolku, který připravoval půdu 
pro samostatný stát. Rakouské úřady si nebezpečí ply-
noucí ze Sokola uvědomovaly – v roce 1915 byla Česká 
obec sokolská ministerstvem vnitra rozpuštěna a Scheiner 
zatčen za protistátní činnost. Pro nedostatek důkazů byl 
však brzy propuštěn. Také zákaz Sokola byl nedůsledný – 
ústředí sice bylo rozpuštěno, ale jednotlivé župy a jednoty 
zakázány nebyly a ústředí je neformálně koordinovalo dál. 
Sokoly tak říjnové události zastihly připravené.

Malý zázrak
„Bděl jsem a pracoval do pozdní noci ve své pracovně, 
když kol. 3. hodiny zadrnčel telefon a hlásil se dr. Ra-
šín. Příteli, zítra to praskne, Rakousko brzy kapituluje, 
učiňte všechny přípravy pro revoluci.“ Na tuto chvíli se 
sokolové chystali už asi měsíc. Po Rašínově zprávě Schei-
ner telefonicky rozdal pokyny k mobilizaci do sokolských 
žup, župní náčelníci je pak poslali dál do jednot, aby „se 
celé členstvo připravilo na nadcházející události.“ Soko-
lové dostali široké zadání: hlídat pořádek na ulicích, ob-
sadit nádraží, sklady potravin, zboží a munice, dále pak 
banky a průmyslové budovy, také kláštery, zámky a mu-
zea, ze kterých by mohly být v nastalém chaosu vyvezeny 
cennosti.

V den převratu se sokolské hlídky začaly objevovat 
v ulicích Prahy, v menších městech byla mobilizace po-
malejší. V prvních hodinách pražského převratu sokolové 
uklidňovali rozvášněný dav a chránili německé budovy. 
„Revoluce nekrvavá, převrat velmi veselý. U německého 
kasina stál jediný sokol na stráži a po celý den nemusel 
zakročit,“ zapsal si do deníku básník Josef Svatopluk Ma-
char.

Během dopoledne v  prvních hodinách převratu se 
v Obecním domě sešel Národní výbor, jmenoval Scheinera 
velitelem vojenských sil nového státu a pověřil ho pře-
vzetím rakouského vojenského velitelství na Malé Straně. 
Scheiner se role hned ujal: nejdříve nařídil v novinách vy-
tisknout zprávu, ať se sokolové v krojích dostaví do so-
koloven, kde dostanou další instrukce. Výzva vyšla v půl 
šesté odpoledne. Večer pak bylo na schůzi rozhodnuto, že 
sokolové spolu s členy Dělnických tělovýchovných jednot, 

Zákaz Sokola nebyl důsledný – ústředí sice bylo 
rozpuštěno, ale jednotlivé župy a jednoty 
zakázány nebyly.
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se studenty a skauty vytvoří tzv. Národní stráže, které bu-
dou v krojích a beze zbraně hlídat důležitá místa a vyko-
návat další úkoly. Velení nad strážemi převzali za sokol-
stvo Scheinerova pravá ruka Jindřich Vaníček, za dělníky 
pak šéf spolku František Hummelhans, jejich centrálou se 
stala Staroměstská radnice.

Zformováním prvních ozbrojených jednotek pověřil 
Scheiner učitele taktiky z pražské vojenské kadetky, čes-
kého setníka Jaroslava Rošického, který měl pro tento 

Vedení Sokola stálo od začátku pevně na 
straně domácího odboje a proti Rakousku. 

(Vojenská přísaha na Staroměstském 
náměstí, 8. listopad 1918, čtvrtý zleva Josef 

Scheiner, starosta České obce sokolské) 
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úkol lepší kvalifikaci než on, profesí advokát. Rošický 
se hned vydal do ulic přesvědčovat české vojáky, kteří si 
ve víru revoluce strhávali rakouské výložky, aby se při-
hlásili do vznikající československé armády na Žofínském 
ostrově.

Po předání sokolských hlídek Vaníčkovi a vojenských 
záležitostí Rošickému se Scheiner vydal vyřešit hlavní 
úkol – převzít moc nad vojenským velitelstvím na Malé 
Straně, kde stále úřadovali rakouští velitelé, podmaršálek 
Eduard Zanantoni a generál Paul Kestřanek. Zanantoni 
v průběhu prvního dne revoluce vyslal do ulic maďarské 
hlídky, Národní výbor ho ale po telefonu přesvědčil, aby 
je stáhl zpátky do kasáren.

Po  příchodu na  velitelství Scheiner Zanantonimu 
a Kestřankovi oznámil, že coby starosta České sokolské 
obce byl Národním výborem zmocněn převzít velení nad 
českými vojsky. Jak později vzpomínal poslanec Franti-
šek Soukup, který Scheinera doprovázel, rakouští velitelé 
moc odevzdat nechtěli, vymlouvali se, že potřebují roz-
kazy z Vídně. Scheiner ale na převzetí trval. Budovu veli-
telství mezitím obsadili sokolové v krojích. Scheiner a oba 
vojáci pak odjeli autem do Obecního domu, kde sídlil Ná-
rodní výbor. Ten během dne přesvědčil klíčové úřady, aby 
se podřídily novému státu. Když Zanantoni a Kestřanek 

viděli, že monarchie nad městem ztratila kontrolu, vojen-
skou moc nakonec Scheinerovi předali – pod podmínkou, 
že Národní výbor jejich vojákům zajistí zásobování potra-
vinami a uhlím.

Na Žofíně mezitím Rošický utvářel vojenské oddíly. 
První den nasbíral několik stovek mužů, v dalších dnech 
však zájemců přibývalo – jak se šířila zpráva o rakouské 
kapitulaci a vyhlášení samostatnosti, čeští vojáci opou-
štěli své posádky a někteří se hlásili do služby. Jak píše 
v knize Říjen 1918 historik Antonín Klimek, 29. října už 
měla česká armáda pět tisíc mužů, což byl „malý zázrak“.

Sokolské Národní stráže mezitím hlídkovaly v  uli-
cích a obsazovaly nádraží, úřady a další důležitá místa. 
Ve  středu 29. října dopoledne obsadily Pražský hrad, 
„přesto, že v prvním nádvoří tábořila setnina štýrských 
střelců 9. v plné výzbroji a se 4 stroj. puškami“, popsali 
později akci v Sokolském věstníku. „Stejně hladce byly 
obsazeny i Jirské kasárny. Téměř neuvěřitelno je, že sta-
čilo 19 našich bratří k zabrání kasáren černínských, kde 
byl celý maďarský pluk.“ O dalších akcích sokolů referuje 
denní tisk: Na holešovickém nádraží zadrželi vlak, který 
se chystal vyvézt ze země boty, prádlo a cukr. Z Roud-
nice nad Labem přišla zpráva, že sokolové bez sebemen-
šího odporu převzali tamní vojenská kasárna, „ježto vojáci 
býv. Rakouska se rozprchli“. K převratu došlo mezitím 
také v Brně, kde německý konzul Wewer poznamenal: 

„Za zachování klidu ve městě třeba poděkovat skvělé dis-
ciplíně sokolů.“

Dne 30. října byli sokolové maďarskými vojáky ne-
čekaně vyhnáni z vojenského velitelství na Malé Straně 
a Národní výbor zachytil telegrafní zprávu, že se rakouští 
velitelé chystají vyslat do ulic vojsko a vyhlásit stanné 
právo. Scheiner povolal do akce vojáky zformované během 
dvou dnů Rošickým: setnina českých námořníků obklí-
čila malostranské velitelství. Scheiner s poslanci Souku-
pem a Stříbrným v doprovodu vojáků vstoupili do budovy 
a Kestřanka a Zanantoniho v napjaté atmosféře zatkli. 
Ve stejný den se z Vídně do Prahy vrátil rakouský mís-
todržící hrabě Coudenhove nastalou situaci řešit. Hned 
na nádraží byl ale zadržen sokolskou hlídkou a eskor-
tován na Národní výbor, který ho přesvědčil k odchodu 
na dovolenou. Onoho dne tak definitivně skončilo praž-
ské dvojvládí.

Mobilizace a cesta zpět
Sokolské hlídky po republice fungovaly do 11. prosince, 
kdy je nahradila profesionální armáda a policie. Soko-
lové se od listopadu sdružovali také do Pluků stráže svo-
body, dobrovolnických ozbrojených jednotek, které byly 
podřízeny armádě a spolu s vojáky obsazovaly pohraničí 

osídlené Němci. Po obsazení Čech, Moravy a Slezska se 
sokolské pluky podílely rovněž na převzetí moci na Slo-
vensku, kde mladý stát vedl svou první válku. Maďar-
ská armáda v květnu 1919 obsadila východ Slovenska. 
Na místo odcestovalo zhruba osm tisíc sokolů. Většina 
z nich sloužila v týlu, jeden sokolský pluk se ale účastnil 
i ostrých bojů u Nových Zámků. V polovině června se 
zdálo, že boje budou pokračovat, a tak Česká obec sokol-
ská sáhla k bezprecedentnímu kroku: provedla všeobecnou 
mobilizaci mužů od 20 do 50 let pro pomoc Slovensku. 
Přihlásilo se 86 tisíc sokolů, 35 tisíc jich bylo odvedeno. 
K jejich nasazení už nedošlo, protože armáda mezitím 
Maďary ze Slovenska vytlačila.

Po skončení bojů byly dobrovolnické pluky postupně 
rozpouštěny. Díky účasti na revoluci, boji o pohraničí 
a osvobození Slovenska si sokolové získali velkou prestiž 
– během první republiky se Česká obec sokolská rozrostla 
na více než 800 tisíc členů. Sokolové byli v přízni prezi-
dentů Masaryka, Beneše i dalších politiků, kteří navštěvo-
vali slety a spolek veřejně podporovali. Vliv Sokola na ar-
mádu postupně slábl. Starosta Scheiner byl už na konci 
roku 1918 odvolán z postu šéfa vojsk a nahrazen profesi-
onály, nad čímž později vyjádřil zklamání. Také bývalý 
velitel Národní stráže Vaníček získal v nové armádě jen 
výchovnou funkci. Ze Sokola se tak po několika přelomo-
vých týdnech znovu stal „pouze“ tělovýchovný spolek. X

Sokolské Národní stráže hlídkovaly v ulicích 
a obsazovaly nádraží, úřady a další důležitá místa. 
Ve středu 29. října dopoledne obsadily i Pražský hrad.
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Nekompromisní ke všem
Politička Františka 
Zeminová proslula bojem 
za práva žen i nezkrotným 
temperamentem
sI LVI E LaU DE r

Bělovlasá štíhlá žena v  elegantní 
černé halence s bílým lemováním 
stojí u pultíku a čelí útočným otáz-
kám členů soudního senátu a pro-
kurátora. Ten se právě ptá, proč 
„tak pozdě dochází ke správnému 
poznání o své protistátní činnosti“. 
Navzdory ohromnému tlaku tehdy 
osmašedesátiletá Františka Zemi-
nová, která v roce 1950 stanula před 
soudem společně s Miladou Horá-
kovou a dalšími jedenácti obžalo-
vanými ve  vykonstruovaném po-

litickém procesu, zkouší pevným 
hlasem zmínit snahu své strany 
zabránit „likvidaci soukromého 
podnikání“. „My bychom museli 
hájit zájmy živnostníků, obchod-
níků, řemeslníků, rodu věrných 
sedláků, o  nichž se nemůže říci, 
že to jsou velcí podnikatelé,“ říká 
Zeminová na filmovém záznamu 
slavného justičního zločinu, který 
skončil v tomto a následných pro-

cesech celkem 14 tresty smrti a je-
hož smyslem bylo definitivně zlik-
vidovat politickou soutěž a potvrdit 
hegemonii komunistické strany. Je 
zjevné, že ani v  extrémní situaci 
neztratila řečnické schopnosti, ji-
miž proslula.

Právě Františka Zeminová byla 
jednou z  nemnoha političek, jež 
onen stát, proti němuž podle vylha-
ných obvinění prý později konspi-
rovala, pomáhala zakládat a budo-
vat. A patřila taky k těm veřejným 

postavám, které se nebály vystupo-
vat proti mocnějším všeho druhu – 
ať už to byly rakouské úřady, nacisté 
nebo komunisté, byť jí to přineslo 
opakované stíhání, léta skrývání 
i několik pobytů ve vězení. Právě 
ona mimochodem o půl roku před-
běhla – byť jen symbolicky – muže 
28. října a z balkonu Národního di-
vadla během prvomájových oslav 
spontánně vyhlásila nezávislý čes-

koslovenský stát s TGM coby pre-
zidentem.

Nepříliš spořádaná
Když se Františka Zeminová 
v  roce 1882 narodila jako nej-
mladší z dvanácti dětí do sedlácké 
rodiny, její pozdější dráze nasvěd-
čovalo jen osvícenství jejích ro-
dičů. Umožnili jí vystudovat ob-
chodní akademii, což v  té době 
nebylo zcela běžné. Už na škole se 
„Fráňa“, jak se jí přezdívalo od di-

vokých dětských let, začala veřejně 
angažovat, po „iniciačním“ setkání 
s novinářem a politikem Václavem 
Klofáčem, svým významným poli-
tickým učitelem a souputníkem, se 
rozhodla pro dráhu političky a při-
dala k jeho národním socialistům. 
Následně léta bojovala za volební 
právo žen a další ženská práva, za-
kládala profesní organizace úřed-
nic či švadlen, organizovala pro-

„Její představy o budoucnosti se příliš neslučovaly
s nároky kladenými na spořádané dcery ze
středostavovských rodin.“
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tirakouské protesty, za  což byla 
několikrát odsouzena. „Její před-
stavy o budoucnosti se příliš neslu-
čovaly s nároky kladenými na spo-
řádané dcery ze středostavovských 
rodin,“ píše historička Dana Musi-
lová z Historického ústavu Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Hradec 
Králové v knize Cesty k samostat-
nosti. Portréty žen v éře moderni-
zace. Zeminová se nikdy nevdala 
a rodiče ji podporovali jen omeze-
nou dobu, dlouho se tak živila jako 
účetní v pražském nakladatelství I. 
L. Kober.

Jako jedna z  osmi poslankyň 
zasedla v roce 1918 do lavic do no-
vého československého parlamentu 
a  po  Alici Masarykové jako te-
prve druhá žena pronesla v lednu 

1919 větší projev, v  němž mimo 
jiné zmínila, že „demokracie byla 
to, co nás ženy vyzvedlo z toho zá-
koutí, ve kterém jsme byly po sta-
letí zaklety, abychom se hlásily ku 
práci ve veřejném životě“. Do „zá-
koutí“ se Zeminová nevrátila, na-
opak celých 23 let zasedala v posla-
necké lavici a předložila a prosadila 
během nich řadu zákonů, přičemž 
části některých máme v právním 
řádu dodnes. V agendě se soustře-
dila především na otázky souvise-
jící s postavením žen, zároveň se ale 
vyjadřovala i třeba ke státnímu roz-
počtu, pracovnímu právu, církev-
ním otázkám či zásobování.

Byla známá nekompromis-
ností postojů, což jí komplikovalo 
vztahy nejen s  politickými opo-

nenty, ale i  se souputníky. Opa-
kovaně se třeba dostávala do kon-
fl iktů se spolustraníky, kteří podle 
ní nedodržovali stranickou disci-
plínu nebo jen měli jiný názor. Po-
kud s někým nesouhlasila, dala to 
hlasitě najevo – jízlivými poznám-
kami, v parlamentu někdy křikem, 
hvízdáním, bušením do  lavice, 
za což jí byly opakovaně navrho-
vány tresty (nikdy na ně nedošlo). 
„Neschopnost Františky Zeminové 
udržet na uzdě svůj temperament 
byla všeobecně známá,“ píše Musi-
lová. Traduje se třeba, že někdy 
po druhé světové válce komento-
vala čísi provolání „Ať žije Sovět-
ský svaz“ slovy „Ano, ale za své“.

Vůči komunistům se vždy vy-
mezovala velmi ostře, a to natolik, 
že se s nimi odmítala spojit i v boji 
proti nastupujícímu fašismu, proti 
němuž rovněž vystupovala. Před 
gestapem, které ji zkraje války ne-
zatklo jen proto, že v  novinách 
vyšel nekrolog její švagrové stej-
ného jména, se nejprve skrývala, 
později se zapojila do protinacis-
tického odboje. Komunisté samo-
zřejmě na svoji neohroženou kri-
tičku nezapomněli. Pětašedesáté 
narozeniny ještě v létě 1947 osla-
vila velkolepě v  Obecním domě 
za  doprovodu Československé 
fi lharmonie coby respektovaná po-
stava československého veřejného 
života, o dva roky později byla za-
tčena a v červnu 1950 odsouzena. 
Z uloženého dvacetiletého trestu 
těžkého žaláře, což se v jejím věku 
rovnalo doživotí, si odseděla deset 
let. Ve  vězení organizovala pro-
testní hladovky a obecně se ve vý-
konu trestu chovala „neukázněně“, 
jak si ve zprávách z poloviny pade-
sátých let stěžuje vězeňská správa. 
Po  propuštění žila až do  smrti 
s neteří – za dohledu Státní bez-
pečnosti – v garsonce na pražském 
sídlišti. X

Použitá literatura: 
Dana Musilová: „Život pro politiku. 

Františka Zeminová“, in: Pavla Vošahlíková, 
Jiří Martínek a kol.: Cesty k samostatnosti. 

Portréty žen v éře modernizace, Praha 2010.
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d
Budování státu
Nejlepší stavby z nejlepších 
let české architektury
karoLÍna Vrán koVá

Dne 22. prosince 1918 pronáší prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk na Pražském hradě řeč nazvanou První poselství. 
Vznešený obsah kontrastuje s kulisou – Hrad tou dobou 
nevypadal zrovna důstojně. Stačí se podívat na dobové fo-
tografie: budovy s opadanou omítkou, rozbité dláždění, 
zpustlé zahrady. Ve Zlaté uličce bydlela chudina a sušilo 
se prádlo, ve středověkých sálech královského paláce byly 
erární sklady.

Obnova Hradu započala záhy, cíl stanovil přímo Masa-
ryk – Hrad musí být podle jeho slov proměněn z „monar-
chistického na demokratický“: „Celá úprava Hradu zvenčí 
a uvnitř musí být prostou, ale umělecky ušlechtilou, sym-

bolizující ideu státní samostatnosti a demokracie.“ Jeli-
kož Hrad byl převeden pod přímou správu prezidentské 
kanceláře, bylo to na prezidentovi a začít se mohlo bez 
prodlení.

Taktéž hlavní město mělo být vylepšeno, dostavěno, 
zušlechtěno, mělo se stát skutečnou metropolí, a ne už jen 
druhořadým městem monarchie. To však už byl kompli-
kovanější proces. Pro začátek došlo ke sjednocení Prahy 
a okolních obcí pod společnou správu – zákon o Velké 
Praze, platný od roku 1921, připojil k sedmi stávajícím 
částem dalších sedmatřicet. Rovněž byla založena Státní 

regulační komise, podřízená ministerstvu veřejných prací, 
která měla vypracovat plán další výstavby a začala pořádat 
soutěže na význačné budovy.

Vzniklo několik ministerstev – stavěly se monumen-
tální úřady, které jako by chtěly být ještě důležitější než 
ty vídeňské. Byly postaveny nové fakulty Karlovy univer-
zity a české techniky, Strahovský stadion, technické a ze-
mědělské muzeum, letiště ve Kbelích, plynárna v Michli, 
budova Elektrických podniků v Holešovicích. Většina ná-
vrhů vzešla z architektonických soutěží a přinášela kulti-
vované stavebnictví. „Společnost včetně nejvyšších politic-
kých míst brala architekturu jako nástroj své reprezentace. 

Na rozdíl ode dneška,“ shrnuje tehdejší atmosféru historik 
architektury Rostislav Švácha.

Nebyla to jen Praha – moderní stát budoval moderní 
výstavbu: školy, bytové domy, spořitelny, celé čtvrti. 
V Hradci Králové, Brně, Zlíně, Užhorodě i v menších 
městech, jako jsou Mladá Boleslav nebo Prostějov, se nové 
architektuře dařilo.

Názor na to, co je skutečně moderní, se ovšem rychle 
měnil: „Nikdy dřív se za tak krátkou dobu nevystřídalo 
tolik stylů,“ říká historik umění Richard Biegel. Od neo-
klasicismu přes poetismus, purismus až po funkcionalis-

Hlavní město mělo být vylepšeno, dostavěno,
zušlechtěno, mělo se stát skutečnou metropolí, a ne
už jen druhořadým městem monarchie.
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mus. Plus svérázné výboje, jako byl takzvaný národní styl, 
vycházející dílem z kubismu a dílem z dekorací lidových 
chalup. „Byla to doba velkého hledání,“ říká Richard Bie-
gel – a právě to ji podle něj dělá tak zajímavou.

„V dějinách české architektury existují tři údobí, kdy 
čeští architekti dávali evropské stavební kultuře víc, než si 
z ní v jiných dobách brali,“ píše Rostislav Švácha v knize 
Od moderny k funkcionalismu. První dvě období podle něj 
jsou pozdní středověk za Karla IV. a Jagellonců, pak vr-
cholné baroko. „Potřetí se česká architektura pozvedla 
nad evropský průměr v prvních čtyřech desetiletích sto-
letí dvacátého,“ píše. Zvlášť silně rezonoval funkcionalis-
mus, za svůj si ho vzala tehdejší střední třída: „Snad nikde 
v Evropě by se nenašlo tolik funkcionalistických staveb 
jako u nás,“ říká Švácha.

Avantgardní vření přerušil protektorát, myšlenky 
i stavby ale zůstaly. „Bruselský styl a architektura šedesá-
tých let by nemohly vzniknout, kdyby nebylo předválečné 
avantgardy,“ upozorňuje Richard Biegel. Tehdejší dědictví 
zůstalo v povědomí, při životě ho udržovali i konkrétní 
tvůrci. „A šedesátá léta, to je předpokoj současnosti,“ do-
dává.

Skutečně – česká architektura se ještě dnes trochu sen-
timentálně ohlíží za první republikou jako za nejlepšími 
léty, která jako by ani nebylo možné překonat. X

1917 
Československý demokratický žeh
Architekt Rudolf Bitzan – Krematorium v Liberci

Dne 28. října 1918 došlo ještě k  jedné udá-
losti, která měla mít vliv na život a hlavně smrt 
v Československu. V novém krematoriu v Li-
berci proběhl první oficiální pohřeb žehem 
v českých zemích. Aktivistické spolky se sna-
žily o uzákonění kremace v Rakousku-Uhersku 
nejméně dvacet let, ovšem marně. Českosloven-
sko mělo zákon již 1. dubna 1919.

Vznikla řada krematorií, mnohá krásná, 
třeba krematorium v Pardubicích od Pavla Ja-
náka či v Brně od architekta Ernsta Wiesnera. 
Další vznikla například v Nymburce, Mostě či 
Českých Budějovicích. Pohřbů žehem přibý-
valo, přispěly k tomu posmrtně i osobnosti ve-
řejného života, které se nechaly zpopelnit (Alois 
Rašín, Karel Václav Rais, Alois Mrštík). A to 
navzdory katolické církvi, která kremaci svým 
stoupencům opakovaně zakazovala.

Historička Milena Lenderová cituje Tech-
nický slovník Teysslerův a Kotyškův z roku 1932: 
„Zpopelnění je pro všechny stejné. Stejný kre-
mační přístroj, stejný žár, stejný koks či plyn 
na vytápění žároviště a stejné je i jeho množ-
ství.“ Pohřeb žehem se prostě stal hygienic-
kým, moderním a demokratickým způsobem, 
jak sprovodit ze světa svou tělesnou schránku. X

Bitzan
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1924 
Asketický čtenář TGM
Architekt Josip Plečnik – Byt prezidenta Masaryka na Pražském hradě

Na Pražském hradě přebývala ze státníků naposledy Marie Terezie. 
Chtěl-li nový prezident Tomáš Garrigue Masaryk Hrad důstojně 
obydlet, bylo třeba „postavit“ nový prezidentský byt. Po delším vá-
hání si Masaryk v roce 1920 vybral slovinského architekta působí-
cího v Praze Josipa Plečnika.

Ten přebudoval za tím účelem místnosti ve druhém patře No-
vého paláce s výhledem na Prahu; Masaryk tady žil nejprve se svou 
ženou, po její smrti pak s dcerou Alicí, která plnila roli první dámy. 
Byly to soukromé místnosti i salony pro přijímání návštěv, vše stříz-
livé a jednoduché, ovšem s pečlivě tvarovanými detaily a smyslem 
pro harmonii. Vše bylo provedeno českými řemeslníky z materiálů 
z různých částí Československa, což mělo „symbolicky vyjádřit, že 
na budování sídla hlavy státu se podílí celá země“, píše Zdeněk Lu-
keš v knize Pražský hrad za T. G. Masaryka. Vrcholem jednoduchosti 
byla Masarykova pracovna – byly tu jen mahagonové police s kni-
hami od podlahy až ke stropu, psací stůl, židle a čtenářský stolek. 
„Má jediná nákladnější záliba jsou knížky,“ vysvětloval Masaryk 
žurnalistům, překvapeným vzhledem jeho kabinetu.

„Masarykův asketismus byl Plečnikovi velmi blízký: sešly se tu 
dvě osobnosti s podobnými názory na život,“ píše Lukeš – jakkoli 
Masaryk byl zřejmě ještě o něco dál; jak Plečnik později glosoval, 
prezident jedl tak málo, že od společného stolu odcházel většinou 
hladový.

Nicméně: jednoduchost, cit pro materiál a detail, osobitá fúze 
starobylého a moderního, to vše Masaryk i Alice Masaryková ob-
divovali. Jelikož právě za Masaryka Hrad přešel pod přímou správu 
prezidentské kanceláře, úplně to stačilo – prezident dával architek-
tonické zakázky podle svého uvážení a vkusu.

Plečnik pracoval na Hradě až do roku 1934, upravil Jižní zahrady, 
třetí nádvoří, postavil řadu drobných staveb a solitérů, kašny, obe-
lisky, pergoly a třeba i medvědinec v Jelením příkopu pro medvědy, 
poněkud neskladný dar od obyvatel Podkarpatské Rusi. K histo-
rickému prostředí choval úctu, i když některé jeho zásahy by dnes 
nejspíš neprošly – například kvůli Sloupové síni nechal vybourat tři 
patra Tereziánského křídla Starého královského paláce. X

1924 
Banka s kolečky
Architekt Josef Gočár – Banka 
československých legií

V listopadu 1918 vznikla v Irkutsku Banka 
československých legií. První dva roky své 
existence hospodařila přímo v Rusku zmí-
taném bolševickou revolucí – sloužila legio-
nářům k ukládání jejich úspor, zároveň zde 
byl uložen výtěžek z úspěšného podnikání 
legie – obchodovala s kovy, vlnou, kožeši-
nami i vojenskými zásobami. Spekulovalo 
se, že v jejích depotech skončila také část 
zlatého ruského pokladu – to se však nikdy 
nepotvrdilo.

V roce 1920 se banka spolu s legionáři 
přesunula do Československa a nechala si 
zbudovat vlastní bankovní dům v novém 
národním stylu. Architekt Josef Gočár již 
delší dobu experimentoval s odkazy na ná-
rodní ornamenty a bezstarostnými „lido-
vými“ barvami. Tady je poprvé uplatnil 
na velké a důležité stavbě a ve velkém mě-
řítku: barvy, obloučky a válce se opakují 
na fasádě, ve výzdobě interiéru i na ná-
bytku, ovlivnily křesla i věšáky na noviny. 
Budova se líbila, pouze architekti mladé 
generace nebyli spokojeni s jejím národ-
ním svérázem. „O zduchovnění, o kte-
rém snil kubismus, není potuchy. Spíše 
vlny nacionalismu se obrazily v české ar-
chitektuře,“ napsal architekt Jan E. Koula. 
Ještě přísnější byl po letech teoretik Karel 
Teige, který se folkloristickým tendencím 
posmíval: „Moderní architekti projektují 
slovácké almary a barokní bedny.“ X
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1928 
Nejužší hotel
Architekt Bohuslav Fuchs – Avion v Brně

Brno je domovem stovek modernistických budov a v době mezi 
dvěma válkami čisté funkcionalistické linie formovaly celou zdejší 
estetiku – od tramvajové zastávky (dochovala se jedna od Oskara Po-
řísky na Obilním trhu) přes kavárny (například obnovená kavárna 
Era od Josefa Kranze) až po výstavní pavilony (Pavilon A na výsta-
višti); brněnský funkcionalismus je mezinárodní pojem.

Špičková ukázka je hotel Avion, který navrhl talentovaný ar-
chitekt Bohuslav Fuchs jako sotva třicetiletý. Výsledkem je ra-
cionální půdorys, kde se na parcelu, širokou jen osm metrů, ve-
šlo padesát pokojů. Hlavním heslem je 
funkčnost, což ovšem neznamená, že by 
architekt rezignoval na estetický účinek. 
Nejsilnější byl v kavárně, která se kle-
nula přes tři patra a působila majestátně, 
ačkoli se nacházela v  „nejužším hotelu 
ve střední Evropě“.

Hotel Avion je spolu s vilou Tugendhat 
jedinou funkcionalistickou stavbou v Brně 
prohlášenou za národní kulturní památku, 
momentálně však chátrá. X
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1929 
Největší zahradní město
Architekti Josef Bertl, Josef Barek, Karel Polívka, Vlastimil Brožek – 
Spořilov

Bydlení, to byl ve dvacátých a třicátých letech klíčový problém. Jed-
ním z řešení byla bytová družstva, která s využitím společného ka-
pitálu členů budovala bytové domy nebo kolonie rodinných domků. 
Nebylo jich málo, například mezi lety 1921–1923 postavila bytová 
družstva více než padesát procent všech novostaveb v Praze. Praha 
i další města je podporovala levným odprodejem pozemků, snižo-
váním poplatků či daní, hlavně když stavěla pro „osoby méně zá-
možné“.

Za těchto okolností začal vznikat Spořilov, vůbec největší druž-
stevní projekt v Praze. Iniciativa vzešla od Václava Skleničky, vrch-
ního ředitele Městské spořitelny na  Královských Vinohradech. 
Družstevníky měli být střadatelé spořitelny, zájem byl obrovský – 
počítalo se s výstavbou 1500 domů, počet žadatelů dosáhl několika 
tisíc.

Mělo jít o ekonomickou, efektivní výstavbu – domky byly jedno-
duché, družstvo využívalo vlastní výrobu škvárocementových cihel, 
typizovaných oken či dveří. Když byla stavba v plném proudu, pra-
covalo tu i několik tisíc dělníků v nepřetržitém provozu. Postupně 
se však organizace stavby začala zadrhávat a prodražovat, vypukla 
hospodářská krize, družstvo nakoupilo další pozemky, ale jejich zá-
stavbu už nebylo schopno financovat, a nakonec skončilo v likvidaci, 
která se táhla až do roku 1941. Výsledek ale zůstal, zahradní město 
s více než tisíci domy s velkorysými zelenými plochami a vlastním 
kostelem připomíná ideál první republiky: dostupné a zdravé byd-
lení pro každého. X

Použitá literatura:
Nikola Tora Dvořáková: „Elektrické domy“ – architektura a vybavení progresivních činžovních domů v Praze druhé poloviny třicátých let 20. století – baka-
lářská práce / Ivonna Fričová: Legiobanka, Praha 2015 / Jiří Kovtun, Zdeněk Lukeš: Pražský hrad za T. G. Masaryka, Praha 1995 / Zdeněk Lukeš: Splátka 
dluhu. Praha a její německy hovořící architekti 1900–1938, Praha 2002 / Damjan Prelovšek: Josip Plečnik. Život a dílo, Brno 2002 / Radomíra Sedláková,  
Pavel Frič: 20. století české architektury, Praha 2006 / Spořilov, největší zahradní město Velké Prahy, Praha 2015 / Markéta Svobodová: Krematorium v procesu 
sekularizace českých zemí 20. století, Praha 2013 / Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995

1929 
Místo vorů ministerstva
Architekt Bohumil Hypšman – Ministerstvo 
sociální péče a zemský úřad na náměstí Pod 
Emauzy

Vltavské břehy v Praze byly dlouho vy-
hrazeny vorařům, jejich ohradám s dří-
vím, rybářům, pradlenám. Pak i veslařům 
a plovárnám. Jak ukazují dobové fotogra-
fie, kolem řeky vládl malebný a  trochu 
ušmudlaný chaos.

Od poloviny 19. století se však zachá-
zení s řekou měnilo. Vznikala moderní 
nábřeží oddělená od vody mohutnou zdí. 
V roce 1906 byl proražen tunel pod Vy-
šehradem a současně vzniklo i nové ná-
břeží – dnes Rašínovo. V roce 1926 byly 
zbourány poslední domky vorařského 
Podskalí. Pozemky kolem řeky byly ur-
čeny pro výstavbu reprezentativních bu-
dov, mimo jiné nových československých 
ministerstev.

Většinu z nich projektovali osvědčení 
konzervativní architekti se zálibou v kla-
sicistickém stylu s  jeho symetrií, kázní 
a monumentalitou. Takové je minister-
stvo dopravy (architekt Antonín Engel), 
ministerstvo průmyslu a obchodu (Josef 
Fanta) i dvě budovy ministerstev na ná-
městí Pod Emauzy od architekta Bohu-
mila Hypšmana. Cení se zejména jejich 
urbanistický koncept s úctou k historii – 
centrem kompozice zůstává věž staroby-
lého Emauzského kláštera. X
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1937 
Valašská Amerika
Architekt Vladimír Karfík – Správní budova firmy Baťa ve Zlíně

V Praze i Brně se dlouho spřádaly plány na výškové budovy, první mrakodrap ovšem nemohl vzniknout jinde než 
ve Zlíně – ve městě, které vyrostlo během několika desetiletí na zelené louce, odkud se posílaly miliony párů bot do ce-
lého světa a kde nic nebylo nemožné. Vyprojektoval ho architekt Vladimír Karfík, který se ostatně s bratry Baťovými 
seznámil v USA. Pracoval tam u architekta Franka Lloyda Wrighta – a právě u něj získal potřebné technické znalosti.

„Americký mrakodrap“ firmy Baťa je vysoký 70 metrů, má 16 podlaží, stavělo se efektivně, jedno patro za deset dní. 
Uvnitř žádné příčky, jen velký prostor a v něm řady úřednických stolů. Budova byla plně klimatizovaná, elektrické ve-
dení a telefonní kabely vedly v podlaze. Vrcholem všeho byla kancelář Jana Bati, vybudovaná přímo ve výtahu, aby mohl 
být pohotově ve spojení s kterýmkoli pracovištěm ve správní budově – ovšem i ve výtahu tekla voda a místo e-mailu se 
používala potrubní pošta. Osud sebevědomé valašské Ameriky se však tou dobou už nachyloval. V roce 1939 Jan Anto-
nín Baťa emigroval do Brazílie a v jeho výtahu skoro po celou válku zasedal protektorátní ředitel Albrecht Miesbach. X

1938 
Vše na elektřinu
Architekt Eugen Rosenberg – Bytový dům 
Ve Smečkách

Třicátá léta byla dobou mnoha experi-
mentů ve snaze najít ideální bydlení. Byt, 
kde bude vzduch, světlo, teplo a čisto. Jed-
nou z cest byla elektřina.

Poté co Elektrické podniky snížily sazby 
pro domácnosti, mohlo dojít k pokusným 
stavbám elektrifikovaných domů. Výhody 
byly oslnivé: topilo se elektrickými akumu-
lačními kamny nebo přímotopem, někde 
párou z blízké elektrárny. Místnosti byly 
kvalitně osvětleny vícebodovým světlem, 

vařilo se na elektrickém sporáku, v lepších 
bytech byla lednička. Nájemníkům sloužil 
elektrický výtah, prádelna a žehlírna. Jak 
píše Nikola Tora Dvořáková, obavy pano-
valy hlavně z vysokých účtů „v plně elek-
trizované domácnosti“. Elektrické domy 
zůstaly spíše luxusním bydlením.

Právě takové, luxusní, vytříbené a elek-
trické, jsou domy investora Ferdinanda 
Baumanna poblíž Václavského náměstí 
v Praze. Zadal je u architekta Eugena Ro-
senberga, který si přinesl mnohé finesy 
přímo z praxe u Le Corbusiera, kde něko-
lik let působil. Elegance je patrná i v pasáži 
s mramorovými stěnami a stropem z lux-
fer, kterou lze projít i dnes mezi ulicemi 
Štěpánskou a Ve Smečkách. X
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Frontové bojovnice, 
advokátky a další
Role žen v prvních letech  
vznikajícího státu
sI LVI E LaU DE r

Je to věc, která čtenáře historických knih o vzniku a prv-
ních letech samostatného Československa uhodí do očí. 
Tedy spíše čtenářku: nevystupují v nich téměř žádné ženy. 
Kolektiv historiků ve slovníku Politická elita meziválečného 
Československa 1918–1938: Kdo byl kdo za první republiky 
přináší portréty pěti stovek osobností – a ženy zde lze spo-
čítat na prstech jedné ruky. V přehledu chybí i postavy, 
které během vzniku a budování nové republiky prokaza-
telně hrály významnou roli, třeba novinářka Milena Je-
senská ( její reportáž z roku 1938 přinášíme na str. 108–110).

Ženy do vzniku státu nicméně podstatně zasahovaly 
– byť nebyly v prvních liniích. Ani nemohly: mluvíme 

o epoše, kdy společnost teprve jen velmi pozvolna dovo-
lovala ženám studovat, pracovat v některých povoláních, 
která měla k politice blízko (právo, novinařina), či se ak-
tivně zapojovat do politického života. Až do roku 1913 
kupříkladu měly Češky zakázáno angažovat se v politic-
kých spolcích (do stran vstupovat mohly a byly zde často 
vnímány jako exotický úkaz). O možnosti, že by mohly 
studovat práva, jednalo vedení Právnické fakulty Karlo-
-Ferdinandovy univerzity (pouhou shodou okolností) až 
28. října 1918. A i když počet mladých žen na univerzitách 
prudce rostl, ještě na konci třicátých let netvořily mezi 
studenty ani pětinu. Do prvního parlamentu samostat-
ného státu bylo na podzim 1918 kooptováno osm politi-

ček, od roku 1920 už byly voleny v řádných volbách. „Za-
stupovaly tam zejména strany, které dávaly nějaký prostor 
ženám předtím, třeba sociální demokraty nebo národní 
socialisty,“ říká Dana Musilová z Historického ústavu 
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a dodává: 
„Prostor, který v parlamentu mají, je nicméně poměrně 
malý.“ A i v dalších letech se ženy dostávaly na kandi-
dátky jen obtížně (profil nejdéle sloužící prvorepublikové po-
slankyně Františky Zeminové na str. 44–45). Političky se 
věnovaly zejména ženským tématům či v širším smyslu 
sociálním otázkám. A na této platformě některé z nich – 
třeba sociální demokratka Betty Karpíšková – dokázaly 

do debaty přinést na svoji dobu převratná témata. „Během 
první republiky zde byly opakované pokusy o legalizaci in-
terrupcí, čili požadavek, aby měly ženy právo rozhodovat 
o vlastním těle,“ říká Musilová. Ministryni neměla během 
první republiky žádná z vlád, přičemž vůči tomuto stavu 
se často kriticky vymezovala další z tehdejších význam-
ných političek Františka Plamínková. Vzhledem k ome-
zeným zdrojům politicky činných žen a velkému zástupu 
ambiciózních mužů nakonec není divu. Koncem třicá-
tých let ve veřejném životě vyniklo několik žen, které se 
významně angažovaly v pomoci uprchlíkům, již do Čes-
koslovenska proudili v tisícových zástupech (profil jedné 
z nich, Marie Schmolkové, na str. 112–113).

Prosperita stála i na ženách, a to jak během války, kdy
odvedené muže v průmyslu a zemědělství nahradil 
zhruba milion žen, tak také po ní. 
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Ze zadních lavic
V letech, kdy ženy v prvních liniích dosud nebyly, lze 
ovšem sledovat jejich vliv uplatňovaný ze zadních řad. 
Kupříkladu Charlotta Garrigue-Masaryková, americká 
manželka prvního československého prezidenta, sice byla 
během let předcházející vzniku státu nemocná a pět let 
po vyhlášení nezávislosti zemřela, některé z moderních 
idejí, na nichž byl nový stát vybudován, jsou však jejím 
dílem, což nakonec opakoval a zdůrazňoval sám „otec 
zakladatel“. Také díky jejímu vlivu trval TGM na tom, 
aby do Washingtonské deklarace nezávislosti v říjnu 1918 
byl zahrnut i plán všeobecného volebního práva pro ženy, 
přestože proti tomu protestoval jeho významný partner, 
vůdce slovenského exilu Milan Rastislav Štefánik. „Když 
slyšel o volebním právu pro ženy, tak se mu ježily vlasy 
na hlavě,“ popisuje naladění slovenského lídra historik Ro-
man Holec. „Argumentoval tím, že Slovenky se o politiku 
nikdy nezajímaly, a navrhoval alespoň deset let odklad.“ 
A když už zmiňujeme Slovensko – Holec připomíná, že 
česko-slovenské vztahy i vznik Československa měly také 
další dopad na emancipaci Slovenek. „Všechny předsta-
vitelky velmi slabého slovenského feministického proudu 
měly nějaký vztah k Praze, třeba tam studovaly,“ říká Ho-

lec. „A byl to právě československý stát, který dal sloven-
ským ženám vzdělání, práci, rovnoprávnost.“

V české části země mezitím tikala bomba: vlivu Char-
lotty Masarykové na prezidenta bývá obvykle přičítána 
přelomová skutečnost, že v první československé ústavě se 
v jako vůbec první ústavě na světě v roce 1920 objevila for-
mulace, že „výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají“.

Dalších tisíc let
Češky známých i neznámých jmen ovšem hrály roli ještě 
před vznikem státu. Některé se angažovaly v protirakous-
kém odboji, třeba pěvkyně Ema Destinnová, která vy- 
užívala svoje hvězdné postavení a možnost volně cestovat 
k pašování vzkazů mezi exilem a domácí půdou. Armáda 
bezejmenných žen během válečných let organizovala a ak-
tivně se po stovkách účastnila tzv. hladových bouří, které 
probíhaly od jara 1915 (v roce 1917 jich bylo během roku 
celkem více než 250 a v lednu 1918 se v Hradci Králové se-
šlo více než 10 tisíc lidí). Některé z nich za své aktivity za-
platily i životem, třeba v Prostějově v roce 1917, kdy vojáci 
postříleli celkem 23 lidí. Připomeňme zde dobový detail: 
výraz „frontová bojovnice“ nepochází z dob komunismu, 
jak se má všeobecně za to, ale právě z novinových zpráv 
rakousko-uherské etapy o ostrých demonstrantkách. Po-
dle historiků pak byl mimochodem právě sociální neklid 
jedním z faktorů vedoucích nakonec k rozpadu monarchie 
a následnému vzniku samostatného státu. „Vznik Česko-
slovenska je nejen výslednicí pohybu národnostního, ale 
také sociálního,“ říká Ivan Šedivý, šéf Ústavu českých dě-
jin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

České ženy měly v době vzniku státu samozřejmě vliv 
na ekonomiku. Přestože historici vyvrátili populární do-
mácí pohádku o tom, že meziválečné Československo pa-
třilo mezi deset nejvyspělejších zemí světa, navzdory ko-
rekci je třeba přiznat, že to pořád byla země ekonomicky 
prosperující. A tato prosperita stála i na ženách, a to jak 
během války, kdy odvedené muže na pozicích v průmyslu 
či v zemědělství nahradil zhruba milion žen, tak po ní. 
Jedním z dominantních československých odvětví byl tex-
tilní průmysl, zejména bavlnářský. „A tam už od přelomu 
19. a 20. století pracovaly dvě třetiny žen,“ říká historička 
Musilová. „Podniky se neobejdou bez ženské pracovní síly. 
A platilo to i pro další odvětví. Na počátku první repub-
liky by ekonomika bez žen nemohla existovat.“ Vedle za-
městnankyň byly ekonomicky aktivní také podnikatelky, 
a to nejen v typicky ženských oborech, jako byla třeba 
krejčovina. Do prestižních povolání – práva či medicíny 
– ovšem ženy pronikaly jen pozvolna, a to i poté, kdy 
už mohly tyto obory studovat. „Míst bylo málo a kon-
kurence vysoká,“ shrnuje důvody Dana Musilová. A jak 
víme přímo od TGM, provázelo je přísné hodnocení jejich 
schopností. „Co se týče úřadů, umění, vědy, politiky, tam 
ženy sotva začaly vnikat; to je taková nerozumná ukvape-
nost, že užuž si troufáme soudit, dovedou-li to, nebo ne,“ 
prohlásil Masaryk v rozhovoru s Karlem Čapkem. „Vždyť 
muži na to měli tisíce let, aby se tomu naučili. A ještě dě-
lají často svou práci špatně.“ X

V první linii: operní pěvkyně a kurýrka odboje Ema Destinnová.
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Prezident a jeho hrdinové.  
(TGM mezi československými dobrovolníky 
v americkém Stamfordu, 1918) 

Legionářský mýtus
Jak vznikl zásadní pilíř 
příběhu masarykovské 
demokracie – a co z něj zbylo
jan H. V ItVar
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Jako kdyby se mezi nimi rozpoutala absurdní občan-
ská válka. V letech 1914–1918 se ocitli stovky kilometrů 
od své vlasti a stáli jeden proti druhému, občas sousedi 
z jedné vesnice, nebo dokonce bratři ze stejné chalupy, 
a měli po sobě střílet. Není známo příliš případů, kdy se 
Češi sloužící v rakousko-uherských uniformách dostali 
do přímého střetu se svými zběhlými kolegy, kteří coby 
čeští legionáři najednou bojovali ve francouzských, rus-
kých či italských uniformách proti monarchii. Ale těch 
pár – v čele s legendárním Zborovem – vstoupilo do dějin 
po bok jiných bratrovražedných střetů, mezi něž patřila 
například nešťastná bitva u Lipan.

Když první světová válka (tehdy ještě známá jako Velká 
válka) skončila a znepřátelené strany se postupně vrátily 
domů, bylo do značné míry právě na vysloužilých vojácích, 
jak bude vypadat budované Československo. Na nedávné 
bitevní spory bylo třeba rychle zapomenout a všichni mu-
seli jít svorně za stejným cílem. Během následujících dva-
ceti let svobodného státu se tak konstruoval obraz vojáka, 
který státu vybojoval samostatnost. Ačkoli byl českých le-
gionářů oproti českým rakousko-uherským vojákům ne-
patrný zlomek, byli to právě dobrovolníci v „cizích“ služ-
bách, kteří za první republiky ovládli veřejný prostor coby 
hrdinové první světové války. Jak se podařilo vybudovat 
fenomén, který do našich dějin vstoupil pod souslovím 
legionářský mýtus?

Novodobí husité
Představu o českých ztrátách za první světové války si 
dnes můžeme snadno udělat v  jakémkoli městě i  ves-
nici díky všudypřítomným pomníkům válečným obětem. 
Až na výjimky přitom tito němí pamětníci nerozlišují, 
v jaké uniformě dotyční padli. Proto na většině pomníků 
čteme zastřešující nápisy podobné tomu, který se zachoval 
v obci Kaliště kousek od Prahy: „Na paměť osvobození 
naší vlasti 28. X. 1918 a ku cti našich padlých i všech, kdož 

za vlast bojovali a trpěli.“ Do této obecné charakteristiky 
se tedy vejdou jak legionáři, tak příslušníci řádného ra-
kousko-uherského vojska.

O počtu padlých a vůbec účastníků války dodnes ne-
máme úplně jasno. Češi tvořili přibližně sedminu ra-
kouské armády, celkem jich bylo v bojích nasazeno skoro 
milion a půl, přičemž na 140 tisíc se jich z bojů nevrátilo 
(pro srovnání: za druhé světové války padlo v bojích ma-
ximálně 25 tisíc Čechoslováků). Především jejich jména si 
dnes můžeme přečíst vytesaná do pomníků a pomníčků. 
Přeběhlíků bojujících proti monarchii na opačné straně 
bylo nesrovnatelně méně. Status legionáře byl za první re-
publiky přiznán „jen“ 90 tisícům vojáků (nejvíc z Ruska – 
60 tisícům – a nejméně z Francie – 10 tisícům), ztráty mezi 
tímto segmentem se vyšplhaly na 5 a půl tisíce. V císař-
ské armádě tedy padlo pětadvacetkrát víc našich vojáků.

Jak se ovšem legionáři postupně vraceli z fronty do Čes-
koslovenska (řadě z nich to z Ruska po vyhlášení míru kvůli 
střetům s bolševiky trvalo skoro další dva roky), coby zástupci 
vítězných mocností v obecném povědomí rychle vytěsňovali 
své poražené krajany. Zatímco rakousko-uherský voják se 
do kolektivní paměti vpisoval coby politováníhodná postava 
podobná hrdinovi románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vo-
jáka Švejka za světové války, legionáři naopak nabývali obrysy 
neporazitelných reků, kteří nejenže dokázali svému státu vy-
bojovat samostatnost, ale ještě přitom stihli na Sibiři ovládat 
dva roky cizí území dlouhé skoro 10 tisíc kilometrů.

Tento heroický obraz se nerodil automaticky ani 
snadno. Jedním z jeho hlavních autorů se stal prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk. Ten si byl dobře vědom toho, 
že Čechoslováci se při budování nové republiky nutně po-
třebují upnout k nějakým všeobecně sdíleným hodnotám. 
Bůh byl po válce mrtev a jeho roli měli částečně nahradit 
legionáři coby nositelé nejčistších myšlenek. V jeho vizi se 
měli stát jakýmisi dobrotivými husity pro 20. století, kteří 
se v zákopech na rozdíl od mytického blanického vojska 
nepropadli do spánku, ale naopak šli při plné bdělosti sta-
tečně od jednoho vítězství ke druhému.

Tak jako v případě jiných ideálů první republiky mělo 
i tuto Masarykovu představu ve veřejném prostoru zpopu-
larizovat umění. Od četné legionářské literatury přes film 
(digitálně zrestaurovaný Zborov z roku 1938 bude mít mi-
mochodem letos na podzim obnovenou premiéru) a zmíně-
nou pomníkovou tvorbu až po gigantické architektonické 
realizace korunované Památníkem osvobození na pražském 
Vítkově.

Místo pušky krumpáč
V roce 1919 byl na ministerstvu národní obrany zřízen Pa-
mátník odboje. Muzejní instituce, která měla držet legio-
nářskou tradici ve všeobecné paměti. První cenné předměty 
získal z velké výstavy v Obecním domě s názvem Náš odboj, 
jejíž vstupní místnost připomínala kapli. Jak nedávno zma-
povali historici umění ve sborníku příspěvků Co bylo Čes-
koslovensko?, legionářské prapory v hale obklopovaly bustu 
prezidenta osvoboditele. Podoba místnosti jasně asociovala 
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svatyni s oltářem, což časopis Volné směry shrnul do vý-
mluvné věty: „Krásná jest ona výstava, působí jako sbírka 
relikvií nějaké ideálně čisté církve.“

Legionáři pochopitelně nebyli žádnou homogenní sku-
pinou lidí s jedním názorem. Šlo o pestrou směsici lidí 
s odlišnými postoji i morálními zásadami, které spojil 
prostý fakt, že se za války v jednu dobu ocitli na jednom 
místě, respektive v jednom mundúru. O jejich rozptylu 
ostatně svědčí počet organizací, ve kterých se oněch 90 
tisíc mužů sdružovalo. Nejobsáhlejší byla Československá 
obec legionářská s 50 tisíci členy (mezi něž patřili i T. G. 
Masaryk a Edvard Beneš), která se hlásila k hradní po-
litice. Odlišné postoje dalších legionářských organizací 
naznačují už jejich názvy: Sdružení socialistických legi-
onářů, Svaz komunistických legionářů, Kruh legionářů 
židovského původu, Zemský výbor moravských legio-
nářů, Združenie slovenských legionárov, dále tu byly ještě 
Ústřední jednota československých legionářů (pro kato-
líky) a Družina československých legionářů (pro fašisty).

Přes tuto pestrost se záhy uchytila představa jednotné 
legionářské kultury. Její podobu formovaly jak výstavy po-
dobné zmiňovanému Našemu odboji, tak nově založená mu-
zea. Památník odboje v Trojském zámku otevřel legionář-
ské muzeum, v letohrádku Hvězda na druhém konci Prahy 

pak vznikla legionářská obrazárna. V ní se prezentovali 
malíři, kteří se účastnili legionářských bojů, pod vedením 
autora expozice Jindřicha Vlčka. Ten za války prošel dlou-
hým ruským vězením a následnou legionářskou anabází 
napříč Sibiří. Památník od něj koupil přes 600 jeho ob-
razů a kreseb.

První opravdu velkou legionářskou realizací ve veřej-
ném prostoru se stala Legiobanka – neboli centrální bu-
dova Banky československých legií, kterou pro potřeby 
navrátivších se vojáků postavil architekt Josef Gočár 
na pražském Poříčí. Stavět se začala v roce 1921, symbo-
licky v roce, kdy nechaly úřady z Malostranského náměstí 
odstranit pomník českého, ovšem v rakouské armádě slou-
žícího maršála Radeckého. Hrdinného šlechtice měl záhy 
v obecné úctě nahradit bezejmenný legionář, který se stal 
novým národním mučedníkem.

Základ tohoto ideálu, kdy se po vítězném boji voják 
obohacený novými zkušenostmi vrací z ciziny domů bu-
dovat svobodnou vlast, je dodnes vidět na průčelí Legio-
banky. Sochař Jan Štursa (jako rakousko-uherský voják 
byl raněn na frontě u Haliče) ho ozdobil čtveřicí kamen-
ných hlavic s podobiznami legionářů jednotlivých armád 
a jmény jejich největších bitev. Na ně pak jeho kolega Otto 
Gutfreund (sloužil v rotě Nazdar ve francouzské cizinecké 
legii) připevnil dlouhý reliéf, v němž ztvárnil příběh ná-
vratu legionářů do náruče symbolické matky Vlasti. Za-

tímco jim metaforická postava Míru odebírá z ruky zbraň, 
metaforická Práce jim do druhé strká krumpáč a lopatu.

Jak se dočteme v čerstvě vydaných Dějinách umění v čes-
kých zemích 800-2000, Gutfreund svým citlivým ztvárněním 
návratu vojáků do běžného života odmítl riziko v podobě 
oslavy ničivé války „na průčelí ústavu, jehož posláním jest 
podporovati práci a tvořivé podnikání“.

Jen pro Čechoslováky
V dobových učebnicích byli legionáři líčeni jako pevné 
společenství lidí, kteří se spojili v boji „proti nenáviděné 
maceše, monarchii rakousko-uherské“. A ze zákona jim 
podle nařízení z roku 1919 patřilo ve společnosti nadstan-
dardní postavení: služba v legiích se jim počítala trojná-
sobně proti jejich kolegům z císařské armády, při žádosti 
o práci ve státní správě měli před všemi přednost. Pro-
tekce, díky níž se do státní služby dostalo na 15 tisíc legi-
onářů (a díky které mimochodem nikdo jiný než legionář 
nesměl být členem čestné Masarykovy stráže na Pražském 
hradě), pochopitelně spoustě lidí ležela v žaludku.

První československý ministr financí Alois Rašín v roce 
1922 na schůzi mladých národních demokratů burcoval 
proti protežovaným legionářům přezdívaným „bráškové“ 
těmito ironickými slovy: „Bojovali jsme za tebe, zaplať! 

Zaplať hotově, zaplať výhodami, privilegiemi.“ A když byl 
rok nato na ulici smrtelně postřelen, jeho posledním přá-
ním bylo, aby vzhledem k uchování národní jednoty aten-
tátník nepocházel z řad jemu znepřátelených legionářů – 
což se naštěstí opravdu nestalo.

Další vrstvou obyvatelstva nespokojenou s legionáři byli 
logicky čeští Němci. Historik Antonín Klimek v třináctém 
dílu Velkých dějin zemí Koruny české připomíná, jak v prvních 
měsících mladé republiky ozbrojené legionářské hlídky pro-
vokovaly a ponižovaly německy hovořící krajany, přičemž 
častokrát docházelo k násilným střetům. V roce 1920 se pak 
podíleli na několika spektakulárních odstraněních císař-
ských pomníků z ulic pohraničních měst.

Pomník Josefa II. od slavného sudetoněmeckého so-
chaře Franze Metznera v Teplicích legionáři odstranili 
přes odpor radnice poté, co starostovi pohrozili, že so-
chu odstřelí dynamitem; náměstí zaplněné protestují-
cími Němci předtím vyklidili s nabitými zbraněmi. Při 
podobné akci v Chebu ve stejném roce šest lidí zranili, 
a v Aši dokonce několik lidí zastřelili, když se obyvatelé 
marně pokoušeli pomník znovu vztyčit.

Pro drtivou většinu česky hovořícího obyvatelstva se 
však legionáři stali vedle pravidelné armády a sokolů třetí 
oporou mladého státu, na kterou se bylo možné spoleh-
nout. V legionářích se naplňovaly nové ideály jako repub-
likánství, brannost, demokratismus a samozřejmě i anti-

Při bourání pomníku Josefa II. v Aši 
legionáři několik  lidí zastřelili.
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Zborov. (Původně rakouské zákopy dobyté československými legionáři v ruských službách, červenec 1917)  

Bojovali jsme za vás. (Legionáři po bitvě u Zborova, červenec 1917)
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Ovládali 10 tisíc kilometrů.  
(Legionářský vlak na Sibiři, 1919) 
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monarchismus a antikomunismus. Kdo se chtěl s těmito 
ideály identifikovat, měl během první republiky několik 
symbolických míst, kde se mu pravidelně připomínaly.

V  červenci 1932 byl v  den patnáctého výročí bitvy 
u Zborova otevřen pod vrcholem pražského Vítkova Pa-
mátník odboje, do kterého byly přesunuty fondy zmíně-
ného legionářského muzea a obrazárny (dnes v budově 
sídlí Vojenský historický ústav). Ve stejné době se záro-
veň nad muzeem začaly tyčit stěny památníku, který měl 
celý legionářský mýtus nepřehlédnutelně glorifikovat.

Zuzana Minářová v předloni obhájené bakalářské práci 
v Ústavu dějin křesťanského umění přirovnává Národní 
památník na Vítkově ke svatostánku Masarykovy sakra-
lizované politiky. Písmem svatým první republiky byla 
v tomto pojetí ústava, mesiášem Masaryk, mučedníky le-
gionáři a svatostánkem jejich památník. Soutěž na jeho 
podobu vyhrál v roce 1925 architekt Jan Zázvorka, který se 
s ruskými legiemi vrátil do Československa až v roce 1920.

Cizinec mimochodem vyhrát nemohl, protože základní 
podmínkou soutěže bylo, že architekt musí být českoslo-
venské národnosti. Jak 28. října 1928 pronesl ministr za-
hraničí Edvard Beneš při proslovu při zahájení výstavby 
památníku, srovnávané jím se stavbou Národního divadla: 
„Ani památník našeho osvobození nám nezbuduje nikdo, 
kdo není z nás.“

Z Československa měl pocházet i veškerý stavební ma-
teriál. Jak se ovšem mělo záhy ukázat, komplex za více než 
37 milionů korun se stal labutí písní celého prvorepubli-
kového étosu, a tím i legionářského mýtu.

Bolševické pohřebiště
Zázvorka památník navrhl v podstatě jako kulisu k již před-
tím schválenému jezdeckému pomníku Jana Žižky od so-

chaře Bohumila Kafky. Za bronzový kolos (na místo byl 
osazen až v roce 1950) narýsoval neoklasicistní stavbu připo-
mínající chmurnou hrobku. A tou se také památník měl stát: 
Zázvorka a legionáři si místo představovali jako velkou pietní 
síň, kde by se přímo nad mauzoleem s ostatky vojáků konaly 
akce připomínající jejich boj za svobodu Československa.

Jak popisuje kulturoložka Jana Hessová v devět let staré 
diplomové práci Národní památník na Vítkově v kulturním 
kontextu, přímo pod Žižkovou sochou bylo plánováno po-
hřebiště jádra ruské legie. Za ní v hlavní síni obložené mra-
morem se pak měly odehrávat slavnostní ceremoniály. A dole 
pod síní bylo několik míst k pohřbívání, v čele s kaplí po-
pravených legionářů – v ní se našlo místo pro sochu Raněný 
od již vzpomínaného Jana Štursy, která byla inspirovaná jeho 
zážitkem z Haliče, kde v zákopu spolubojovníka stojícího 
vedle sochaře náhle zasáhla kulka do hlavy.

Ideový plán památníku se postupně upravoval. Počát-
kem třicátých let se proto začalo počítat s tím, že by měl 
v hlavní síni spočinout prezident Masaryk. Ten byl sice 
v září 1937 podle svého přání pochován vedle své ženy 
v zámeckém parku v Lánech. Nicméně v srpnu 1938 byly 
do Prahy přivezeny bloky černého syenitu, z nichž měl 
být vyroben jeho sarkofág. Jak známo, následující události 
plán na Masarykův nový pohřeb překazily. A místo toho 
pohřbily celé demokratické Československo.

Zatímco v roce 1922 tvořili legionáři téměř třetinu důstoj-
nického sboru Československé armády (zbytek byli bývalí ra-

kousko-uherští důstojníci a noví vojáci), v roce 1938 už jich 
bylo jen necelých 19 procent. Armáda se omladila a většina 
legionářů si užívala zasloužený důchod. Málokdo z nich si 
v onom roce nechal ujít výstavu Náš voják v umění 19. a 20. 
století, která se konala v Obecním domě a kde legiím patřila 
zcela klíčová pozice; mimo jiné na obrazech francouzského 
legionáře Františka Kupky. Největší legionářskou manifes-
tací orientovanou proti expanzivním snahám Hitlerova Ně-
mecka se pak mělo stát slavnostní otevření Národního pa-
mátníku na Vítkově.

Naplánované bylo na dvacáté výročí založení Česko-
slovenska. V září 1938 ovšem přišla mnichovská dohoda, 
následovníci legionářů museli bez boje opustit pohraničí 
a Československo prakticky přestalo existovat. Výstava 
v Obecním domě byla okamžitě zavřena. A Národní pa-
mátník se naopak vůbec neotevřel. Zatímco se po naci-
stické okupaci legionáři věrni své tradici vrhli do odboje 
(v legiích sloužili kupříkladu Josef Balabán i Josef Mašín 
z odbojové skupiny Tři králové, na kterou se napojila řada 
pracovníků Památníku odboje), jejich Národní památník 
převzala německá správa.

Co z památníku neodstranili nacisti, to po nich do-
končili komunisti. Legionářskou obec po únorovém puči 

Novým mučedníkům. (Legiobanka) 

Základní podmínkou Památníku odboje bylo, aby ho
navrhl architekt československé národnosti. 
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okamžitě rozpustili a pod Žižku místo mrtvého legi-
onáře pohřbili neznámého padlého z dukelského prů-
smyku. V uniformě vrchního velitele armády při té pří-
ležitosti k „boji proti imperialismu, za mír, demokracii 
a socialismus“ vyzval prezident Klement Gottwald. Ten 
pak nechal legionářský svatostánek proměnit v bolše-
vické pohřebiště.

V květnu 1951 byly pod hlavní síň uloženy urny za-
kladatelů KSČ Bohumíra Šmerala či S. K. Neumanna. 
A v roce 1953 musel architekt Zázvorka celou budovu 
přepracovat pro účely Gottwaldova mauzolea. Tyranova 
mumie tu vydržela vystavená v prosklené rakvi do roku 
1962, kdy bylo špatně nabalzamované hnijící tělo v ti-
chosti zpopelněno a přemístěno do centrálního sarko-
fágu stojícího na místě původně plánovaném pro Masa-
rykův hrob.

Návrat tradice
Ke svému původnímu účelu se Národní památník na Vít-
kově vrátil až v roce 2006, kdy už stopy komunistů zase 
byly dávno pryč. Tehdy v něm bylo obnoveno vojenské 
pohřebiště přenesením ostatků generála Aloise Eliáše, 
nacisty popraveného vojáka, který první světovou válku 

prožil nejprve v rakousko-uherské armádě a po zběhnutí 
také v ruské a francouzské legii. O čtyři roky později pak 
na svém místě konečně spočinuly i kosti legionáře padlého 
u Zborova, které byly za tím účelem v roce 2010 exhumo-
vány přímo na bojišti.

Legionářskou tradici se však jinak nepodařilo po pádu 
totality obnovit. Logicky: na rozdíl od sokolů či skautů 
neměli legionáři své pokračovatele a jednoduše vzato po-
stupně vymřeli. Československá obec legionářská se sice 
po listopadu 1989 znovu zformovala, ale jen jako spolek 
nadšenců a milovníků historie, který se snaží jeden z pi-
lířů masarykovské demokracie připomínat rekonstrukcemi 
bitev, výstavami, účastí v dobových uniformách na piet-
ních akcích či populárním Legiovlakem, pojízdnou re-
konstrukcí vlaku používaného československými legiemi 
v Rusku.

Na internetu je dnes také průběžně doplňována da-
tabáze vojáků nasazených do bojů v první světové válce. 
Jména legionářů a rakousko-uherských vojáků, která se 
během první republiky na pomnících demokraticky oci-
tala společně na jedněch pamětních deskách, tak dnes mo-
hou vydávat své nezaměnitelné příběhy. Dokud o ně bude 
zájem, bude svým způsobem žít i legionářský mýtus. X

Obnovené vojenské pohřebiště. (Od roku 2006 slouží Národní památník znovu svému původnímu účelu) 

Na rozdíl od sokolů či skautů neměli legionáři logicky
své pokračovatele.
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Investujte do
budoucnosti
svých dětí

Jednotky 1+kk a 2+kk
Malvazinky (Praha 5)

Od 2 000 000 Kč

Volejte 725 753 753 www.vbloku.cz

Volejte 725 753 753 www.rezidenceopletalova.cz
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Milena a spol. radí
Co a proč doporučovaly  
módní rubriky 
karoLI na Vran koVá

„Nová doba nenechala na pokoji jedinkou věc. Posta-
vila vkus předešlé doby na hlavu. (…) Nastala revoluce 
ve stavbě budov a ve výrobě popelníčků právě tak jako 
v šití bot a tesaření skříně. Dogmatu nové doby podlé-
hají máselničky a hrnečky stejně jako železné lokomotivy. 
Žádá se od nich především, aby sloužily svému účelu. (…) 
Totéž platí i o šatech.“

To napsala Milena v časopise Pestrý týden v roce 1926. 
Křestním jménem podepisovala své články o módě no-
vinářka Milena Jesenská. Popisuje v nich šaty, ale i vkus.  
Vše má být účelné, kvalitní, nepodléhající výstřelkům, bez 
samoúčelných ozdob a „zbytečných nervosit“. Jako mo-
derní doba sama. Anglické kostýmy, sportovní pull-overy 
a dámská pyjama, to byly ideály převedené do oblečení. 

V  anketě časopisu Eva z  roku 1930 oslovená paní 
Brumlíková, manželka obchodníka, rovněž vyzdvihuje 
„racionelní pěstění šatníku“, v němž nemá žádné zby-
tečnosti. Nejoblíbenější položkou je „sportovní kostym“ 

a turistická hůl. Ostatní respondentky odpovídají ve stej-
ném duchu: samostatná inteligentní dáma nepodléhá 
módnímu diktátu. Na stránkách téhož časopisu najdeme 
i článek zděšený z toho, že by se snad měly znovu nosit 
účesy z dlouhých vlasů, což je označeno za „ztrátu času“ 
a rovnou „módní nesmysl“. Naopak chváleny jsou kožichy, 
které mají kožešinu ne jako okázalou parádu navenek, ný-
brž uvnitř – jsou „logičtější“.

Ovšem při vší logice, racionálnosti a modernosti byla 
móda i v téhle době především... móda. A šlo o to vypadat 
svůdně, mladě, rozkošně, báječně a šik. Čemuž se s ob-
libou posmíval například Karel Poláček: „Cílem dnešní 
ženy jest, aby nestárla. Proti úkladům přírody, která velí, 

aby i moderní žena stárla, bojuje se výtvarnictvím v obli-
čeji, krátkými sukněmi a povalováním po veřejných míst-
nostech. Dámy z polosvěta určují módu a jim se podobati 
je ctižádostí dnešní módní ženy.“

Přidáváme pár dalších doporučení pro krásu, mládí 
a ještě více modernosti, které v průběhu meziválečných 
let daly módní publicistky českým ženám.

1919 Nové pařížské módy
Meziválečnou dobu provázel sport a  lyžování patřilo 
k nejoblíbenějším. Zpočátku jsou lyžařské obleky z kůže 
nebo kožešin a pro dámy zahrnují sukénku: „Zimní sport 
s mírou provozovaný sílí tělo i nervy. Zasněžená stráň jest 

„Proti úkladům přírody, která velí, aby i moderní žena
stárla, bojuje se výtvarnictvím v obličeji, krátkými  
sukněmi a povalováním se po veřejných místnostech.“

1919  
Nové pařížské  

módyr
E

P
r

o
 m

IL
a

n
 B

U
r

E
Š



68

nádherným pozadím, na kterém se pěkně vyjímají pestré 
barvy sportovních úborů. Náš první obrázek představuje 
pěkný návrh na sportovní oblek pro mladou dívku. Celá 
látka je prošitá rovnoběžným štepováním. Ozdobu tvoří 
bobří kožešina. Vedle zelený sweatr, ke kostkované sukni. 
Děvčátko na sáňkách má jupičku z pestré švédské látky, 
lemovanou kožešinou. Dále plášťový oblek z trikotové 
látky a příslušná čapka. Nový druh sportovních kamaší.“

1923 Lidové 
noviny

1919 Nové 
pařížské 
módy

Jako předzvěst emancipovaných moderních dob se 
ohlašuje pyžamo na spaní a ranní nošení: „Černé sametové 
pyjama má volný kabátek, lemovaný labutěnkou. Zadní díl 
je spjat dragonem. Dámy věnují zvláštní péči ranním ob-
lekům, a proto móda vymýšlí nejvkusnější modely v tomto 
oboru. Ranní oblek nesmí býti nápadným, vkus dámy je 
v něm nejlépe uplatněn a způsob, jakým jej nosí, projevuje 
osobní zvláštnosti.“

1923 Lidové noviny
Ma-Fa, vlastním jménem Marie Fantová, jinak také dcera 
architekta Josefa Fanty, módu glosovala dosti ironicky. 
V rubrice Společnost a móda v Lidových novinách dopo-
ručovala vhodný límec: 

„V každé době je na dámských šatech jiný detail smě-
rodatný. (…) Teď jsou to límečky, jež udávají tón. (…) Lí-

meček ,malého lorda F.‘ je střižen do kulata a nedá se pře-
mluviti k tomu, aby nám ponechal aspoň trochu výstřihu, 
tak těsně obepíná krk. Že z něho má koukat krk štíhlý 
a mladý, rozumí se samo sebou. Kdo takový krk nemá, ať 
volí raději límeček, v němž americké ,cowboyky‘ se pro-
háněly po mexických pláních. Je to vlastně shrnutý šátek 
protažený dopředu uzlem. Máte-li v příbuzenstvu skauta, 
vystudujte si tento límeček na něm.“

1926 Pestrý týden
Milena Jesenská psala kromě do Pestrého týdne o módě 
s nejrůznějšími přesahy i do Tribuny, Národních listů a Li-
dových novin. Zde radí, jaké si pořídit doplňky na večer: 
„K večerním šatům nosívají se všelijaké pestré a efektní oz-
doby na rukách a na hlavě. Vypadá to skorem, jako bychom 
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od negrů přejímali více než tanec a hudbu: Nosíme na pa-
žích vysoké pruhy z lesklého kovu, posázené třpytivými 
kaménky, výstřih večerních šatů není ani myslitelný bez 
těžkých, bílých nebo barevných nepravých perel a korálů 
a k hladkému, více než chlapeckému účesu nosíme dlouhé 
lesklé náušnice. Naše večerní toilety nahrazují si jednodu-
chost denního oděvu bujnými efekty. Naše obrázky znázor-
ňují čtyři dokonalé šaty nejmodernějšího střihu, a dáte-li si 
podle nich ušíti šaty, budete bezvadně oblečeny.“

1928 Lidové noviny
O-ja je zřejmě zkratka Olgy Vojáčkové, další publicistky, 
která formovala vkus čtenářek několika módních časo-
pisů. V rubrice Společnost a móda popisuje nový klobouk 
čili hučku: 

„Předpis na jarní či přechodní klobouk zní: Vezmi si 
starou plstěnou formu, vraz do ní nebo na ni kus slámy, 
namotej metr až tři progrénové stuhy, okartáčuj a nasaď. 
Dělá-li to takhle kvalifikovaná modes-robes, vznikne ně-
kdy více a někdy méně apartní klobouk. Když si to pášeme 
samy, ať již s kvalifikací absolvované rodinné školy večer-

ního kursu nebo bez ní, je to divné, že vždycky z toho vy-
padne – hučka. 

Hučka je docela přijatelná a  může být i  hezká 
na střapaté ,žabí‘ hlavě, na studentce, úřednici a jiných 
roztomile sebevědomých osobičkách, u kterých se to 
nebere tak přísno, chybí-li jim tu a tam poutko, natož 
,futro‘ v klobouku, jen když v tom dovedou dělat pat-
řičný ,chic‘ dojem. Ale hučka na důstojné hlavě paní, 
jejíž muž má kromě sáhodlouhého titulu ještě i velmi 
slušnou gáži?“

„Že z límečku má koukat krk štíhlý a mladý, rozumí se samo
sebou. Kdo takový krk nemá, ať raději volí límeček, v němž
americké ,cowboyky‘ se proháněly po mexických pláních.“

1926 Pestrý týden

1928 Lidové noviny
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1931 Eva
Častým tématem ženských časopisů byla práce žen – a do-
šlo tak i na pracovní oblečení. „Krásně se to povídá a píše 
o nejnovějších výmyslech módy, o šatech vycházkových, 
odpoledních, malých večerních, velkých večerních, pleso-
vých přehozech a pláštích – v praxi přece jen vypadá šat-
ník dnešní ženy trochu jinak. Většina mladých žen pracuje 
dnes skoro celý den a k práci je třeba se obléknout účelně 
a prakticky. (…) Žena pracující v domácnosti obléká buď 
pracovní plášť pro úklid z tmavomodrého plátna, do ku-
chyně z bílého, nebo pro lehčí práce jednoduché domácí 
šaty z barevné anglické látky, tweedu, flanelu, barchetu, 
vzorkované šaty přepásané bílým límečkem a manžetami. 
Župan je vhodný pouze jako ranní nebo večerní oblek 

před a po práci. Do kanceláře se nosí zase tmavé ang-
lické šaty s límečkem nebo anglický kostym se světlou 
bluzou a vázankou. I v kanceláři obléká si žena přes tyto 
pracovní plášť z tmavého glotu nebo plátna. (…) Jedno-
duchost a uspořádanost jsou podmínkou jejího vkusného 
zevnějšku.“

1936 Eva
Reakcí na nacionalistické nálady v Německu byl dirndl 
– původně selské oblečení se stalo oděvem nacionálněso-
cialistických žen. Českou reakcí na dirndl byly šohajky, 
šaty inspirované blíže neurčeným lidovým oděvem. „Ach, 
kterápak z nás se nedá někdy svést falešnými proroky (as-

Dočteme se rady, co do zavazadla – nejlépe plážové
komplety složené z několika kombinovatelných kousků.
O pár stránek dál už ale najdeme návod na to, co sbalit
v případě bojového poplachu.

1931 Eva
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www.czech-fund.cz

INVESTUJTE
DO KOMERČNÍCH
NEMOVITOSTÍ
VČR
Zhodnocení 2017: +5,17 %, od založení: +13,75 %

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno
s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko
své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn
v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Výnos od založení je za období 23.02.2016–31.07.2018. Informace
jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association.
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1938 Eva

1936 Evapoň v každém románu se to dělá). Tajný hřích, milenec, 
útěk od všednosti! Dirndl je jedním z našich nehoráz-
ných pádů. Ale protože víme, že nám v něm nikdo neza-
brání, chceme si jej usnadnit. Ateliér Melantrich, předví-
daje touhu našich dám po květované selance, vybral z úzké 
soutěže mezi svými spolupracovníky několik modelů pro-
stých šatů na letní byt, tzv. šohajky. Jsou to jednoduché, 
krásně barevné a lehce šité venkovské šaty. Ozdobu tvoří 
jinobarevný lem, který se klade jednou zkříženě přes živů-
tek, jindy na okraj sukně nebo lemuje výstřih a kapsičky. 
Látky na šohajky jsou inspirovány na lidových vzorech 
a vyrábí je fa Sochor.“

1938 Eva 
Vydání z června 1938 je plné plánů na blížící se prázd-
niny. Módní rubrika začíná krátkým textem Recept 
od Marie Heinzové: „Smíchej proudící vodu, čistý lesní 
vzduch a slunce. Přidej k tomu aspoň 1 km žluťounké 
písčité pláže, nějaký kopcovitý terén, promíchej rake-
tou, oblož… Ale počkat! (…) Především prohlédneme 
důkladně své milé odřené zavazadlo z poctivé kůže, po-
lepené křížem krážem nálepkami všech barev a tvarů. 
Můžeme se při tom pokochat letmou četbou: Hotel Sans 

Rival Athenes; Albana – St. Moritz, tady je londýnská 
YWCA, tu hotel Leningrad na Jaltě. A hle! Naše krásná 
Monte Rosa, motorová loď společnosti Hamburk – jih, 
jež nás nesla bezpečně až na konec Evropy!“ Pak násle-
dují rady, co do zavazadla – nejlépe plážové komplety 
složené z několika navzájem kombinovatelných kousků. 
Jen o pár stránek dál už ale najdeme návod na to, co si 
sbalit v případě bojového poplachu. Doba bezstarostných 
prázdnin končila. X
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nNacionalismus se podobá kolektivním sportům. Výhra 
jedněch znamená prohru druhých – a také touhu po od-
vetě v příštím zápase. 

Československo bylo výsledkem zápasu, který spolu de-
sítky let před jeho vznikem vedly český a německý naciona-
lismus. Češi vyhráli. Díky výsledku první světové války do-
sáhli zdánlivě nedosažitelného cíle zdejšího nacionalismu: 
samostatného státu. Čeští Němci stejně drtivě prohráli. Ne-
jenže válkou nevznikla velkoněmecká říše ve střední Ev-
ropě, což bylo cílem německých nacionalistů, ale Němci se 
navíc stali menšinou v novém státě vedeném Čechy. 

Výsledek to byl překvapivý. Češi a ani sudetští Němci 
nebyli na novou situaci připraveni. Historik Jan Křen 
ve  studii česko-německého soužití nazvané Konfliktní 
společenství píše, že pro mladé Československo vyplýval 
jasný požadavek: „Zvláštní ohled vůči německým senti-
mentům v podobě prozíravé velkorysosti a moudré zdr-
ženlivosti.“ Jinak hrozilo, že Němci nový stát nikdy nepři-
jmou a Československo dříve nebo později rozbije vnitřní 
národní napětí. 

„Že by ovšem česká politika takovými ctnostmi zrovna 
přetékala, nelze dost dobře říci,“ dodává Jan Křen. Cho-

Málo velkorysosti
V základech země 
ležela rozbuška, 
kterou politici 
nikdy nedokázali 
odstranit
tomáŠ L I n Dn E r
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19241923

vání německých politických předáků těm českým však 
práci vůbec neusnadňovalo. 

Zrození
Politici z  řad českých Němců připojení k  Českoslo-
vensku radikálně odmítli. Levicoví i pravicoví němečtí 
poslanci z  českých zemí, kteří zasedali v  parlamentu 
ve Vídni,  hned 29. října 1918 vyhlásili provincii Deut-
schböhmen (severní a západní Čechy) a označili ji za sou-
část Rakouska. Přijali svou ústavu, založili domobranu, 
jmenovali vládu, která začala okamžitě působit v Liberci. 
V jiných koutech Němci obývaného pohraničí vznikly tři 
další provincie, které taktéž žádaly připojení k Rakousku. 
V těchto oblastech žily asi tři miliony lidí a rakouský par-
lament ve Vídni v listopadu jejich požadavky podpořil. 

Dobovou náladu mezi běžnými českými Němci popsal 
v interní zprávě německý velvyslanec v Praze těmito slovy: 
„Každý sudetský Němec odpoví na otázku, zda by chtěl 
mít sebeurčení, tím samým radostným ano, jakým při-

taká na otázku, zda by chtěl mít vilu v Krkonoších.“ Ar-
gumenty byly někdy emotivní a šovinistické: mnozí čeští 
Němci zkrátka nechtěli žít ve státě ovládaném Čechy, 
které považovali za méně kulturní „národ poddaných“. 
Jiné argumenty pak byly logické: jestli Československo 
vzniklo kvůli právu národů na sebeurčení, tak proč by 
také čeští Němci neměli mít právo na sebeurčení? Nutno 
dodat, že se čeští Němci cítili být součástí rakouského ně-
mectví, orientovali se směrem k Vídni, nikoli k Berlínu. 

K eskalaci napětí v pohraničí nedošlo. Německojazyční 
civilisté měli dost starostí s každodenní bídou a vojáci 
po válečné zkušenosti do domobran nevstupovali. Starý 
rakouský státní aparát byl v troskách a reálná pomoc z po-
raženého Rakouska a Německa nepřišla. Němečtí průmy-
slníci navíc věděli, že ekonomické vazby na českosloven-
ské území potřebují, a proto se do podpory separatismu 
také nehnali. 

Politici z  německé menšiny se rozhodli neriskovat 
ozbrojený odpor, který by mohl vyústit až v občanskou 
válku. Vydali pokyn obyvatelům, aby násilím nebránili 
vstupu Československé armády, která na příkaz Prahy 
od konce listopadu 1918 pohraničí obsazovala. Zůstali 
v rétorické opozici vůči státu a čekali na výsledky pa-
řížské mírové konference roku 1919. Ta potvrdila skoro 
všechny požadavky pražské vlády: Československo kopí-
rovalo přirozené hranice českých zemí.

Napětí
Zatímco na pařížských předměstích na jaře 1919 pro-
bíhala mírová jednání, v Sudetech rostlo napětí. Mezi 
Němci se v  řadě měst šířily protičeské letáky. České 
místní národní výbory a  legionáři, kteří v  pohraničí 
udržovali kontrolu, naopak na mnoha místech k nevoli 
místních odstraňovali německé sochy, symboly a ná-
pisy. Trvalo mizerné zásobování a poválečná bída. Vláda 
v Praze pak v pohraničí pochopitelně zakázala konání 

voleb do rakouského parlamentu, kam chtěli čeští Němci 
kandidovat.  

Dne 4. března 1919 nespokojenost českých Němců vyús-
tila v generální stávku a masové protesty. Čeští vojáci situ-
aci nezvládli, stříleli do davu ostrými. Zabili v ten den přes 
padesát demonstrujících Němců, nejvíce na sociálnědemo-
kratické manifestaci v Kadani. Západní mocnosti zásah 
Prahy chápaly, Beneš spojencům vysvětloval, že protesty 
organizovalo ministerstvo války ve Vídni, a navíc v nich 
viděl hrozbu bolševismu. Masaryk však zásah kritizoval 
a vyzýval k používání mírnějších prostředků, třeba vod-
ních děl. Československá vláda příbuzné obětí odškodnila, 
přesto se 4. březen vryl do kolektivní paměti sudetských 
Němců. O patnáct let později tuto pociťovanou křivdu 
ve svých kampaních a propagandě zneužívali henleinovci. 

Byl to však na dlouhou dobu vrchol násilí. Po pařížské 
konferenci následoval i podpis mírové smlouvy s Rakous-

Politici z řad českých Němců připojení 
k Československu radikálně odmítli.

18. 5. 1923
Československý rozhlas 
zahájil pravidelné vysílání.

1924
Začíná vycházet časo-
pis Přítomnost, u jehož 
zrodu stál t. g. masaryk. 
Vydavatelem byl jaroslav 
stránský, prvním šéfre-
daktorem se stal fer-
dinand Peroutka. mezi 
přispěvatele patřili karel 
Čapek, Eduard Bass, mi-
lena jesenská a další.

7. 10. 1922
je jmeno-
vána vláda 
všenárodní 
koalice 
v čele s ag-
rárníkem 
antonínem 
Švehlou.
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kem, kterým získali amnestii i ve Vídni pobývající političtí 
předáci českých Němců. Vrátili se do Československa, po-
řád však neuznávali jeho vládu a parlament. 

Ústava nového státu vznikla bez účasti sudetoněmecké 
reprezentace a začínala slovy „My, národ Československý“. 
Antonín Klimek ve Velkých dějinách zemí Koruny české uvádí 
studii Společnosti národů z roku 1940, která tento úvod 
dává do kontrastu s americkou ústavou, která začíná slovy 
„My, lid Spojených států“. „Prvopočáteční princip tím jasně 
prohlášený je jednota národa nikoli jako cíl (…), nýbrž, po-

kud jde o Čechy a Slováky, jako docílený výdobytek, jenž 
má být upevněn,“ píše americký autor této studie. Vzniká 
tedy národní stát Čechoslováků, nikoli mnohonárodnostní 
stát Čechů, Slováků, Němců, Maďarů a dalších menšin. 

Československo zavedlo též oficiální, státní jazyk, kte-
rým se stal „jazyk československý“, tedy čeština a sloven-
ština. Jednal v něm parlament, státní úředníci jej měli po-
vinně ovládat. V okresech, kde menšina tvořila 20 procent 
obyvatel, mohli příslušníci těchto menšin s úřady komu-
nikovat svým mateřským jazykem. 

1. 4. 1924
V platnost vstupuje 
tzv. gentský sys-
tém podpory v neza-
městnanosti, který 
přenáší rozhodování 
o nároku na podporu 
na odbory, které ji 
také vyplácejí; stát 
odborům poskytuje 
tzv. státní příspěvek.

Po vzoru rodokapsů
Tramping, který se začal v českých 
zemích šířit po první světové válce, 
lákal stále více mladých mužů a žen, 
v roce 1927 pak vznikla na Sázavě 
první trampská osada Kalifornie. 
V roce 1931 je vydána vyhláška zaka-
zující společné táboření cizích osob 
různého pohlaví pod stany a ve sru-
bech, na jejíž dodržování měli dohlížet 
četníci. Byla zrušena v roce 1935.

Dvojjazyčné úřední nápisy provokovaly německé nacionalisty. (Vjezd do Chebu, třicátá léta) 
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Neklid v  zemi pokračoval a projevoval se mnohdy 
spory o symboly, velmi často o sochy Josefa II. Kon-
fl ikt o pomník habsburského císaře eskaloval například 
v Chebu. Místní Němci v listopadu 1920 nadávali čes-
kým legionářům, podle některých zpráv na ně i plivali, 
a ti se druhého večera pomstili stržením sochy panov-
níka. Když legionáři odnášeli odšroubované paže so-
chy ulicemi a  stříleli přitom do  vzduchu, tak místní 
z oken vyvěsili německou vlajku a zpívali nacionalistické 
písně. Byla poničena česká škola a některé bandy mla-
dých mužů se pustily do honu na německá děvčata, která 
chodila s českými vojáky na taneční zábavy. Ustřihli jim 
copy a pověsili je na dřevěný sloup poblíž nádraží. Sta-
rosta Chebu požadoval osvobození německých měst 
od českých posádek. 

Když se (zveličené) zprávy o  chebských nepokojích 
dostaly do Prahy, dav rozzuřených lidí obsadil redakce 
některých německy psaných novin a vydal se ke Stavov-
skému divadlu, německému zemskému divadlu. Vyhnal 

odtamtud německé herce, vyvěsil české vlajky. Večer zde 
už čeští herci, za účasti pražského primátora Baxy, hráli 
Prodanou nevěstu. „Zmařit zabrání Stavovského divadla 
nebylo možné, byla by tekla krev a byli by vypověděli po-
slušnost jak strážníci, tak zvlášť vojsko,“ cituje Antonín 
Klimek zprávu premiéra Jana Černého. Jeho kabinet slí-
bil nápravu, vše ovšem zůstalo ve formě fi nančního od-
škodnění. Nacionalistům a legionářům se vláda neposta-
vila, Stavovské divadlo už zůstalo Čechům, stržené sochy 
habsburských panovníků a německých osobností se na ná-
městí německých měst také nevrátily. 

Příměří
Sudetští politici se dostali do pražského parlamentu po-
prvé po volbách v dubnu 1920 a hned například odmítli 
volit T. G. Masaryka prezidentem. Postupem času mezi 
sudetskými Němci začaly více krystalizovat různé ná-

zorové proudy ve vztahu k republice. Část politických 
stran, říkalo se jim aktivisté a patřili k nim sociální de-
mokraté, němečtí agrárníci a křesťanské strany, se klo-
nila ke spolupráci s Československem. Naopak několik 
německých nacionalistických stran, říkalo se jim negati-
visté, spolupráci striktně odmítali. Ve volbách mezi lety 
1925–1935 získávali aktivisté víc než dvě třetiny hlasů 
sudetských Němců.  

Tento trend vedl čelné pražské politiky k optimis-
tickým soudům. „Menšinová otázka přestává být po-
litickým problémem a stává se problémem administ-
rativním,“ řekl v roce 1929 Edvard Beneš. „Prakticky 
jsme rozřešili německou otázku. Naše styky s Němec-
kem jsou dnes přátelské a ještě přátelštější jsou styky 
s našimi německými spoluobčany,“ říkal o rok později 
zahraničním novinářům Masaryk. Téma národního 
smíru v republice stálo zcela na okraji zájmu českých 
politických stran. Když němečtí aktivisté v roce 1926 
poprvé vstoupili do vlády vedené Antonínem Švehlou, 

tak bylo dohodnuto, že vláda nebude národnostní po-
litiku řešit a  soustředí se na věci, na kterých se obě 
strany shodnou. 

Česká politická elita přehlížela, že i  když aktivisté 
chtěli spolupracovat a nebyli agresivně nacionalističtí, 
přesto měli stejný cíl jako negativisté: autonomii pro české 
Němce. Masarykovi blízký politik národních socialistů 
Hubert Ripka si to uvědomoval a v létě roku 1931 prorocky 
varoval: „V naší politice podceňuje se vážnost národnost-
ního problému. Je bohužel v naší povaze, že dovedeme se 
vzchopit k činu teprve ve chvíli naléhavého nebezpečen-
ství. Opatrně mu předcházet včasnými opatřeními dove-
deme zřídka.“  

Češi a Němci žili vedle sebe, nikoli společně. Třeba 
v roce 1930 z 99 německých poslanců umělo česky dobře 
jen deset, 48 jich češtinu neovládalo vůbec. Jednacím ja-
zykem v parlamentu přitom byly jen státní jazyky češ-

Česká politika v klidných časech podcenila
potřebu autonomie, kterou pociťovali téměř všichni 
sudetští Němci. 
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S výstavbou Velkého strahovského stadionu ne-
boli také Masarykova stadionu s největší rozlo-
hou na světě se započalo v roce 1926 pro potřeby 
VIII. všesokolského sletu, autorem návrhu byl Alois 
Dryák. Stadion byl nekrytý, s dřevěnými tribunami, 
modernizován byl o šest let později pro další vše-
sokolský slet. Na oba slety přijel prezident Masaryk 
na koni Hektorovi. Ke sportu měl ostatně kladný 
vztah, v kondici se udržoval kromě jízdy na koni 
taktéž rychlými a dlouhými procházkami a tzv. so-
kolováním, tedy fyzickým cvičením.

13. 7. 1925
V popelišti v horní části 
pravěkého naleziš-
tě mezi Dolními Věs-
tonicemi a Pavlovem 
byla týmem archeologa 
Pavla absolona nale-
zena soška Věstonické 
venuše.
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tina a slovenština. Ve větších městech typu Karlových 
Varů měla česká menšina své školy, chodila do svých di-
vadel, do svých kostelů – a podobně mezi svými zůstá-
vala německá většina a mnohdy dávala arogantně najevo 
svou údajnou kulturní nadřazenost. Vyloženě konfliktní 
bylo soužití v dělnickém uhelném revíru severozápadních 
Čech, kde byla silná sudetoněmecká nacionální  DNSAP 
i čeští národní socialisté. Lepší byla situace v menších ze-
mědělských a horských obcích, kde se sousedé potřebo-
vali a pomáhali si. 

Mezi Němci pak především přetrvával pocit nesprave-
dlnosti. Týkal se například uplatňování jazykového zá-
kona. Němci sice měli právo komunikovat se státními 
úřady ve své mateřštině, ovšem nikdo nekontroloval, zda 
z českých území vysílaní úředníci němčinu opravdu ovlá-
dají. Často tomu tak nebylo. Naopak němečtí pošťáci, ze-
měměřiči, notáři a další se museli povinně učit „státní ofi-
ciální jazyk“ a byli z něj přezkušováni. 

Sudetští Němci také kritizovali pozemkovou reformu, 
která rozbila zvláště velká, Němci vlastněná hospodář-

osvobozené 
divadlo
8. února 1926 bylo 
založeno osvobo-
zené divadlo.  
o rok později,  
19. dubna 1927, 
uvedlo první hru 
Voskovce a We-
richa Vest pocket 
revue.

ČERVENEC 1926
Američtí herci 
Mary Pickford 
a Douglas Fair-
banks navštívili 
jako hosté prezi-
denta Masaryka 
zámek v Lánech. 
Ten byl krom ji-
ného nadšeným 
filmovým fanouš-
kem.

Těžká konstelace: sudetští Němci byli největší národnostní menšinou 
v Evropě a obývali především horské pohraničí.
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ství. Neexistoval žádný diskriminační výnos, podle kte-
rého měla být půda přerozdělená prioritně Čechům. Ov-
šem fakticky padlo – a to i v převážně Němci osídlených 
oblastech – více přerozdělené půdy do rukou Čechů než 
českých Němců.  

V letech 1921–1930 odešlo ze státních služeb 33 ti-
síc Němců, naopak nově bylo zaměstnáno 41 tisíc Če-
chů. Češi byli výrazně preferováni v armádě, policii, 
na soudech i v diplomatických službách. Němci tvořili 
22 procent obyvatel státu, ovšem jen asi 12 procent za-

městnanců správy železnic či pošt. Peter Glotz, rodák 
z Chebu a v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. sto-
letí vlivný politik západoněmecké sociální demokracie, 
v knize Vyhnání uvádí konkrétní příklady z řady měst. 
Kupříkladu ve Vejprtech, kde bylo 99,3 procenta němec-
kého obyvatelstva, z původně 30 zaměstnanců pošty zů-
stalo jen pět německých listonošů a zbylá místa obsadili 
dosídlení Češi.  

„Ve dvacátých letech se u nás ve srovnání s většinou Ev-
ropy nežilo zle. I proto nebyl důvod být vyhroceně proti 

16. 4. 1928
Ve Velkém sále pražské Lucerny vy-
stoupila světoznámá tanečnice jose-
phine Baker. Představení s ní domluvil 
o rok dříve karel Hašler, který se s ní 
sešel ve Vídni. k jejímu vystoupení vy-
šlo speciální číslo časopisu Lucerna. 
taneční projev, krátký chlapecký účes, 
čokoládová pokožka a kostýmy plné 
flitrů a exotiky, i třeba jen banánová 
sukénka nebo pouze pštrosí vějíř, Pra-
žany zcela uchvátily.

Výstava pokroku
26. května–září 1928 se v Brně 
konala na nově vybudovaném 
moderním výstavišti „Výstava 
soudobé kultury v Českoslo-
vensku“, jež dokumentovala 
pokrok za prvních deset let 
existence republiky. Výstavu 
navštívilo 2,7 milionu lidí.

Udělal z českých Němců Hitlerův nástroj. (Konrad Henlein)
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československému státu,“ popisuje etapu zdánlivého smí-
ření ve dvacátých letech historik Jaroslav Kučera, který 
o soužití Čechů a Němců přednáší na Univerzitě Karlově 
a na univerzitě v německé Kostnici. „Vláda v Praze ale 
také nenabídla žádný důvod, proč by měli Němci být vy-
loženě pro stát. Postoj českých Němců se měnil jen ztuha, 
ale česká politika byla ve státě mocnější. Jen ona mohla dát 
nějaký mocný impulz dobré vůle. A kdo jiný než čeští po-
litici měli mít zájem na tom, aby republika byla stabilní?“ 

Velkým kompromisům bránilo zahlcení každoden-
ním politikařením a zvláště silné nacionalistické strany 
(národní demokraté, národní socialisté), které vystupo-
valy proti jakýmkoli ústupkům vůči Němcům. Klidnější 
období se tedy nepodařilo využít k připoutání českých 
Němců ke státu, což se projevilo v nastupující velké hos-
podářské krizi počátku třicátých let a po následném ná-
stupu nacistů v Německu. „Když mezi sudetskými Němci 
posílili nacionalisté, neměly aktivistické strany po ruce 
žádné úspěchy, kterými by mohly voliče přesvědčit o smy-
slu své spolupráce a loajality s českou politikou,“ říká Ja-
roslav Kučera.  

Krize
K pocitům sudetských Němců, že v republice hrají druhé 
housle a nemají politický vliv, se počátkem třicátých let 
přidal pocit sociálního ohrožení. Do Československa pl-
nou silou dorazila krizová tsunami, kterou spustil krach 
na Wall Street v roce 1929. 

Zasáhla křehkou republiku zcela nerovnoměrně. Z mi-
lionu nezaměstnaných v Československu roku 1933 tvořili 
skoro polovinu čeští Němci, desítka okresů s nejvyšší ne-
zaměstnaností ležela v pohraničí. Hospodářství v Sude-
tech bylo totiž založené na lehkém spotřebním průmyslu, 
jehož výrobky se vyvážely do světa. Nyní ale mezinárodní 
obchod kolaboval a v pohraničí krachovala jedna firma 
za druhou. Situaci zhoršovalo, že rozsáhlé horské oblasti 
obývané Němci byly tradičně neúrodné, zemědělsky slabé. 

Krize v pohraničí byla tedy ničivá ze strukturálních 
důvodů. Mezi českými Němci se však vyprávěl příběh, 
který z nouze vinil sérii kroků československé vlády, dle 
některých německých nacionalistů úmyslných. Přidá-
valo se obvinění, že Praha situaci neřeší. Skutečnost byla 
prostší: s podobnou krizí neměl západní svět žádné zku-
šenosti, v Československu chyběly recepty na řešení, stát 
do hospodářství a sociální politiky zasahoval minimálně 
a zdůrazňoval potřebu úspor. Až o pár let později vymy-
slel americký prezident F. D. Roosevelt New Deal, kdy 
pomocí masivních zásahů státu do ekonomiky pozvedl 
zemi ze dna. 

Krize však byla živnou půdou pro extremismus. Nacio-
nalismus rostl i mezi Čechy – mladí fašisté v Praze útočili 
na kina, která začala promítat německé filmy v originále, 
nacionalisté nabádali Čechy, aby v pohraničí od zchud-
lých Němců levně kupovali majetek, a šířili tak český živel. 
Nesneslo to ale srovnání s vývojem v Sudetech. 

S Hitlerem spojení nacionální socialisté, kteří obvyklé 
získávali něco přes deset procent hlasů českých Němců, 
nyní sílili, vyvolávali stávky a rvačky s názorovými opo-

nenty. Československá vláda DNSAP po nástupu nacistů 
k moci v Německu zakázala. Předáci našich hitlerovců 
utekli do Berlína a později zastávali vysoké funkce v SS. 
Poté se nacionalistické německé proudy, umírněné i ex-
tremistické, slily do Sudetoněmecké fronty (později strany 
– SdP) založené na podzim 1933 tehdy pětatřicetiletým 
Konradem Henleinem. 

Tento syn německého otce a české matky se stal mluv-
čím nové generace. Jeho cílem bylo spojit všechny su-
detské sociální třídy a politické strany do jednoho spo-
lečného národního hnutí. Čeští Němci do první světové 
války, vyjma nacionalistických elit, cítili především lo-
kální vlastenectví – chebské, krušnohorské, ústecké 
apod. – a obecnější příslušnost k rakouskému němec-
tví. Po vzniku Československa zesílila společná identita 

Z milionu nezaměstnaných v Československu
roku 1933 tvořili téměř polovinu 
čeští Němci. 

25. 12. 1930
Premiéra 
prvního 
českoslo-
venského 
zvukového 
filmu Fidlo-
vačka. 

„Dobušilo srdce zlaté, 
umdlela požehnaná jeho 
ruka.“ 
Z kroniky města Hronova, k úmrtí 
Aloise Jiráska 12. března 1930. 
V Praze se pak o čtyři dny později 
konal jeden z největších pohřbů 
v československé moderní historii. 
Posledního rozloučení s autorem 
Starých pověstí českých se 
zúčastnilo 150 tisíc občanů včetně 
prezidenta masaryka a členů vlády.
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1933

sudetských Němců a Henlein ji po úderu krize dokázal 
definitivně stmelit. 

Sudetoněmecká strana sestávala ze dvou různých sil-
ných proudů. Zpočátku udával tón konzervativní kruh, 
který vycházel z učení vídeňských intelektuálů, snil o ob-
nově středověké německé katolické říše a o stavovském, 
fašistickém státě. Henlein patřil k tomuto křídlu a zprvu 
hlásal loajalitu vůči Československu. Druhým proudem 
byli příznivci zakázaných sudetských nacistů, kteří byli 
silní zvláště v  dělnických městech pohraničí a  jedno-
značně vzhlíželi k Hitlerovi. 

Ministerstvo zahraničí v Berlíně začalo od roku 1934 
cíleně pracovat na podpoře nacistické frakce a Henlein, 
který to včas pochopil, se po roce 1935 přihlásil k Hit-
lerovi. Později opakovaně tvrdil, že byl nacistou od po-
čátku a jen to musel skrývat, aby české úřady jeho stranu 
nerozpustily. Někteří konzervativní zakladatelé Sudeto-
německé strany včetně Henleinových blízkých spolupra-

covníků tento názorový obrat neprovedli a později po ob-
sazení Československa Hitlerem skončili ve vězení nebo 
v koncentračních táborech. 

O zákazu henleinovců se před volbami 1935 skutečně 
uvažovalo. Převážil však názor zastávaný T. G. Masarykem, 
který z demokratických principů zákaz odmítal. Pro Hen-
leina znamenaly tyto volby jednoznačný úspěch, jeho strana 
se stala nejsilnější partají Československa, svůj hlas jí daly 
dvě třetiny českých Němců. Ti se v tuto chvíli začali orien-
tovat na Berlín a postupně se mezi nimi zabydlel názor, že 
v „Říši“ je všechno lepší. Klíčovým argumentem pro běžné, 
málo vzdělané lidi byla práce: v československém pohraničí 
dál zuřila masová nezaměstnanost, za kopcem v Německu 
„Vůdce“ nastartoval ekonomiku. Mezi sudetskými Němci 
i jinde v Evropě začala epocha, ve které – slovy historika 
Jaroslava Kučery – „nezáleží na tom, jestli je stát demokra-
tický nebo autoritářský, hlavně že je to stát náš. 

Konec
Henlein, působící spořádaným, klidným, slušným do-
jmem, cestoval do zahraničí, zvláště do Velké Británie, 
a v rozhovorech s novináři, při přednáškách na prestižní 
akademické půdě a při setkání s politiky vyprávěl o útisku 
německé menšiny v Československu. V západní Evropě se 
mu dařilo obracet veřejné mínění, současně se ale v Ber-
líně dostával do stále větší závislosti na nacistech, kteří 
jeho stranu financovali. V Československu se jeho partaj 
postupně radikalizovala a spolu s tím se vyhrotila i situ-
ace v pohraničí. 

S  postupem času Henlein po  domluvě s  Hitlerem 
stupňoval své požadavky úmyslně do té míry, aby na ně 
Československo nemohlo přistoupit. Premiér Milan Ho-
dža a prezident Beneš se během roku 1938 několikrát 
pokoušeli ustoupit a nabídli autonomii, po které čeští 
Němci od vzniku Československa volali. Ale velkorysá 
nabídka přišla pozdě. Aktivistické strany ji sice přijaly, 

ale neměly už velký vliv. Henlein nabídku odmítl a po-
žadoval připojení Sudet ke třetí říši. Současně bojůvky 
mladistvých henleinovců začaly ve  velkém šikanovat 
a napadat odpůrce v pohraničí: Čechy i německé soci-
ální demokraty. 

V roce 1938 čeští Němci masově vstupovali do Sudeto-
německé strany, počet straníků skokově stoupl z půl mi-
lionu na 1,3 milionu. Zaměstnanci byli do partaje tlačeni 
svými šéfy, radikální henleinovci ke vstupu nutili sousedy. 
Nakonec totalitnímu nátlaku ustoupili i k Československu 
do té doby loajální agrárníci a křesťanští sociálové, jejichž 
poslanci a členové masově přešli do Henleinovy partaje. 
Milice henleinovců v září 1938 zbraněmi útočily na české 
úřady, policejní stanice a civilisty. 

Tak vybuchla rozbuška, která v základech Českoslo-
venska ležela od 28. října 1918. A kterou během zlatých 
časů první republiky nedokázal nikdo včas zneškodnit. X

Koncem třicátých let mezi sudetskými Němci i jinde 
v Evropě začala epocha, ve které „nezáleží na tom, jestli 
je stát demokratický nebo autoritářský, hlavně, že je náš“.

Krize zasahuje
světová hospodářská krize, započatá krachem 
na newyorské burze 24. října 1929, zasáhla 
i Československo. Dochází ke stávkám i ke stře-
tům nezaměstnaných s četnictvem, kdy napří-
klad po zásahu četníků v Duchcově v únoru 
1931 zůstanou čtyři mrtví a mnoho zraněných. 
V Praze se v březnu 1931 sešel celonárodní 
sjezd nezaměstnaných, kdy na tisíc delegátů žá-
dalo zavedení plné státní podpory pro všechny 
nezaměstnané. 

1933
Premiéra snímku 
gustava machatého 
Extase. film skli-
dil vavříny na fes-
tivalu v Benátkách 
a byl prodán do třiceti 
zemí, přičemž třeba 
v Usa či Velké Bri-
tánii byl kvůli nahotě 
hlavní představitelky 
zakázán. 
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V prohlášení Národního výboru československého 
z 28. října 1918 čteme zvolání: „Lide českosloven-
ský, tvůj odvěký sen se stal skutkem.“ Zároveň 
víme, že alespoň v českých zemích si samostatný 
stát dlouho nikdo nedovedl ani představit, natož 
aby ho prosazoval. Jak to bylo na Slovensku? 
Máte pravdu v tom, že příběh zrodu Českoslo-

venska byl pohádkou se šťastným koncem. Pohádkou, 
o níž ještě v roce 1914 nikdo ani nesnil, protože Masa-
rykův koncept byl jedním z mnoha, a navíc byl spojen 
s řadou podmínek. Nicméně postupně se situace mě-
nila. Pěkně je to vidět zejména na českém domácím od-
boji, kde loajální postoje k monarchii a císaři postupně 
chladly. Na Slovensku byla situace podstatně horší. Bylo 
jasné, že slovenskou otázku vyřeší pouze nějaký velký 
geopolitický zlom, a tím se stala první světová válka. 
Dlouho se třeba mělo za to, že Slováci dostanou za loa-
jální službu svých vojáků od uherské vlády nějaké výhody 
a ústupky. Představa samostatnosti a spolupráce s Čechy 

Československo z nás 
udělalo Slováky 
S historikem Romanem 
Holcem o tom, co dal mladý 
stát těm, s nimiž původně 
moc nepočítal 
sI LVI E LaU DE r / foto matěj stránský

byla naprosto iluzorní. Postupně si ji ale osvojily evange-
lické elity a liberálové, kteří měli tradičně blízko k čes-
kému jazyku a Čechům. 

Proč byla situace na Slovensku horší? 
Protože v Uhersku se na rozdíl od Rakouska ne-

dalo mluvit o konstituční monarchii. Všeobecné volební 
právo nefungovalo, volilo nějakých pět procent obyvatel-
stva a celkově režim byl dost brutální a neměl s demo-
kracií opravdu nic společného. Školství, kultura, národní 
uvědomění – nic z toho neexistovalo. Bez amerických Slo-
váků a české pomoci by to bylo ještě horší. Není tedy divu, 
že zatímco lidé v Čechách nebo na Moravě přijali nový 
stát za několik hodin či dní, v Sudetech za několik týdnů 
či měsíců, tak na Slovensku to trvalo několik let. Tady se 
bojovalo, nebyly jasné hranice, starý stát už nefungoval 
a nový ještě nefungoval. V českých zemích čeští úředníci 
obvykle přešli do služeb nového státu. Slovenští úředníci 
ale nebyli a Maďaři a Němci vývoj ignorovali. 

Slováci byli zajatci německé otázky,
protože když Slovákům dáte autonomii,
musíte ji dát i Němcům. 



85



86

Jak to vypadalo? 
Buď utekli, nebo zůstali, ale setrvali v pasivní re-

zistenci. Nechtěli mít s novým státem nic společného. Čili 
tady se území skutečně dobývalo, a když se dobylo, tak 
bylo potřeba všechny klíčové struktury – četnictvo, pošty, 
úřady, soudy, školy – budovat od začátku. Do toho řada 
lidí nevěděla, co se děje, protože byli buď negramotní, 
nebo nečetli noviny. Takže vznikem státu Slováci vstoupili 
do neznámé situace, do jakéhosi bezvládí, v němž začal 
boj o slovenskou duši. Na jedné straně maďarská propa-
ganda, která říkala: tisíc let jsme byli spolu, máte jistotu, 
dáme vám autonomii, dáme vám další výdobytky. Líčila 
Československo jako umělý produkt, který nemá šanci 
přežít. A lidé si skutečně neuměli život mimo Uhersko 
představit, protože Uhersko představovalo klid a stabilitu. 
Do toho se vkládala také polská propaganda, která samo-
zřejmě argumentovala společně sdíleným katolicismem. 

Což mělo smysl, protože Češi byli ze slovenského 
pohledu jednoduše protestanti. 
Přesně tak. Češi si navíc ztotožnili katolictví 

s vládnoucí dynastií a s bývalým státem, Slováci s císařem 
problém neměli, protože je chránil před Maďary. Takže 
Slováci nerozuměli české protihabsburské posedlosti. 

Čeští politici poměrně dlouho sdíleli pohled 
Františka Palackého, že je Rakousko-Uhersko 
chrání před Němci. Jak ale mohla Vídeň chránit 
Slováky před Maďary, když byli součástí společ-
ného státu? 
Vídeň byla Slovákům oporou do rakousko-uher-

ského vyrovnání, kdy se ten stát prakticky rozdělil na dva 
celky, které se vydaly vlastní cestou. Slováci se často spo-
jovali s Rakušany proti Maďarům, byť je Vídeň použí-
vala především jako pěšáky na šachovnici. Po roce 1867 
se to zkomplikovalo, protože Rakousko dalo od Uher 
ruce pryč. 

Praha na vině 
Vraťme se teď k vyhlášení nezávislosti a boji o slo-
venskou duši. Působila na Slovensku vedle ma-
ďarské a polské také česká, případně českoslo-
venská propaganda? 
Ano. Operovala s tím, že Češi a Slováci jsou jeden 

národ, mají společný jazyk a v mnohém společnou minu-
lost. Češi v tomto smyslu měli Slováky osvobodit zpod 
maďarského jařma. 

Jak to vypadalo v praxi? 
Hrálo se loutkové divadlo, kde ukazovali dob-

rého Čecha a zlého Maďara a státní symboly, v nichž 

ten modrý proužek na vlajce je Slovensko. Slibovalo se 
zde, že se objeví slovenští politici, že vzniknou politické 
strany, že bude ústava, která bude zohledňovat potřeby 
Slovenska. S lidmi to nicméně bylo komplikované. Svě-
tová válka trvala pět let, ekonomická a sociální situace 
byla katastrofální. Do toho přichází nový stát, který se 
buduje na zelené louce a který navíc udělá měnovou re-
formu, aby se oddělil od kolabujícího Rakouska-Uher-
ska. Což se sice povedlo, ale reforma lidi poškodila, 
vzala jim peníze. Do toho nebyla práce, fabriky kracho-
valy, protože přišly o odbytiště v Uhersku, neuměly se 
prosadit v konkurenci s českými podniky, které byly sil-
nější a modernější. Stávalo se, že Maďaři někde vykou-
pili veškeré zboží, ale zaplatili svými bankovkami, které 
byly absolutně bezcenné, a spousta lidí přišla o všechno. 
A za tyto problémy Slováci vinili Prahu, ne Budapešť 
nebo Vídeň. 

Tím lze vysvětlit i  fakt, že už krátce po vzniku 
Československa získaly na Slovensku obrovský prostor 
strany, které operovaly s protičeskou rétorikou. Politici 
tvrdili, že chtějí autonomii, že si tu udělají sami pořádek 
a nepotřebují k tomu Čechy. Tyto strany se velmi rychle 
staly nejsilnějšími na Slovensku, třeba Hlinkova sloven-
ská ľudová strana. 

Na Slovensku československou myšlenku mezi ji-
nými vysvětlovali a obhajovali legionáři. S jakým 
úspěchem? 
Legionáři tady jednak ještě v roce 1919 bojovali 

proti Maďarům během dobývání Slovenska. Nicméně ty-
hle dobrovolnické československé jednotky, které byly víc 
české než slovenské, nebyly u lidí příliš oblíbené. Legio-
náři neměli co jíst, a tak si brali, co potřebovali. Na kos-
tely věšeli vlajky s kalichem a v zimě se v kostelech uby-
tovali s koňmi. 

Problém s novým státem měly evidentně i elity, 
které za jeho vznik bojovaly. Z memoárů sloven-
ských exilových politiků často probleskuje fru-
strace a nespokojenost s přehlíživým postojem 
Čechů. Někdy to byly zdánlivé drobnosti, ale sym-
boly jsou silné. Dlouho trvalo, než se legiím za-
čalo říkat československé, list vydávaný v Paříži 
se jmenoval La Nation tchèque, prý aby se to lépe 
vyslovovalo...
...Masaryk píše Independent Bohemia, i když už 

je řeč o Československu. Slovenské elity to vnímaly velmi 
citlivě a neměly pocit, že Československo je jejich stát. 
Takže zatímco Češi si pojem „československý“ okamžitě 
spojili s českým, na Slovensku se v tom „československém“ 
lidé hledali. Častokrát to vnímali jako české, nikoli čes-

Češi si pojem „československý“ okamžitě
spojili s českým, na Slovensku se v tom 
„československém“ lidé hledali. 
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koslovenské. Mluvilo se o československém národě, čes-
koslovenské společnosti, ale co to bylo? Československá 
společnost nefungovala a národ rovněž ne. Ty společnosti 
byly absolutně odlišné a navzájem se neznaly. Tohle byla 
katastrofa, kterou podle mě ti politici nezvládli a často-
krát si to ani neuvědomovali.

Neuvědomovali si to, nebo to záměrně přehlíželi 
v zájmu vyššího cíle? 
Podle mě to první. Masaryk samozřejmě sloven-

ské reálie velmi dobře znal, ale například Antonín Švehla 
na Slovensku nikdy nebyl. Takže tušíte, že to byl trošku 
problém.

švehla ale prý měl radost z připojení Slovenska, 
protože si jako agrárník myslel, že tam jeho strana 
získá hlasy…
Jenže si neuvědomil, že lidé nebudou volit stavov-

sky, ale konfesionálně a etnicky. Když Slováci dostali půdu 
v rámci reformy, tak agrárníci pochopitelně nějaké body 
získávali, ale i v agrární straně bylo česko-slovenské pnutí. 
Bylo to pochopitelné, každý měl jiné priority. Ten stát se 
musel nejdřív etablovat mezinárodně, politicky a ekono-
micky. Potom mohl řešit i tyto věci. 

Došlo na ně nakonec? 
Ano i ne. Československý stát poskytl Slovákům 

úžasné možnosti. Třeba v oblasti školství, kde se vybu-
dovala struktura od nejnižších stupňů až po univerzity. 
O tom v Uhersku nemohli ani snít. ČSR také dala Slo-
vákům poprvé hranice – Slovensko bylo do té doby vágní 
pojem. Neznamenalo to nic. 

Zatímco české země měly své staré historické hra-
nice...
Ano. Tady byla historická hranice severní, čili 

mezi Polskem a Uherskem a Haličí a Uherskem. Pak 
byla jasná hranice moravsko-slovenská, ale ta nebyla dů-
ležitá v rámci nového státu. Na jihu a východě byly hra-
nice umělé. Pokud bychom šli po etnické hranici, tak 
by Slovensko přišlo o část území na jihu, což se nestalo 
díky Benešově snaze na pařížské mírové konferenci, kdy 
chtěl pro stát maximum území. Po vzniku státu zažilo 
Slovensko také obrovský rozmach kultury – intenzivně 
se četlo a překládalo. Domácí kulturní tradice se po-
prvé mohly konfrontovat s těmi zahraničními a hledat 
rovněž nějakou symbiózu. Slovensko se poprvé otevřelo 
Evropě a světu. 

Přišla sem politická kultura, diskuse a zápasy, to 
tady předtím neexistovalo. Republika dala všeobecné vo-
lební právo všem mužům a ženám – i když proti tomu 
protestoval třeba spoluzakladatel státu Milan Rastislav 
Štefánik a navrhoval, aby se počkalo třeba deset let. Na-
štěstí to neprošlo a ženy i ti muži, kteří do té doby z de-
vadesáti procent volební právo neměli, se dokázali rychle 
zorientovat a chodili k volbám. Dvacet meziválečných 
let slovenského člověka významně posunulo. Podle mě 

roman HoLEC (58) je slovenský historik. Vystudoval filozo-
fickou fakultu Uk v Bratislavě, obor slovenština a dějepis, na 
fakultě dnes také vyučuje. Vědecké práci se věnuje také v His-
torickém ústavu slovenské akademie věd.



88

z této zkušenosti, z tohoto demokratického, byť histo-
ricky krátkého období Slováci těží dodnes. Proto v roce 
1946 nevolili komunisty, i když oni si Slováky nakonec 
koupili. A proto jsme se na konci devadesátých let zba-
vili Vladimíra Mečiara tak elegantním způsobem. Slo-
venský příběh poslední stovky let je cestou z úplného dna 
na začátku 20. století do evropských struktur a k ekono-
mické prosperitě. 

Ztracená loajalita
Začali si Slováci po počáteční averzi vůči novému 
státu uvědomovat, že tyto změny jim přineslo Čes-
koslovensko? 
Postupně ano a jde o další velký výkon tohoto ne-

pravděpodobného státu. Samozřejmě to byl proces, který 
trval pár let, ale prosperita, která přišla ve druhé polovině 
dvacátých let, mnohé lidi přesvědčila o tom, že Českoslo-
vensko je trvalou hodnotou. Ze škol vycházeli první ma-
turanti, z univerzit první absolventi, do úřadů se začali do-
stávat Slováci. Samozřejmě, že stále tady bylo víc Čechů, 
třeba v armádě a mezi podnikateli, ale slovenský element 
už byl viditelný. Ten proces byl strašně rychlý a myslím, 
že si to často neuvědomovali ani lidé v Praze. Národní vě-
domí se zrodilo rychle. Lidé, kteří měli ještě v roce 1918 
nebo 1920 problémy s vlastní identitou, už na konci dva-
cátých let byli přesvědčenými Slováky.

Takže Československo ze Slováků udělalo Slo-
váky?
Můžeme říct, že se díky němu upevnila sloven-

ská identita. My historici říkáme, že právě v podmínkách 
Československa se zformoval moderní národ. Následkem 
čehož třeba o dvacet let později, když se mobilizovalo, 
Slováci – a Maďaři – nastoupili do zbraně, protože stát 
byl už i jejich a chtěli za něj bojovat. A proto během druhé 
světové války nebyl problém ve slovenském odboji říci, že 
cílem je obnovení Československé republiky. 

Na straně druhé ale Slováci od nového státu nikdy 
nedostali, co jim bylo slíbeno během první světové 
války. Například vlastní parlament. I když je třeba 
vnímat dobovou logiku toho rozhodnutí – kdyby 
autonomii dostali Slováci, tak by ji chtěli sudetští 
Němci, a ti by se odtrhli. 

Ano, svým způsobem byli Slováci zajatci německé 
otázky, protože když Slovákům dáte autonomii, musíte ji 
dát i Němcům. Ale Slováci na autonomii nebyli ve dva-
cátých letech připraveni. 

A chtěli ji?

Ano, zvlášť některé strany, třeba Slovenská národná 
strana a Hlinkova slovenská ľudová strana. Pittsburská do-
hoda, se kterou se operovalo, slibovala Slovákům vlastní 
sněm, soudy a školy, což nebylo splněno, s výjimkou škol. 
Ale objektivně to nešlo, neumím si představit, jak by se to 
zrealizovalo. Ve třicátých letech už autonomie možná byla, 
ale třicátá léta byla velmi komplikovaná vzhledem k ná-
stupu Hitlera. I když vláda v Praze už viděla, že je potřeba 
něco dělat a nebyla náhoda, že se premiérem v roce 1935 
stal slovenský politik Milan Hodža. Jeho úkolem bylo re-
publiku přetransformovat z národního na národnostní stát, 
ve hře byl zejména pokus o kompromis se Slováky, Němci 
a Maďary. Jenže Hodža narazil na to, že sudetští Němci už 
měli pokyn z Berlína všechny návrhy odmítat. 

Lze to vnímat tak, že v dobové konstelaci bylo 
na tyhle úkoly prostě již pozdě?
Pozdě nebylo. Němcům jednoduše nevyhovovalo, 

aby sudetští Němci dostali autonomii. Hitler chtěl kon-
frontaci, nešlo mu o dohodu. Slovenská autonomie při-
šla šest dní po Mnichovu, ale neměla s demokracií už 
mnoho společného. Velmi rychle se dospělo k vládě jedné 
strany, čímž se naplnily snahy radikálů v rámci Hlin-
kovy ľudové strany, kteří volali to svoje: jeden stát, jeden 
národ, jeden vůdce. To směřování bylo jasné. Postupně 
byly zakázány některé strany, třeba levicové, a ty pravi-
cové byly v absolutní defenzivě a splývaly s Hlinkovou 
ľudovou stranou. 

Historik Igor Lukeš v této souvislosti upozorňuje 
na anticipační poslušnost Čechů, s níž vyhazovali 
Židy z profesních komor ještě před příchodem na-
cistů. Bylo to na Slovensku podobné?
Ano. Když se na vídeňské arbitráži rozhodlo, že je 

potřeba vyprázdnit území, které potom obsadili Maďaři, 
tak vznikl pás, který nepatřil nikomu. A oni do toho pásu 
nahnali Židy, čili tam kdesi to všechno začínalo. S tímhle 
neměli němečtí nacisté nic společného. 

V jakém postavení byli v Československu Maďaři? 
Masaryk byl proti tomu, aby se Maďaři stali sou-

částí nového státu v  takovémto množství, protože si 
uvědomoval nebezpečí, které z toho plyne. A tvrdil, že 
o Žitný ostrov, území mezi Malým Dunajem a Velkým 

Dunajem a vysloveně maďarské území, nemá mít Česko-
slovensko zájem. Beneš to prosadil proti Masarykově vůli. 

Co chtěla slovenská reprezentace?
Na jedné straně měli strach z Maďarů v novém 

státě, ale na straně druhé chtěli mít co největší hranice. 

Lidé, kteří měli ještě v roce 1918 nebo 1920
problémy s vlastní identitou, už jsou na konci 
dvacátých let přesvědčenými Slováky. 
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To nešlo naráz splnit. Nakonec Maďarů v zemi zůstalo 
kolem půl milionu a byli vysloveně protičeskoslovensky 
naladěni, protože se přes noc stali z dominantního ná-
roda menšinou a žádná menšina není spokojená. Česko-
slovensko jim dalo školy, spolky, menšinová práva, dalo 

jim dokonce půdu, ale Maďaři logicky představovali živ-
nou půdu pro maďarskou propagandu. Až po vídeňské 
arbitráži, když se znovu ocitli v Maďarsku, si uvědomili, 
co pro ně Československo udělalo. O půdu, kterou do-
stali v rámci pozemkové reformy poté, co ji Českoslo-
vensko vzalo maďarským statkářům a šlechtě, zase přišli. 
Ztratili volební právo, nic nefungovalo, protože Maďar-
sko mělo o mnoho větší ekonomické a sociální problémy. 
Takže maďarský rolník najednou tesknil po Českosloven-
sku. Říkalo se: „Minden drága, vissza Prága.“ Všechno je 
drahé, zpátky k Praze. 

Myslím si, že po skončení druhé světové války by 
se Maďaři stali jednou z opor nového státu, protože prošli 
touto zkušeností. Benešovy dekrety a princip kolektivní 
viny, která z každého Maďara udělala nepřítele státu, byly 
katastrofou, která znovu tuhle cennou menšinu naladila 
protistátně a protičeskoslovensky. Rozdíl proti Němcům 
byl v tom, že Maďaři tady zůstali. Dnes jsou nicméně slo-
venští Maďaři v plné míře etablovaní, a to i díky té česko-
slovenské zkušenosti. A mimochodem nesouhlasili s roz-
padem Československa. 

Hlava a srdce
Která z idejí, na kterých bylo Československo vy-
budováno, v dnešním Slovensku rezonuje a na-
dále přežívá i po rozpadu společného státu? 
To je složitá otázka. Masaryk tvrdil, že každý stát 

musí mít nějakou ideu a Československo tu ideu mělo. 
Byla to ta idea humanity a demokracie. 

Jenže zároveň řekl, že humanita je program český. 
Český, nikoli československý. 
Ano, ale Československo nebylo jen krásným pří-

během. Po druhé světové válce přineslo i politické procesy, 
perzekuce a etnické čistky. Tisíce politických vězňů, stovky 
popravených a to nebyl stát, za tím byli konkrétní lidé. 
Takže i toto patří k dějinám Československa. Nicméně já 
vždy říkám, že Československo spojilo dvě úplně odlišné 
společnosti, které se navzájem neznaly. Ty společnosti se 
postupně k sobě přibližovaly. Když k sobě měly na začátku 
devadesátých let minulého století nejblíže – ekonomicky 
i kulturně –, tak místo toho, aby došlo ke splynutí a vznikla 
československá společnost, se ten stát rozpadl.

opravdu si myslíte, že tehdy vše směřovalo 
k tomu, co prezentovali světu otcové zakladatelé: 
Tedy k jednomu národu o dvou větvích? 
Myslím si, že ne. Ale měli jsme k sobě velmi blízko 

a neuměli jsme si představit, že by se ten stát měl roz-

padnout. Ale když se vrátím k otázce po odkazu, tak je 
namístě se ptát, zda má nějakou ideu současné Česko? 
A jakou ideu má dnešní Slovenská republika? Na čem je 
postavená? 

Za Československo mnozí lidé položili za druhé 
světové války život. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli jsem 
ochoten za současný stát položit život, a když si předsta-
vím, co ten stát ve mně všechno evokuje, nevím, jestli 
bych řekl ano. Vztah ke společnému státu byl ovšem rov-
něž ambivalentní. Česko si lidé do značné míry ztotožnili 
s Československem ve smyslu – ano, ta země se zmenšila, 
ale je stále naše. Na Slovensku je situace jiná. Republika 
vznikla jako stát v podstatě na zelené louce, bez jakých-
koli tradic, bez legitimity a ona si tyto tradice a tuto le-
gitimitu musela uměle vytvořit. Takže tady se v rámci 
vytváření vlastních mýtů a vlastních dějin vymezujeme 
vůči Československé republice, stejně jako se Českoslo-
vensko negativně vymezovalo vůči monarchii. Kdyby-
chom společný stát vnímali pozitivně, proč jsme se po-
tom separovali?

Je teď v roce stého výročí vzniku Československa 
tohle vymezování opravdu slyšet? 
Ono je to všechno trošku komplikované. To, 

o čem mluvím, je hlavní trend, který by chtěli politici 
natlačit do našich hlav. Proto máme trochu problém 
se státním svátkem 28. října, proto máme problém se 
hlásit k tomuto státu. To je jedna linie. Ale zároveň 
mnozí lidé v Československu žili, strávili tam většinu 
produktivního života, takže vědí, že v tom státě ne-
bylo všechno zlé. Naopak to bylo v mnohém lepší než 
v současnosti. 

Řekl byste tedy, že fakt, že tyto dva národy mají 
k sobě pořád v určitém smyslu velmi blízko a mají 
velmi dobré vztahy, je jedním z pozitivních dědic-
tví společného státu?
Určitě. I tady je ale rozdíl. Češi si Československo 

nesou v srdci, protože to byl jejich stát a dnešní Česká re-
publika je nástupcem tohoto státu. Slováci si ten bývalý 
stát nesou více v hlavě, protože z něj dodnes profitují. 
Všechno, co dělají, i to, jak se chovají, je dědictvím spo-
lečného státu. X

Československo nebylo jen krásným příběhem.
Po druhé světové válce přineslo i politické procesy,
perzekuce a etnické čistky.
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oO páté hodině odpolední ve středu dne 21. září 1938 tlam-
pače na pražských ulicích oznamovaly lidu, že českosloven-
ská vláda pod nátlakem Velké Británie a Francie přistoupila 
na úpravu hranic, jak ji na své berchtesgadenské schůzce 
s Hitlerem schválil britský ministerský předseda Ne ville 
Chamberlain. Podmínky nebyly sice tak vražedné jako ty, 
které byly nakonec Československu vnuceny v Mnichově, 
ale byly až dost zlé: Československo mělo Německu postou-
pit území, kde žila víc než polovina německého obyvatel-
stva. Tato území, zakreslená na Hitlerově mapě, zpřetrhala 
všude dopravní spoje a pásma opevnění, rozrušila přirozené 
hranice, odtrhla důležité doly a podniky těžkého průmyslu 
a okleštěný československý stát vydala napospas nacismu. 

Instinkt lidu
Strávil jsem celý den v Sudetech a vrátil jsem se do Prahy 
chvilku poté, co tlampače přinesly onu zprávu. Ulice 
ve středu města byly plné lidí. Viděl jsem křečovitě vzly-
kající ženy, muže se staženými rysy v zamlklých obliče-
jích, chlapce, kteří stáli v hloučcích a zpívali. Na naše auto, 
označené písmeny GB, bylo jednou posměšně pokřikováno 
„Chamberlain“. Slovo, které bylo v německých krajích vy-
slovováno s takovou láskou, mělo v Praze docela jiný vý-
znam.

Doprava na Václavském náměstí byla přerušena, ne-
boť davy narostly tak, že teď zaplňovaly celé prostran-
ství. Uvízlé tramvaje trčely v davu jako ostrůvky a lidí 
bylo tolik, že by je policie bez použití násilí nedokázala 
rozehnat. A nepozorovali jste nic, co by naznačovalo, že 
jde o nějakou organizovanou demonstraci: žádné prapory, 

Zítra ráno  
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amerického 
novináře z Čech 
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žádné průvody, žádné sborové provolávání. To vše přišlo 
až později. V tu chvíli jste měli dojem, jako by obyvatel-
stvo Prahy ve své bolesti nepřišlo na nic lepšího než vy-
hrnout se do ulic. Byla to rána tak zdrcující, že si ji ti vy-
třeštění lidé ani nedovedli hned uvědomit. Chodili bez 
cíle sem a tam a téměř nikdo nemluvil. Nevěděl jsem sice 
ještě, co se stalo, ale dalo se to lehce uhodnout. V životě 
jsem neviděl shromáždění lidí sklíčených tak hlubokým 

žalem. Později už zase ožila naděje – a byla znovu zkla-
mána –, ale onu středu instinkt lidu vytušil celou tragédii 
a truchlil nad zánikem státu.

V hotelu jsem se dověděl, co se stalo. Kolegyni, která 
je Angličanka, jsem našel v slzách – byly to slzy soucitu 
i  hanby. Tak jako ona musili trpět všichni Angličané 
a Francouzi, kteří byli onoho večera v Praze. Právě toho 
večera vrátil šéf francouzské mise v Československu ge-
nerál Faucher Francii svá válečná vyznamenání a vstoupil 
do české armády. Většina mých anglických kolegů novinářů 
zuřila hanbou. Tři různí angličtí dopisovatelé mi onoho ve-
čera s trpkostí blahopřáli k tomu, že jsem Američan; a tře-
baže ani rejstřík Ameriky za rok 1938 nebyl právě čistý, 
věděl jsem, co tím chtějí říci. Zbabělé, zrádné a zbytečné 
obětování Československa Hitlerově choutce bylo dovršeno 
sice až za deset dní, které svět prožíval jako celá staletí úz-
kosti a napětí. Ale plný dosah toho činu vyvstal před námi 
v Praze večer dne 21. září.

Demonstrace začaly pozvolna nabývat organizovaných 
forem. Mladíci a děvčata se do sebe zavěsili a za zpěvu vlas-
teneckých písní se dali na pochod. Dělníci v pracovních ša-
tech, tak jak přišli z továren, pochodovali přes Václavské 
náměstí k parlamentu. Asi za hodinu se začaly objevovat 
prapory. Před budovou parlamentu  ženy křičely: „My vám 
dáme syny. Jen jim dejte zbraně!“ A tak se pochodovalo, 
zpívalo a provolávalo celé hodiny; těch lidí na ulicích mu-

selo být nějakých čtyři sta, pět set tisíc, polovina pražského 
obyvatelstva. Mnoho jich po celý ten večer plakalo. Viděl 
jsem plakat i strážníka.

Nikdy nebyly masové demonstrace méně bojovné a méně 
revoluční, a přesto o nich německý rozhlas a tisk refero-
val jako o  „rudých nepokojích v  Praze“. Mám v  těch- 
hle věcech dlouholetou zkušenost, ale něco takového jsem 
ještě neviděl. Evropské „spontánní demonstrace“ jsou téměř 
vždycky podniky na výsost organizované a jejich technika 
bývá propracována jako technika hry na varhany. Pláč praž-
ského lidu v onen večer šel ze srdce.

A tak to trvalo celou noc; lidé chodili, zpívali a plakali. 
Ve tři hodiny ráno, když jsem šel spát, bylo lidí už méně, 
ale stále se ještě demonstrovalo. A demonstrovalo se ještě 
ve tři čtvrtě na deset dopoledne, když jsem vstal. Obchody 
a kavárny byly zavřené; byla všeobecná stávka; nejezdily 
tramvaje, nejezdily taxíky.

Svůj odpor proti „franko-britskému plánu“ – proti roz-
krájení a zničení Československa – projevil takto lid proto, 
že ho jinak projevit nemohl. Když toho dne československá 
vláda odstoupila, vyhověla tak jasné vůli obyvatel. V no-
vém kabinetě, jejž Beneš sestavil, byli dva generálové. Je-
den z nich, nejvyšší představitel armády, generál Syrový, byl 
dokonce ministerským předsedou.

Šílenec
Chamberlain a Hitler měli zatím ten čtvrtek další schůzku 
v Godesbergu na Rýně. Zprávy, které jsme měli v Praze 
o jejich rozhovorech, byly krajně zmatené a v pátek ráno 
jsme věděli jen tolik, že jejich „průběh není příznivý“. 
Mohl jsem si je zrekonstruovat až po několika měsících 
na základě britských dokumentů. Tenkrát jsme v Praze 
věděli jen tolik, že Hitler dal Chamberlainovi mapu, kte-
rou sám nakreslil, a žádal, aby mohl ihned vojensky obsa-
dit Sudety. Tento požadavek (docela nový) Chamberlaina 
nesmírně pobouřil a poděsil. Když se vypravoval do Go-
desbergu, byl sice zřejmě připraven na to, že Hitlerovi 
vyhoví. Ale zase byl natolik politikem, aby si uvědomil, 
že povolit Německu, aby své vítězství ještě oslavilo ta-
kovou okázalou vojenskou přehlídkou, by bylo přece jen 
nebezpečné.

Od úředníka, který měl stálé telefonické spojení s Lon-
dýnem, jsem v pátek ráno slyšel, že britský ministerský 
předseda má strach, že „Hitler je šílenec“. V Praze vládlo 
nesmírné napětí. Po onom výbuchu bolesti následovalo ně-
jakých čtyřiadvacet hodin nepřirozeného, napjatého klidu. 
To, že v čele nové československé vlády byl generál, jako by 
naznačovalo, že se bude třeba uvažovat o odporu.

V pátek dne 23. září, ve tři čtvrtě na sedm večer, navští-
vili československé ministerstvo zahraničních věcí brit-
ský a francouzský vyslanec. Přišli tentokrát s úplně no-

Francouzi a Britové mění plán. Bude se mobilizovat.  
(Prezident Beneš v rozhlase)

Nevěděl jsem ještě, co se stalo, ale dalo se to lehce
uhodnout. V životě jsem neviděl shromáždění lidí
sklíčených tak hlubokým žalem.
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vým příkazem – aby Československo mobilizovalo. Byl 
stylizován s onou nepřímostí, jakou se toho roku jednání 
Británie a Francie vyznačovalo. Dříve si totiž vyžádaly 
tyto dvě velmoci na Československu slib, že mobilizovat 
nebude; a jejich vyslanci přišli teď proto, aby prohlásili, 
že onen slib už zemi neváže. Že Československo může 
„podniknout všechna opatření, jež uzná za nezbytná pro 
svou bezpečnost“. Beneš svolal ministerskou radu a v de-
set hodin dvacet minut večer rozhlas oznámil, že vláda 
nařídila všeobecnou mobilizaci. Godesberské vyjednávání 
mezi Chamberlainem a Hitlerem ztroskotalo. Britský pre-
miér měl mít ovšem s Führerem ještě konečnou rozmluvu; 
a československá mobilizace byla jakousi novou formou 
argumentu.

Ať už byly pohnutky onoho francouzsko-britského roz-
kazu jakékoli, Češi provedli onoho večera mobilizaci. Praha 
byla pak po několik dnů bez jakéhokoli spojení s vnějším 
světem. Mezinárodní telefonní a telegrafní spoje ihned pře-
staly fungovat; všechny přímé linky procházely Německem, 
Berlín a Vídeň je mohly kontrolovat.

Za takových poměrů jsme nemohli mít správnou před-
stavu o tom, co se děje ve vnějším světě. Našimi informá-
tory byly pražské noviny a ministerstvo zahraničních věcí, 
ale jejich informace byly skoupé a přísně cenzurované. Do-

věděli jsme se, kdy mobilizovala Francie a kdy byla nařízena 
pohotovost britského loďstva.

Ale na úhrnný a podrobný obraz Evropy v době oné 
krize jsme musili čekat celé týdny. Překvapilo mě pak, když 
jsem se dovídal, jaký strach jal v těch zářijových dnech An-
glii, jak tam zuřivě kopali zákopy a vymýšleli plány na eva-
kuaci žen a dětí z velkých měst. Když se tyhle věci dály, 
tehdy jsme měli všichni za to, že vážně a bezprostředně je 
ohrožena německým bombardováním jen Praha.

Příliš zatemněná Praha
I Češi, podobně jako Španělé v občanské válce, byli podle 
všeho přesvědčeni, že je lépe zemřít vstoje než žít vkleče. 
Od vyhlášení mobilizace byla nálada obyvatelstva jiná. 
Očekávali nejhorší a nic si nenalhávali. Ale dívali se tomu 
nejhoršímu do očí s odhodlaným klidem, nesentimentálně 
a bez uhýbání. Muži a chlapci odcházeli do války s kufříky 
v rukou a s úsměvem na rtech. Na jejich místa v obchodě 
a v průmyslu nastupovaly ihned ženy, mobilizace byla pro-
vedena velice rychle a úspěšně.

Mnoho pražských obyvatel mělo už od  jara plynové 
masky a v těch dnech se objevily tisíce dalších. Většina lidí 
nosila tyto zlověstné válečky zavěšené přes rameno. Děv-
čata nosila masky místo kabelek. Řízení dopravy, hlavně 

Strach panoval v oněch zářijových dnech i v Anglii. (Downing 
Street 10, sídlo britského premiéra, v obležení novinářů, 1938)
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v okolí vojenských středisek, se ujali místo mužů skauti 
a sokolský dorost. Nikde žádné demonstrace, žádné shro-
mažďování na  ulicích, žádné davové projevy rozčilení. 
Země byla na takový den dokonale připravena a věděla, co 
má dělat. Tento moderní David byl tváří v tvář Goliášovi 
nebojácný, vážný a odhodlaný.

Měl jsem dojem, že v technické připravenosti mělo Čes-
koslovensko mnoho vážných nedostatků, především mu 
chyběly podzemní kryty. Ale ty neměli nikde v celé Ev-
ropě (snad kromě Německa). Protiplynové masky byly sice 
výborná věc, ale bylo také možné, že Němci plynu třeba 
vůbec nepoužijí.

V Praze teď lidé kopali zákopy, ale jak se zdálo, větši-
nou jen mělké. Účinnost takového krytu je velmi omezená; 
ochrání jen před střepinami přicházejícími z boku. Řádné 
vyzkoušené kryty, jaké Defensa Pasiva vybudovala ve Va-
lencii a po celém Španělsku, Praha neměla. Začnou-li pa-
dat bomby, bude to město čítající milion obyvatel velmi 
zranitelné. O tom, co je pravý kryt, panovaly mezi lidem 
nejrůznější představy. Maurice Hindus zavedl jednou mou 
ženu do „bombovzdorného sklepa“. Byl blízko hotelu Am-
bassador, a tak by se nám mohl při náletu hodit. Ukázalo 
se, že je tam sice teplo a pohodlí, ale kryt byl jen asi tři 
metry pod zemí a byla v něm spousta vodovodních trubek, 
které by při bombardování jistě popraskaly. Po podobných 
sklepech byla v Praze poptávka a snad nikdo nepochyboval 
o jejich účelnosti. Podle mého mínění byly nebezpečnější 
než otevřený příkop.

Jiná pověra, pocházející z nezkušenosti, se týkala za-
temňování města. Zatemnění bylo úplné: nikde nebylo vi-
dět jediné světlo. V našem hotelu i ve všech domech po ce-
lém městě nahradili lidé obyčejné žárovky tmavomodrými. 
Všechna světla na  autech musila být přelepena tmavo-
modrým papírem. Byla to pravděpodobně docela moudrá 
opatření: prováděli je ostatně s výjimkou Německa po celé 
Evropě. Zjistit polohu Prahy by ovšem nečinilo takové es-
kadře bombardovacích letadel žádné zvláštní potíže. Do-
vedly by to jejich přístroje a s konečnou platností potvrdilo 
ještě české protiletadlové dělostřelectvo. Zatemňovat veliká 
města se sice pokládá za moudré, ale hnát opatření do kraj-
ností, jako to dělala Praha, je čirá civilistická pověra.

Nechtěl jsem zhasnout
Musel jsem tehdy hodně jezdit i v noci, a na ulicích jsem 
nevycházel z nepříjemností se strážníky, protože ať byla 
světla mého auta sebevíce zatemněna, jim to stále nesta-
čilo. Byla už tak zatemněna, že jsem ani neviděl, kudy jedu, 
což představovalo bezprostřednější nebezpečí než německá 
letadla. A přesto mě bůhvíkolikrát zastavili. Teorie, že by 
plně zaměstnaný letec, letící pět kilometrů nad zemí, mohl 
spatřit každou zapálenou cigaretu, je prostě představa lidí 
znepokojených nebezpečím, s nímž se ještě neseznámili.

Ach ty modré noci! Žárovky, které se vydávaly pro 
všechna svítidla, byly tak zatemněny, že propouštěly jen 
jakýsi truchlivý polostín, v němž jsi nemohl ani číst, ani 
psát. V pátek, v sobotu a v neděli Praha očekávala ka-
ždý večer německá bombardovací letadla. Pak v pondělí 

večer Hitler promluvil a dal Evropě ještě čtyři dny, buď 
aby ho poslechla, nebo vzala odplatu. Nejhorší noci ale 
přišly teprve potom. Tu noc 29. září, kdy jsme se dově-
děli o Mnichově, jsem vůbec nespal. Ležel jsem na lůžku 
a hleděl celé hodiny na ta truchlivě ztlumená světla – ne-
chtěl jsem je zhasit, protože naznačovala trvalé osvětlení, 
v jakém teď bude žít celá Evropa. Noci, kdy jsme očeká-
vali bombardovací letadla, připadaly nám ve vzpomínce 
nocemi naděje. Neboť žádná hmotná pohroma by nebyla 
dovedla vyvrátit základy naděje tak, jak je vyvrátil Mni-

Příprava na 
bombardování,  
které nepřišlo.
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chov. Od oné noci jsem věděl, že se Francie a Anglie už 
nikdy nevzchopí k boji za věc opravdu hodnou boje. Že až 
se někdy odhodlají k odporu, bude to proto, aby si uchrá-
nily své žoky peněz a své říše, a nikdy ve jménu nějaké 
zásady, která by měla všelidský význam. A že ta hmotná 
pohroma přece jen nakonec přijde, že bude daleko horší, 
než jaká by snad byla bývala tento týden. To všecko byly 
v tom modrém světle studené a hrůzné skutečnosti – sku-
tečnosti, které už žádný z úsvitů, jež následovaly po oné 
noci, až po úsvit dnešní, nedovedl vyvrátit.

Es spricht der Führer
V předtuše bombardování konaly se ve dnech před Mni-
chovem přípravy k evakuaci československé vlády a za-
městnanců ústředních úřadů z Prahy. Akta, kartotéky, 
psací stroje a jiný inventář měly být odvezeny na Sloven-
sko, do místa vybraného pro svou domnělou nepřístupnost. 
Vláda měla odjet ve středu nebo ve čtvrtek. Kdyby nebyla 
dostala a přijala pozvání do Mnichova, asi by se přestěho-
vala. Po vypuknutí války s Německem by Československu 
alespoň první dva tři týdny nemohl pomoci žádný spoje-
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nec – a Prahu tak nebylo možné udržet. Z nejbližšího ně-
meckého letiště nebylo do Prahy ani půl letecké hodiny.

Evakuaci zahraničních dopisovatelů, kteří odjedou s vlá-
dou, měl na starosti přednosta tiskového odboru minister-
stva zahraničních věcí, náš přítel Miloš Šafránek. Někteří 
dopisovatelé chtěli zůstat v Praze, aspoň nějakou dobu, aby 
mohli psát o náletech na město. Mezi nimi i já. Psát pro tisk 
nebylo v těch dnech v Praze ovšem vůbec možné: nebylo 
žádné spojení. Ale i kdybychom mohli posílat své zprávy 
do ciziny, neměli bychom téměř o čem psát. Město bylo 
klidné. Vystaveno nejstrašlivějšímu napětí chodilo obyva-
telstvo Prahy ukázněně za svým povoláním. Byla to sebe-
kázeň, neboť těch strážníků, kterých jsi viděl na ulicích, ne-
bylo nijak zvlášť mnoho. Odhodlaný klid, v němž se vše 
odehrávalo, zasloužil si zneužívaného přívlastku „hrdinský“. 
Mužové odešli do války; ženy nastoupily v práci na jejich 
místa – to bylo vše. Ve vzduchu visela jakási vážná spokoje-
nost, která se dá těžko vyjádřit, neboť v ní nebyl sebemenší 
náznak radosti z války nebo nějakých růžových nadějí. Mlu-
vila z ní pevná rozhodnost celého národa, prodchnutého vě-
domím, že krize je už rozřešena a že je třeba přinášet oběti.

Svou řeč v berlínském Sportovním paláci pronesl Hitler 
večer v pondělí 26. září. Poslouchali jsme ji po mátožných 
dnech a nocích zlých předtuch. Věděli jsme, že ten večer 

přinese rozhodnutí. Očekávali-li jsme někdy bomby, očeká-
vali jsme je teď. Představoval jsem si, že řeč, kterou Hitler 
pronese, bude celkem podobná jako jiné jeho projevy (sku-
tečně byla), ale po ní bude následovat prohlášení, že bom-
bardovací letadla už letí na Prahu. (S remilitarizací Porýní 
to provedl také tak: synchronizace slova a činu.) Tentokrát 
však pouze prohlásil, že nedostane-li, co chce, do čtyř dnů, 
půjde si pro to sám.

Na poslech onoho projevu jsme si vyjeli do Šeberova, 
vesnice nedaleko Prahy, kde jsem si se svou ženou a něko-
lika kolegy novináři pronajal od místního berního úřed-
níka část domu, abychom v případě bombardování měli 
kde v klidu přespávat. Přiletí-li letadla, chtěli jsme zůstat 
přes noc v Šeberově a ráno jet zase do Prahy; nasbírali by-
chom tam materiál pro zprávu do Ameriky a pokusili se pak 
zprávu nějakým způsobem odeslat. Manželé, kterým dům 
patřil, měli rádio v kuchyni. Úředník rozuměl německy 
mnohem lépe než jeho žena, a proto jí stále šeptem překlá-
dal, co Hitler mluví. Z nás novinářů neuměl nikdo pořádně 
německy, já a má žena trochu, nejlépe uměl Geoffrey Cox.

„Es spricht der Führer“  – a  už to jelo, draslavý hlas 
a bezcitný tón, nepříčetná zběsilost a pocuchané, chou-
lostivé a dýchavičné nervy polovičního maniaka, jenž řídí 
osud Německa. Musím se přiznat, že jsem jen u mála slov 
dobře porozuměl jejich významu. Poslouchal jsem Hitlera 
poprvé v životě, a tak mě především zajímaly vedlejší věci – 

šílená monotónnost jeho hlasu, přerývaná občas skřeky, 
v nichž jako by se odráželo utrpení. Ten zvláštní ryk a zvu-
kové efekty, vyluzované na jeho pokyn obecenstvem, nado-
byčejná průhlednost celé té mašinerie. Tak když jmenoval 
svého „přítele“ Benita Mussoliniho, vycvičení dirigenti jeho 
klaky spustili skandovaný vřesk: „Duce, Duce, Duce“, ale 
v jejich německém podání znělo to slovo asi právě tak uměle, 
jak umělé bylo celé německo-italské spojenectví. Rozumělo 
se samo sebou, že Benito Mussolini poslouchá rozhlasový 
projev také a ona poklona mu má způsobit radost.

Walter Kerr si pilně psal poznámky, neboť měl ještě ve-
čer promluvit prostřednictvím NBC k Americe. Má žena se 
potýkala s Hitlerovou němčinou, která byla chvílemi docela 
jasná a chvílemi zase nesrozumitelná. Nám nešlo ostatně 
o nic jiného, než abychom se dověděli: válka, nebo mír. Jak-
mile jsme uslyšeli o čtyřech dnech na rozmyšlenou – „nedo-
stanu-li to území do soboty, půjdu si pro ně sám“ –, věděli 
jsme hned dobře, že úslužný pan Neville Chamberlain už 
na něco přijde, aby byl řečník uspokojen. Nasedli jsme tedy 
hned zase do vozu a jeli zpátky do Prahy.

Nejšťastnější den života
Dny a noci světové krize byly pro nás jako nějaký těžký 
sen, neklidný a ponurý. Pochybuji, že se někdo se špetkou 

inteligence tehdy těšil nadějí na válku, ale druhá alterna-
tiva, tak jak jí rozuměla Francie a Anglie (tedy podrobení 
Hitlerovi), vypadala pro celou lidskou společnost a její bu-
doucnost ještě horší. Jaké budou její důsledky, západní svět 
neviděl – cítil jenom smrtelný strach z války. A tak mohl 
Neville Chamberlain odletět do Mnichova, přibrat si ještě 
povolného Daladiera a sjednat tam krásně celou kapitu-
laci; ani ve Francii, ani v Anglii nevznikla tehdy žádná vý-
znamnější opozice.

Bylo to zkrátka tady. Československá armáda byla nad 
chováním vzdálených přátel a spojenců, kteří ji s takovou 
ochotou vydali nepříteli, zkoprnělá úžasem. Na ulicích se 
zase plakalo, ale lidé byli tak skleslí, že už se nezmohli ani 
na demonstrace. Nervové vyčerpání a tohle nelidské ukon-
čení nelidského napětí byly příliš silné, aby ti lidé mohli 
projevovat své city nějak viditelně.

Vyjeli jsme si do Sudet, abychom viděli, jak pohraničí 
prožívá dobu mezivládí. Celý postup při odevzdávání území 
byl vskutku nevídaný, něco podobného historie asi mnoho-
krát nezažila. Ve většině oblastí zůstali Češi pány až do sa-
mého příchodu prvních Němců, odcházeli teprve asi tak 
půl hodiny před ním. Všichni ti, kterým německé vítězství 
nebylo po chuti, tedy Židé, intelektuálové, sociální demo-
kraté a jiní Němci i Češi, byli při obsazování těchto oblastí 
už pryč. Němci vstupovali za nelíčeného jásotu obyvatel-
stva – toho, které zůstalo.

Odhodlaný klid, v němž se vše odehrávalo, zasloužil si
zneužívaného přívlastku „hrdinský“. Mužové odešli do
války a ženy nastoupily na jejich místo – to bylo vše.
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Odjeli jsme, má žena, já a Walter Kerr, z Prahy velmi 
časně ráno do Karlových Varů, chtěli jsme spatřit Hitle-
rův triumfální vjezd do města. Nesmírně mi na tom zá-
leželo, protože šlo o mou poslední zprávu z Českosloven-
ska. North American Newspaper Alliance mě sice žádala, 
abych jí posílal zprávy ještě aspoň týden, ale bylo mi už 
z toho všeho tak zle, že jsem nebyl schopen psát tak, aby se 
to mohlo tisknout.

Představu o tom, co nás čeká, jsme si mohli utvořit už 
cestou. Skleslí čeští vojáci, ustupující po karlovarské silnici, 
nás pouštěli dále, aniž se pořádně podívali na naše papíry. 
Stále jsme teď projížděli houfy vojáků – někteří snídali, jiní  
šlapali k domovu. Byly to houfy nešťastné a poražené – ač-
koli ani neměly možnost bojovat. Na kopci nad Karlovými 
Vary jsme se setkali s prvními skutečnými znameními ra-
dosti německého obyvatelstva z připojení k Německu. Té-
měř na každém domě visely hákové kříže v oknech, ze 
střech, na dveřích. Když jsme projížděli obcí, zdravili nás 
muži, ženy i děti fašistickým pozdravem a voláním „Heil 
Hitler!“. Bylo nám to pramálo příjemné, ale nemohli jsme 
dělat nic jiného než si toho nevšímat.

V devět hodin jsme dorazili k mostu přes Mlýnský po-
tok; právě v tu chvíli přes něj přejížděla z druhé strany první 

auta s německými důstojníky v uniformách. Obecenstvo, 
kterého bylo ještě velice málo, jim uspořádalo ovace; odpo-
vídali pozdravy a širokými úsměvy a vykláněli se pro kvě-
tiny, které jim podávala děvčata stojící podél cesty.

Hotel na náměstí, kde obyčejně bydleli novináři, byl ob-
sazen tiskovými a propagačními orgány nacistické strany 
a několika důstojníky wehrmachtu. Všechny ostatní kar-
lovarské hotely byly už asi čtrnáct dní zavřeny, protože 
buď neměly hosty, nebo personál. Některé se teď znovu 
otvíraly, aby očekávané davy návštěvníků měly kde spát 
a jíst. Našli jsme si nocleh v hotelu Zum goldenen Schild. 
Všichni tady byli tou velkou událostí nesmírně vzrušeni. 
Majitelé hotelu měli syna, který se právě toho dne vrátil 
přes hory odkudsi z Německa; byl v Henleinově „freikorp- 
su“, onom dobrovolnickém sboru tamních nacistů, který 
nikdy nebyl povolán do skutečného boje – nanejvýš k pro-
vedení nějaké té vraždy nebo zbití Žida. Našli jsme si stůl 
u okna a pustili se do snídaně. Měl jsem téměř nepocho-
pitelnou smůlu, neboť první vejce, které jsem dostal, bylo 
zkažené a druhé také. Nevzal jsem pak do úst ani sousto.

Ale podívaná za okny stála za drobné nepříjemnosti. 
Z  ničeho nic se objevil pluk mužů, žen a  dětí a  začal 
z městského sadu na náměstí vyrývat všechny květiny, rů-

Tady je to naše. (Odstraňování hraničního sloupu mezi Československem a Německem po vyhlášení mnichovské dohody, 1938)
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žové keře a stromy. Říkali jsme si zpočátku, není-li to snad 
sprosté drancování. V sedm hodin ráno odešlo české vojsko, 
město zůstalo bez policie. Ale v tu dobu byla už na náměstí 
spousta německých důstojníků, a že by nechali lůzu ničit 
městský sad, se nám přece jen nezdálo. Za půl hodiny bylo 
počínání těch lidí jasné: dělali místo pro dav, ke kterému 
bude Führer mluvit.

Po snídani jsme si vyšli do ulic. Přijeli už i esesáci a v bu-
dově, kde předtím bývala policie, si zřídili velitelství. Zá-
stupy houstly a spousta lidí v davu plakala radostí. „To je 
nejšťastnější den mého života,“ slyšeli jste od nich. Nad-
šení většiny bylo nelíčené. Byli rádi, že území bylo při-
pojeno k Německu, a byli by Hitlerovi nejraději připravili 
to nejlichotivější uvítání. Všichni antifašisté byli už aspoň 
od sedmé hodiny ranní pryč. Zůstali jen lidé, kteří s radostí 
vítali v Hitlerovi nového pána Evropy.

Trocha toho deště
Viděli jsme, jak přijíždějí ohromná nákladní auta minister-
stva propagandy a rozdělují hákové kříže. Ohromné pra-
pory s ním spouštěli z balkonů městského divadla, odkud 
měl Hitler mluvit. Na Jelením skoku, vysokém skalním 
útesu tyčícím se nad městem vedle kříže vztyčili vlajku 
s  hákovým křížem. Ve  všech čtyřech koutech náměstí 

byly namontovány tlampače. Všechno to zařízení přivezli 
do Karlových Var z Německa. Nákladní auta s materiálem 
začala proudit do města hned ráno, sotva poslední český 
voják vytáhl paty.

Vojsko začalo hromadně přijíždět před desátou hodinou, 
ohromné kamiony nacpané pěšáky a kulometčíky. Chladiče 
aut byly ozdobeny květinami; květiny měli vojáci i na puš-
kách a na přilbách. Když auta projížděla ulicemi, všechny 
dívky na ulicích k nim vztahovaly toužebně ruce. Ve tři 
čtvrtě na dvanáct nastalo seřazování, jakási ukázka pořa-
dových cvičení, prováděných parádním krokem a s přímo 
hrůznou přesností. Brzy potom začaly přijíždět tanky.

Tlampače teď začaly popisovat krok za krokem Hitle-
rovu cestu z Chebu, zpravodajství bylo prokládáno roz-
kazy pro obecenstvo. Dopoledne chvílemi pršelo a první 
diváci, kteří přišli na náměstí, měli nad sebou deštníky. 
Tlampač jim za to vyčinil – Führer prý k nim jede v ote-
vřeném voze, jeho nic nechrání proti nepřízni živlů, 
a proto i oni musí vydržet trošku toho deště. Všeobecný 
smích, a deštníky jdou dolů. V jednu hodinu čtyřicet mi-
nut spustily tlampače pro ukrácení chvíle hudbu, ale už 
za deset minut dunivý hlas oznamoval slavnostně: „Führer 
je v Karlových Varech.“

Od té chvíle až do příjezdu onoho velikého muže na ná-
městí byl slyšet nepřetržitý jásot. Jeho začátek jsme za-
slechli odněkud zdáli, snad u mostu přes Ohři – a jak se 

auta ve Führerově průvodu pomalu a rádoby majestátně ši-
nula ulicí, jásot stále sílil. Přesně v jednu hodinu čtyřiapa-
desát minut, za autem s fotografickým a přijímacím zvuko-
vým aparátem, vjel na náměstí Hitler, nehybný, v dlouhém 
vojenském plášti a ve vojenské čepici, ruku na štítku k vo-
jenskému pozdravu. Dav spustil sborově zpěvavým hla-
sem (počin ovšem vyšel od dirigentů klaky, rozmístěných 
mezi lidem): „Wir danken unserem Führer.“ Bylo to podle 
všeho heslo dne a prozpěvovali ho pak při Hitlerově řeči 
i po ní, střídajíce ho s řízným, divošským a štěkavým „Sieg 
Heil, Sieg Heil!“. 

Přesně ve dvě hodiny vyšel Führer na balkon divadla, 
pozdravil nacistickým pozdravem a dav shromážděný dole 
na náměstí jeho pozdrav opětoval. Následoval potlesk pro-
vázený hysterickým ječením a vytím. Přesně po pěti minu-
tách dal Hitler rukou znamení, a všecko rázem ztichlo. Tak 
jako zhasne světlo, když otočíte vypínačem.

První promluvil K. H. Frank, vůdce tamních nacistů 
(Henleinův zástupce a karlovarský občan), aby jménem lidu 
„svému Vůdci“ poděkoval. „Přivedl jste nás, můj Vůdce, 
domů,“ prohlásil hlasem ochraptělým od pohnutí. Hitle-
rova řeč, která přišla potom, trvala právě deset minut. Sna-
žili jsme se se ženou dělat si poznámky, ale bylo to téměř 
beznadějné. Sem tam jsem zachytil z Hitlerovy řeči nějaké 

slovo, celou jednu větu, někdy i dvě, ale souvislý referát jsem 
napsat nemohl: s celým obsahem řeči jsem se seznámil až 
dodatečně z novin.

Byla to řeč celkem klidná (na Hitlera) a pouze jednou 
zazněla na okamžik onou maniakální prudkostí, jakou jsme 
očekávali. Bylo to tehdy, když udeřil na zábradlí balkonu 
a prohlásil: „Vždycky jsem věděl, že jednoho dne na tomto 
místě stanu!“ Tohle tvrzení bylo příznakem právě oné cho-
romyslnosti, která z něj v očích jeho krajanů učinila modlu. 
Mohl snad doufat, očekávat, ale že by byl věděl o svém ví-
tězství, je vyloučeno. Musil jsem si vzpomenout na slova 
jednoho německého starce, který poznamenal, že když 
tráva vyroste, každý už může tvrdit, že ji slyšel růst. Nu, 
ale ona maniakální prudkost v těch slovech byla, a každý, 
kdo je slyšel, ucítil něco jako elektrický úder. Několik žen 
v davu omdlelo; viděl jsem, jak jednu odnášejí z náměstí 
a druhou nesou do našeho hotelu.

Sedíte v teploučku?
Řeč byla krátká a o půl třetí byla už celá slavnost u konce. Šli 
jsme dolů do restaurace, abychom něco pojedli, a pak jsme 
se dlouho hádali, kam bychom teď měli jet zatelefonovat své 
referáty. Spojení z Prahy bylo stále ještě krajně nespolehlivé. 
Zkusili jsme to z Karlových Var; bylo nám ale řečeno, že se 
telefonovat nikam nic nesmí. Nejbližší větší město byl Bay-
reuth v Německu. Jet tam v době, kdy se prováděla okupace, 

Chladiče vojenských aut byly ozdobeny květinami, květiny
měli vojáci i na puškách a na přilbách. Když auta projížděla
ulicemi, všechny dívky k nim vztahovaly toužebně ruce.



99

Všichni antifašisté už byli pryč. 
Zůstali jen lidé, kteří s radostí 

v Hitlerovi vítali nového pána Evropy. 
(Ústí nad Labem, 1938)
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byl jistě nápad lehkomyslný, ale nejbližší telefon je v tako-
vých případech nejbližší telefon, a tak jsme jeli.

Vyjeli jsme silnicí přes Aš do Bavor – myslím, že to 
byla právě ona silnice, po níž vjel Hitler do Českosloven-
ska. Na jejím československém úseku, právě připojeném 
k Německu, byl čilý ruch. Spatřili jsme první svědectví 
o zabavování židovského majetku – velké nákladní auto 
jednoho židovského obchodního domu v Karlových Va-
rech, plně obsazené německými vojáky a ujíždějící s nimi 
do Bavor.

Na hranicích, které už nebyly hranicemi, vůbec nevěděli, 
co si s námi mají počít. Československá hranice byla pryč, 
strážní budky opuštěné a závory odklizené, ale strážní or-
gány na německé straně konaly službu dále. Všichni jsme 
měli cestovní pasy; nebylo tedy důvodu, proč bychom měli 
být zadrženi; ale muž, který nám dával na naše papíry ra-
zítka, prohlásil, že si v Bayreuthu budeme musit na ge-
stapu opatřit „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ (potvr-
zení o tom, že proti nám není námitek). Bez toho že nás 
zpátky do Československa nepustí.

Do Bayreuthu jsme přijeli ještě včas, abychom mohli za-
telefonovat své reportáže. Walter Kerr dostal spojení s Pa-
říží za nějaké tři minuty; přečetl do telefonu to, co napsal, 
a odešel do restaurace objednat večeři. Větší potíže jsem 

měl já. Londýnská kancelář North American Newspaper 
Alliance měla už zavřeno nebo se nehlásila. Nezbývalo mi 
tedy než volat pařížskou nebo berlínskou redakci newyor-
ských Times a požádat ji, aby poslala mou zprávu dále. Ale 
zdálo se, že spojení nedostanu. Volal jsem obě redakce, ale 
nikdy jsem se ho nedočkal.

Po několika hodinách se mi do sluchátka neozvala nor-
mální telefonistka, nýbrž nějaký jiný hlas a řekl asi toto: 
„Tak vy jste byl tedy dnes v Karlových Varech! A viděl 
jste našeho Vůdce, viďte, že jste ho viděl! No, a nebylo 
to krásné? Doufám, že se vám to líbilo.“ Tohle mi nešlo 
na rozum: co je takové telefonistce do toho, co jsem dě-
lal, a jak se to mohla vůbec dovědět? „To je sice všechno 
pravda,“ odpověděl jsem, „ale co bude s tím mým spoje-
ním?“ „Bude, bude, nemějte starosti,“ konejšil mě onen 
ženský hlas. „Sedíte si pěkně v teploučku, nebo ne? V ho-
telu, u dobré večeře, a tak snad můžete počkat. Však se 
dočkáte.“

Nakonec zavolal místo mě Walter. Žádal spojení s ber-
línskou redakcí svého listu Herald Tribune. Netrvalo ani 
tři minuty a dostal je. Přečetl pak redakci svého listu mou 
reportáž a požádal, aby ji poslala redakci Times. Proč 
jsem nemohl dostat telefonické spojení já? To už je jedna 
z těch záhad, na které narážíte při výkonu svého povolání 
v nacistickém Německu. Začal jsem věřit všem těm his-
torkám, jež jsem slyšel od kolegů o špionáži. I v takovém 

ospalém městě jako Bayreuth mohlo být gestapo, které 
o každém vědělo.

Teď už se nezastavíme
Sotva jsme opustili Bavorsko a vstoupili zpátky do nově 
obsazeného území, všecko už bylo jiné. Včerejšek byl 
dnem květů a jásotu; dnešek byl dnem tanků, pancéřo-
vých aut, těžkých nákladních aut se střelivem a generál-
ního nástupu německé armády k uchvácení kořisti. Sil-
niční ruch mezi Františkovými Lázněmi a Karlovými 
Vary byl velmi živý. Očekávali jsme, že nás budou za-
stavovat, abychom se legitimovali. Motorizovaných hlí-
dek polního četnictva jsme minuli několik, ale každá nás 
vždycky jen pozdravila, jako bychom náleželi ke generál-
nímu štábu, a frčela dále. Mé auto bylo šedé, jako většina 
německých velitelských aut, a tak je snad od nich ani ne-
bylo možno rozeznat.

Ale mohu říci, že ze všech těch podivných událostí 
našeho putování zemí nikoho bylo nejpodivnější to, že 
nás nikdo nezastavil a že nikdo nehnul ani prstem, aby 
zjistil, co tam vlastně děláme. Kdybychom měli kulo-
met, nebylo by bývalo tak těžké namířit na balkon nad 
karlovarským náměstím a postřílet Hitlera i jeho dru-
žinu.

V Praze jsme se potom setkali s kolegy žurnalisty, kteří 
byli svědky téhož divadla jako my, jenže pod záštitou úřadů, 
v lóži pro novináře a s úředními průvodci. Ti nám vyprá-
věli, že tiskový šéf z Berlína, který doprovázel Hitlera, pro-
hlásil německému zpravodaji před přítomnými Angličany 
a Američany: „Tak, a teď už je všechny jen poženeme. Teď 
se už nezastavíme.“

Takové bylo tehdy mínění mnohých Němců. V Bayreu-
thu, v restauraci hotelu Zum goldenen Anker, po celou tu 
dobu, co jsem se marně namáhal dostat telefonické spojení, 
nebylo z rozhlasu slyšet nic jiného než reportáž o oné slávě 
v Karlových Varech, vysílanou ze zvukového pásu. Tytéž 
věci, které jsme slyšeli ráno, řvalo na nás rádio i při večeři, 
a vyřvávalo je na celé miliony Němců v domácnostech, ho-
telích, restauracích a divadlech.

Když jsme na své zpáteční cestě projížděli Karlovými 
Vary, nevěděli jsme ještě vůbec, budeme-li moci projet vo-
jenskými liniemi. Karlovy Vary byly stále vyzdobeny há-
kovými kříži a žily ještě v oné hysterii, která se jich zmoc-
nila předcházejícího dne. Ženy a děti byly ještě rozjívenější 
než 4. října, stávalo se, že takové děti přímo hazardovaly 
se životem – s rukou vztaženou k fašistickému pozdravu 
a s ječivým „Heil!“ vbíhaly doprostřed jízdní dráhy. Ně-
kolikrát jsme musili prudce stočit auto, abychom nenajeli 
na takového rozpáleného blbečka, který pokládal naše auto 
za německé.

Kdybychom měli kulomet, nebylo by bývalo tak
těžké namířit na balkon nad karlovarským náměstím
a postřílet Hitlera i jeho družinu.
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Když jsme vyjeli z Karlových Var, ona hysterie rychle 
pohasla. Na  selských staveních byly sice stále ještě há-
kové kříže, ale tanky a nákladní auta nejezdily dále. Mezi 
Vary a Bochovem jsme už viděli jen německé pěšáky, tupé 
a bodré. Za Bochovem jsme minuli poslední vojáky a tam 
jsem zahlédl i scénu, která, jak se mi zdálo, vyjadřovala 
tehdejší náladu. U silnice stáli dva důstojníci wehrmachtu 
a hleděli triedry na protější kopce – na české linie a opev-
nění, které už nebyly vydány. Smáli se: a v tom, jak tam 
stáli a jak se dívali, bylo něco, co naznačovalo jejich myš-
lenky. „Tak tamhle tedy jsou, zajištěni nějakým kašírova-
ným opevněním, které jim, až budeme chtít, hravě prolo-
míme,“ říkal ten jejich úsměv. „Vzali jsme si toho už víc, 
než jsme si myslili, že je vůbec možné. Teď jen chviličku 
počkat, a pak si to vezmeme celé.“

V několika málo minutách jsme narazili na první čes-
koslovenskou vojenskou stráž. Naše vojenské propustky 
z Prahy tu měly stále ještě svou váhu, a tak nás ani ne-
prohledávali. Na další cestě ku Praze projížděli jsme teď 
proudy znavených a skleslých vojáků, udržujících někdy 
pochodový útvar, častěji však ne – mužů, kteří se vraceli 
domů nebo na místa, kde se měli dát demobilizovat. Kon-
trast mezi téměř patologickým vzrušením na straně ně-
mecké a těmito mátožnými houfy říkal dosti jasně, co se 
stalo: že tu byla prohrána celá válka, a že byla prohrána 
bez boje.

Praha byla teď domovem smutku. Zprávy, které přichá-
zely, byly stále horší. Němci už obsazovali „páté pásmo“ 
a bez ohledu na podrobnosti mapy, kterou Hitler vnutil 

v Mnichově Evropě, přikrajovali si území více méně tak, 
jak potřebovali. Hlavní zásadou při tom bylo, aby každý 
československý hlavní spoj (telefon, telegraf, železnice) byl 
provedením vojenské okupace někde přeťat. Aby velká a pro 
Československo důležitá města, jako Plzeň a Brno, byla té-
měř obklíčena a aby jednota Československa byla tak otře-
sena, že každá jeho vláda bude závislá na Německu.

Edvard Beneš nedovedl přestoupit do služeb nového 
pána, a proto odstoupil a odjel z Prahy. Slovensko se stalo 
střediskem podivného neklidu, maďarských a antisemit-
ských demonstrací a separatistické agitace. Z Podkarpat-
ské Rusi přicházely zprávy o chaosu a zmatku. Všechen 
můj historický instinkt mi říkal, že Hitlerovo vítězství je 
větší, než si ti, kdo mu je v Berchtesgadenu, Godesbergu 
a Mnichově darovali, dovedli uvědomit. Když katastrofa 
dospěla až sem, neměl jsem už nejmenší chuti zůstat ještě 
v Praze a zaznamenávat podrobnosti dalšího vývoje. Os-
mého října jsme odjeli s mou ženou autem přes Brno a Bra-
tislavu do Vídně. X
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text je redakčně krácen

Vincent Sheean (1899–1975) byl americký novinář a spisovatel. Ve tři-
cátých letech pobýval v Evropě a psal reportáže z pochodu italských fašistů 
na Řím, španělské občanské války i válek na Dálném východě. Spolupra-
coval s českým kameramanem Alexandrem Hackenschmiedem na doku-
mentárním filmu Krize, popisujícím vzestup nacismu a události v Evropě 
roku 1938. Jeho reportáže z Československa té doby vyšly po válce knižně 
ve sborníku Ne mír – ale meč.
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Je únor roku 1933 a
čtyřiadvacet elegant-
ně oděných němec-
kých průmyslníků a fi-
nančníků, čtyřiadvacet
zástupců významných
rodin a podniků je
povoláno ke schůzce
s Hermannem Görin-
gem, jenž jim vysvětlí,
proč je nutné, aby Hitler vyhrál volby, a jak tomu mohou
pomoci. Nikdo z nich se nevzepře, všichni do jednoho
přispějí svými financemi a všichni z toho budou po
následující desetiletí profitovat. Stejně jako jejich mili-
ony marek otevřely Hitlerovi cestu k moci, otevírá tato
scéna reportážní román Erica Vuillarda. Strhující, strohý
a přitom štiplavě ironický text vede čtenáře jedním
úsekem mrazivé cesty, která nejprve střední Evropu
a posléze celý svět dovedla do pekla, z něhož se bylo
možné dostat jen za cenu nepředstavitelného utrpení
milionů lidí. Vuillard krok za krokem sleduje nenápadné,
a přesto osudné ústupky, rozhodnutí a zaváhání mužů,
kteří měli možnost zasáhnout, ale neudělali to.

TAGESORDNUNG
Anšlus Rakouska v šestnácti obrazech
Éric Vuillard
228,- Kč

ZUM BEFEHL,
PANE LAJTNANT...
Pavla Horáková, Jiří Kamen
498,- Kč

TGM
Zdeněk Ležák
348,- Kč

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

vyhrál volby, a jak tomu mohou

šestnácti obrazech

Kompozice z pamětí,
deníků a korespon-
dence českých vojáků
v první světové válce,
volně navazující na
knihu Přišel befel od
císaře pána, tentokrát
nesleduje pouti jed-
notlivých účastníků
válečného dění, nýbrž
pomocí autentických
textů líčí konkrétní oblasti života na frontě i v zázemí.
Přináší dosud nezveřejněná svědectví o tom, jak čerství
rekruti reagovali na cizí kraje a národy, jaké byly jejich
první zkušenosti s válečnou realitou, hrdinstvím a zba-
bělostí, novými zbraněmi, s lazarety a špitály či jakou
úlohu plnila v poli zvířata. Spolu s vojáky i civilisty se
podíváme, jak vypadalo válečné stravování, jak se slavily
Vánoce i jiné svátky a obřady, jak se na frontě trávil volný
čas, ať už sportem, hrami nebo uměleckou činností,
jakou roli sehrály ženy v zázemí i ve vojenském prostředí
a jaký význam pro české muže v poli měla víra a láska.

vá, Jiří Kamen

oblasti života na frontě i v zázemí.
jněná ědect í to jak če

Tomáš Garrigue Masa-
ryk ve stostránkovém
životopisném komiksu
vzniká k příležitosti 80.
výročí úmrtí našeho
nejvýznamnějš ího
státníka 20. století. Ko-
miks sleduje veřejný i
soukromý Masarykův
život a zaměřuje se na
klíčové události, které jej směrovaly k vyvrcholení jeho
kariéry coby prvního prezidenta samostatného Česko-
slovenska. Začínáme před jeho narozením a provázíme
ho dětstvím, dospíváním i studiemi. Výrazný obrat v
Masarykové životě nastává jeho příchodem na praž-
skou univerzitu v roce 1882, kde se začíná zapojovat
do veřejného života. Komiks zmiňuje boje o rukopisy,
Hilsnerovu aféru, Masarykův vstup do politiky a ko-
nečně i jeho snahy vedoucí k osamostatnění Česko-
slovenska. Významná část komiksu se věnuje působení
Masaryka během první světové války a konečně jeho
prezidentské éře.

směrovaly k vyvrcholení jeho

RS
00
70
58

 I nZ E rCE



102

pProtože jsem byl členem Sokola, měl jsem odjet přes Starý 
Rokytník do Úpice. To však už nešlo. Ke strýci jsem se 
tedy chtěl dostat přes Poříčí, ale hned v podvečer byli 
okupanti i tam. Chtěli mě stavět, stačil jsem však ujet 
a za mostem byli už naši ustupující vojáci, a to mě za-
chránilo. Druhý den, v neděli 9. října, došli němečtí vo-
jáci do naší obce Humburky. Ráno v pět hodin už němečtí 
občané a s nimi i moji kamarádi obsadili náš dům. Rozbí-
jeli dveře a okna, sekera vlétla až do postele. Potom vnikli 
do domu a rozbíjeli, co se dalo. S pistolí mě hledali i mí 
němečtí kamarádi, kde že je ten sokol, a šťouchali vid-
lemi do sena. Rodiče a bratra ztloukli a ve spodním prá-
dle je hnali dva kilometry do Trutnova na gestapo. Zde 
byli zase ztlučeni, vězněni a vyslýcháni. Když byli propuš-
těni a vrátili se domů, opět je zadrželi a opět byli vyšetřo-
váni gestapem. Později se rodičům podařilo odstěhovat se 
i s mým mladším bratrem do České Skalice, kde jsme se 
všichni na Vánoce sešli.“

Takhle na svou rodinnou tragédii po obsazení Sudet 
nacisty v září 1938 vzpomínal šedesát let poté Antonín 
Rosa z obce Humburky (dnes Bojiště) nedaleko Trutnova, 
což bylo před válkou město obydlené převážně českými 
Němci. Příběhy, jako byl ten Rosův, záhy překryla oku-
pace, doba protektorátu, heydrichiáda, konec války a na-
konec poválečný odsun právě těch německých kamarádů, 
o nichž pamětník mluvil. Vyhnání a útěk statisíců etnic-
kých Čechů (ale nejenom jich, před smrtelnou hrozbou 
prchali i sudetoněmečtí antifašisté a samozřejmě Židé) 
ze zabraného pohraničí do vnitrozemí je dnes zpola za-
pomenutou historií, přitom ale ve své době odstartovaly 

logistickou a humanitární akci, jaká v novodobých českých 
dějinách nemá obdobu.

Odejdeme nakonec všichni
V květnu 1938 česká armáda částečně mobilizovala. Ně-
mecko v březnu anektovalo Rakousko a československá 
rozvědka se dostala k informacím – z dodnes neznámého 
zdroje – o podezřelých přesunech německých vojsk u čes-
koslovenských hranic. Zprávy se nakonec ukázaly jako 
neopodstatněné, přesto českoslovenští spojenci, Británie 
a Francie, diplomaticky tvrdě zareagovali a vzkázali Hit-
lerovi, že v případě útoku přijdou Československu na po-
moc. Hitler nakonec tenkrát nezaútočil, přesto reálná 
představa nacistického vstupu vedla mnoho nejzranitel-
nějších obyvatel pohraničí – Židů – k definitivnímu roz-
hodnutí nečekat na nejhorší v obklíčení stále agresivněj-
ších henleinovců a raději opustit domov.

Tak vznikla takzvaná první utečenecká vlna, zatím jen 
velmi slabá. Od května po celé léto přijížděly do vnitro-
zemí, hlavně do Prahy a větších měst, rodiny židovských 
občanů. Byli to především ti bohatší a vzdělaní, největší 
zastoupení mezi nimi měli lékaři a advokáti. Šlo o stovky, 
nanejvýš tisíce lidí, a logicky nebudili u úřadů ani u veřej-
nosti velkou pozornost. Koneckonců, šlo o československé 
občany, kteří se díky svému společenskému postavení byli 
schopni ve svém novém vnitrostátním exilu zaopatřit sami 
a nevyžadovali státní podporu.

První velký zlom nastal po  12. září. Hitler pronesl 
na  stranickém sjezdu v  Norimberku projev přenášený 
rozhlasem, ve kterém obvinil Československo z útisku 

Před ordnery  
do republiky
Válce předcházel mohutný 
útěk ze zabraného 
pohraničí
tomáŠ B roLÍk
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a týrání německé menšiny v Sudetech. Členové Henle-
inovy Sudetoněmecké strany (SdP) už předchozího dne 
podle instrukcí z Berlína  pořádali demonstrace i útoky 
na Čechy, Židy a německé antifašisty. 12. září teror zesí-
lil a v průběhu následujících deseti dní se přelil v povstání 
a pokus o puč, které ukončila až plná mobilizace českoslo-
venské armády 23. září a vyhlášení stanného práva.

Pod dojmem těchto událostí  se už vydalo na cestu 
ze Sudet do vnitrozemí přes 20 000 lidí, řádově víc než 
v předchozích měsících. Odcházeli hlavně ti obyvatelé po-
hraničí, kterým z rukou nejaktivnějších členů SdP a jejího 
polovojenského Freikorpsu hrozila újma na zdraví nebo 
rovnou smrt: Židé a němečtí antifašisté. Jak zaznamenával 
dobový tisk, etničtí Češi byli mezi těmito utečenci v men-
šině. Česká veřejnost jim vyjadřovala sympatie („Jde ve-
směs o lid německé národnosti, který tak drastickým a pro 
něj jistě bolestivým způsobem dává najevo, co si o haken-
krajzlerech myslí,“ psal o utečencích ze Sudet deník České 

slovo), zároveň však už pomalu vyvstával logistický pro-
blém. Už nepřicházeli jen bohatší lidé schopní se zařídit 
sami, nýbrž uprchlíci všech profesí a ze všech sociálních 
vrstev, na což úřady nebyly vůbec připravené.

V následujícím týdnu vpadl do cesty pomalu se roz-
bíhající mašinerii státní pomoci třetí zlom – mnichov-
ská dohoda, zábor Sudet nacistickým Německem a s ním 
i poslední vlna uprchlíků. Jestliže do 1. října 1938 přišlo 
do českého a moravského vnitrozemí 25 000 lidí, v ná-
sledujících třech měsících to bylo 150 000. Tentokrát to 
už převážně byli etničtí Češi, z nichž někteří prchli jako 
Antonín Rosa jen s holýma rukama a bylo pro ně nutné 
najít přístřeší, zajistit stravu – a dát jim šanci nějak si zor-
ganizovat život na příští léta.

Slované první
O skutečném vyhnání je možné mluvit zhruba u třetiny 
lidí. Utečenci vyplňovali po svém příchodu do vnitro-

Skutečné potíže. (Uprchlíci ze Sudet, ubytovaní ve Štětí, říjen 1938) foto Čtk
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Dočkali jsme se. 
(Podhradí u Aše po 
německém záboru) 
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zemí dotazníky, v nichž uváděli důvody svého odchodu, 
30 procent vyplnilo „skutečné potíže“ – politické, hos-
podářské či kulturní. Šlo především o lidi, kterým kvůli 
členství ve spolcích či politických stranách hrozilo od na-
cistů násilí nebo zatčení, případně živnostníci, kteří se 
stali obětí henleinovských bojkotů (či rovnou přímočarého 
ničení obchodů a řemeslnických dílen). Čtyřicet procent 
jako důvod svého odchodu uvedlo „obavy před potížemi“ 
a dalších zhruba 20 procent touhu žít v ČSR a mezi Če-
choslováky.

Pohled českých úřadů na utečence z pohraničí, kteří 
se na cestu vydali v polovině září, při sudetoněmeckém 
povstání, byl v prvních třech týdnech jejich exodu velmi 
přísný. Oficiální stanovisko vlády po 12. září, kdy začaly 
hlavně do Prahy přijíždět tisíce lidí, znělo, že drtivá vět-
šina uprchlíků nemá k odchodu pádný důvod a měli by se 
vrátit do svých domovů. S útočištěm se počítalo zhruba 

pro jedno procento uprchlých, hlavně pro německé so-
ciální demokraty, kterým i v očích vlády hrozilo reálné 
nebezpečí. Centrální úřady proto nařídily okresním či-
nitelům, aby bránili „bezdůvodně odešlým“ českosloven-
ským občanům v cestě do vnitrozemí a ubytovali je pokud 
možno nanejvýš v okresech hraničících se Sudety (finan-
cování takové pomoci se dojednávalo improvizovaně). 
Okresní úředníci se měli snažit přesvědčit uprchlé lidi 
k návratu do jejich domovů.

Na vládní stanovisko ovšem utečenci nebrali mnoho 
ohledů a  jejich proud ještě zesílil po 21. září. Vláda 
Milana Hodžy ustoupila anglo-francouzským návrhům 
a předběžně souhlasila, že odstoupí Hitlerovi ta česko-
slovenská území, kde žije nadpoloviční většina Němců. 
Následně Hodžova vláda podala demisi s tím, že de-
taily této dohody budou dojednány později, provizorní 
vládou Jana Syrového. Navzdory přesvědčování, že mo-
mentálně se nic nemění a na československém území 
nadále platí československé zákony a úřední moc, pa-

nika mezi obyvateli Sudet vzrostla. Vládní instrukce 
ovšem zůstaly nezměněné, okresní hejtmani měli „bez 
krutosti“, leč důsledně držet utečence co nejblíže hra-
nicím a  v  každém případě zamezit jejich příjezdu 
do Prahy a dalších velkých měst. To především z obavy 
z šíření epidemií.

Zvratem v politice československého státu byla mni-
chovská dohoda, která definitivně stvrdila ztrátu Sudet. 
Začala urychlená evakuace. Ta se zprvu netýkala civilistů, 
nýbrž úřadů, vojska a důležitých hospodářských zařízení. 
Civilisté měli prozatím zůstat na svých místech. Stát sle-
doval dvojí zájem. V první řadě ho zaskočilo už 20 000 
dosavadních utečenců, a po Mnichovu bylo možné oče-
kávat desetinásobek (oprávněně). Vláda usoudila, že po-
starat se o takové množství bezprizorních lidí je nad síly 
úřadů. Zadruhé tu byl důvod strategický. Mnichovská 
dohoda počítala s plebiscitem, který by rozhodl o osudu 

části území, kde byl poměr Čechů a Němců vyrovnaný. 
Byl to závazek, který Němci neměli nikdy v plánu dodr-
žet, ale na počátku října dávalo z hlediska pražské vlády 
smysl, aby v okolí budoucích volebních uren udržela co 
nejvíce Čechoslováků, a nepřišla tak při hlasování ještě 
o další území.

Zároveň se pootočila optika, s níž úřady i veřejnost 
na nově příchozí hleděly. Jednoznačnou přednost před 
ostatními československými občany dostávali etničtí Češi, 
neboť, jak zaznělo na vládním jednání o evakuaci, „náš stát 
v nových hranicích jest státem národním“. Kromě toho, že 
přijímání pouze Čechů mělo administrativě ekonomicky 
a organizačně ulevit, svou roli hrála i obava z možné roz-
vratné role německých (a židovských) přesídlenců. V poli-
tice i tisku se začal objevovat názor, že jejich přítomnost je 
nežádoucí, protože brzy budou po vzoru z první republiky 
žádat ústupky pro sebe jako pro menšinu, a budou tak re-
publiku oslabovat, což už si český národ nemůže dovolit. 
Občany německé národnosti, kteří budou na území nové 

Úřady nejprve nevěděly, co si s tolika lidmi počít, 
a přesvědčovaly je, ať zůstanou doma.

Lex Nelson
3. ledna 1934 došlo 
v hnědouhelném dole 
Nelson III. v Oseku 
u Duchcova k výbuchu 
a následnému požáru, 
jež si vyžádaly 142 obětí. 
Následně byl přijat tzv. 
lex Nelson, který zřizoval 
Státní bánskou inspekci.

14. 11. 1935
Prezident masaryk ve svých 85 letech 
oznamuje rozhodnutí abdikovat na prezi-
dentský úřad. jako svého nástupce do-
poručil Edvarda Beneše. oficiální abdi-
kace proběhla 14. prosince. o čtyři dny 
později proběhla volba Edvarda Beneše 
prezidentem. Pro hlasovalo 340 po-
slanců a senátorů; protikandidát za ag-
rární stranu B. němec získal 24 hlasů, 
76 hlasovacích lístků bylo prázdných.

1. 8. 1936
V době konání berlínské 
olympiády byly v Praze za-
hájeny sportovní lidové hry 
za účasti sokolských, orel-
ských a dělnických tělo-
výchovných a sportovních 
organizací z celé republiky. 
V Berlíně pro Českosloven-
sko získal zlato A. Hudec 
za sestavu na kruzích.
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republiky přijati, vláda plánovala „rozptýlit, aby netvořili 
kompaktní celek“. 

2. října 1938 se vládní instrukce zmírnily. Nikdo už 
neměl být nucen se vrátit na území, která obsazovala na-
cistická armáda (zároveň samozřejmě nikomu v takovém 
návratu nemělo být bráněno), ale utečenci měli být vraceni 
co nejblíže k nově vzniklé hranici, což byla politika, jíž 
se československé úřady už držely. V praxi to znamenalo, 
že v průběhu podzimu a zimy přišlo na okleštěné území 
druhé republiky přes 150 000 lidí.

Práci a byt
Většina z uprchlých si dokázala svou novou existenci za-
jistit sama, například našli útočiště u příbuzných či zná-
mých. Zbytek – řádově tisíce lidí – byl ubytován v pro-
vizorně zřízených táborech a ubytovnách – v hostincích, 

zámeckých sálech, sokolovnách, či dokonce silech. Většina 
těchto táborů byla v příhraničních okresech. Řešení to 
bylo dostačující pro první měsíce, ale nepomohlo v otázce 
stálého bydlení. Tento problém, podle dochovaných zpráv, 
začali pociťovat i lidé, které do svých někdy i tak stísně-
ných domovů přijali příbuzní.

Nově vzniklý Ústav pro péči o uprchlíky (který státní 
pomoc administroval do  května 1939, kdy byly akce 
na podporu uprchlíků novou protektorátní správou ukon-
čeny) nabízel bezúročné půjčky obcím, v nichž byla by-
tová tíseň nejnaléhavější (týkalo se to především Slezska 
a západních Čech). Poměrně vysokou částku 18 milionů 
korun získal v zimě roku 1939 ústav z fondu londýnského 
starosty. Z těchto prostředků a státních půjček bylo po-
staveno několik stovek malých bytových jednotek po celé 
republice.

29. září 1938
Hitler, Chamberlain, Daladier 
a Mussolini svými podpisy 
stvrdili mnichovskou dohodu 
o postoupení pohraničních 
území Československa 
Německu.

Zpracováno s použitím knihy Dějiny zemí 

Koruny české od Františka Čapky.

„Za sto let možná 
děti našich dětí / 
svým dětem bu-
dou teskně vy-
právěti / o šedém 
ránu čtrnáctého 
září / navěky 
označeném v ka-
lendáři.“
Verše jaroslava seiferta k úmrtí 

t. g. masaryka; ten skonal  

14. září 1937 v Lánech.

Takhle nás 
tu týrají. (Po 
nahraném vypálení 
německé celnice 
u Nového Přerova. 
Německo tak 
ospravedlňovalo 
svůj nárok na 
pohraničí.)
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Ústav zároveň zajišťoval i sociální podporu pro ute-
čence. Ucházela se o ni velká většina lidí přišlých z po-
hraničí. Výjimku tvořili Židé, těch o státní podporu 
požádalo pouze 269 – buď byli schopni se zaopatřit 
sami, nebo jim pomáhala židovská obec. Němci byli zá-
vislí na pomoci státu ve větší míře, ale i v jejich případě 
suplovaly stát německé občanské organizace. 

Podpora, kterou ústav nabízel, byla skutečně nou-
zová, v podstatě pokryla jen stravu. Zprvu liberální 
praxe přidělování podpor se od listopadu 1938 zpřís-
nila a úřady začaly vést centrální evidenci. Utečencům 
byl přidělen takzvaný podpůrný list, na jehož základě 

mohli sociální podporu čerpat. Zákonný nárok měli jen 
ti, kteří nepobírali podporu v nezaměstnanosti, a zá-
roveň jen ti, kdo se pravidelně jednou měsíčně hlásili 
na zprostředkovatelně práce (a neodmítli nabízenou 
práci). V lednu 1939 pak ústav takřka zcela opustil ho-
tovost a podporu vyplácel jen v naturáliích, tedy v po-
travinách.

Jedním z hlavních úkolů ústavu bylo zajistit nově pří-
chozím zaměstnání. V  jednodušší situaci byli dělníci. 
Podniky na území druhé republiky měly relativně dost 
volných míst a utečenců z dělnických profesí se „ujaly“. 

V horším postavení byli řemeslníci a živnostníci. Stát 
omezil možnost zcela volně zakládat živnosti, a tak ústav 
alespoň pravidelně zjišťoval a  zveřejňoval místa, kde 
by bylo možné živnost nebo obchod otevřít. Ještě hůře 
na  tom byli sedláci, kteří při německém záboru přišli 
o půdu. Vcelku se dá říct, že právě uprchlí sedláci a inte-
ligence měli největší potíže se v okleštěné republice uchy-
tit, buď museli přijmout „podřadnou“ práci, nebo se slo-
žitě přeškolit.

I po konci programu na podporu uprchlíků na  jaře 
1939 bylo na státní podporu, co se týče ubytování a stravy, 
do konce války odkázáno několik tisíc lidí – šlo hlavně 

o staré a osamocené lidi a nemohoucí. Zbytek uprchlíků 
se rozptýlil po republice a následně po protektorátu, ně-
kteří se po skončení války domů nevrátili, někteří ano. Jak 
vzpomínala jiná pamětnice, Marie Krejčová z Ústí nad 
Labem: „V Ústí jsme nechali veškeré zařízení třípokojo-
vého bytu, jen nějaké oblečení jsme dostali, snad prostřed-
nictvím známého. Bydleli jsme napřed u různých příbuz-
ných v okolí Prahy, pak jsme dostali byt v Praze na Letné 
a po třech měsících v Holešovicích. Otec dostal místo 
jako celní tajemník v Praze 7, kde pracoval celou válku až 
do zpětného přeložení do Ústí v roce 1945.“ X

RS007054

V průběhu podzimu a zimy přislo do okleštěné
 republiky přes 150 000 lidí. 

 I nZ E rCE
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vV Paříži se konala v minulých dnech porada vysokého 
komisariátu u Společnosti národů pro pomoc uprchlíkům 
z Rakouska a Německa (v což jsou zahrnuti uprchlíci ně-
mečtí a židovští ze zabraného území bývalého Českoslo-
venska). Poradě předsedal sir Herbert Person a za Česko-
-Slovensko tam mluvila předsedkyně centrálního komitétu 
pro uprchlíky paní Marie Schmolková. Mluvila velmi dů-
razně, otevřeně a jasně. Řekla mezi jiným:

„Česko-Slovensko poskytovalo uprchlíkům právo azylu 
tak, že se jim – ovšem relativně – vedlo lépe než v  ji-
ných zemích. Po mnichovské dohodě je však prakticky 
naprosto nemožné, aby Česko-Slovensko poskytovalo azyl 
dál. Další pobyt německých uprchlíků v Česko-Slovensku 
znamená jednak značné osobní nebezpečí pro uprchlíky, 
jednak politické nebezpečí pro sousedské vztahy Česko-
-Slovenska s Německem vůbec.“

To je velmi jasná řeč, tím obdivuhodnější, že ji pro-
nesl dlouholetý zástupce uprchlíků a emigrantů. Měla 
bych vám asi dlouho povídat, kdo je Marie Schmolková. 
Poznala jsem ji, když jsem psala první článek o těchto 
štvaných lidech a když jsem sháněla pro něj čísla a po-
drobnosti. Bydlí na Starém Městě v malé uličce, kterou 
jsem já, rodilá Pražačka, neznala, v malém, křivém do-
mečku s dřevěnými schody. Když však vejdete do bytu, 
najdete podivuhodně ladný a kulturní byt, krásné knihy, 
Štursovy sochy, krásný, temný nábytek a telefon, který 
nepřestává zvonit. Snad byste na první pohled řekli, že 
není hezká. Ženy, které celý den a pozdě do noci pra-
cují, které se celé roky už dívají na utrpení cizích lidí, 
nejsou snad hezké. Není-li hezká, je však překrásná. Je 

to něco zevnitř, co dělá tuto tvář tak výraznou, pevnou 
a vymodelovanou. Tato žena zná osobně každého člo-
věka, který v posledních pěti letech přešel hranice. Zná 
jejich osudy, zná jejich nebezpečí. Pod záplavou těchto 
osudů, jako by ani jejího vlastního nebylo. Pohybuje se 
věčně mezi nemocí, životem a smrtí, mezi úřady londýn-
skými, pařížskými a pražskými, projížděla zemi nikoho, 
uprchlické tábory, loď, která byla dva měsíce na Dunaji 
před Bratislavou po záboru Rakouska. Vidí skoro sa-
mou beznaděj a podaří se jí po strašném úsilí vymoci 
jen málo naděje: ale je tak podivuhodně klidná, jako 
bývají věřící lidé.

Když mi bylo v  září nejhůř, chodila jsem si k  ní 
na chvíli posedět. Čiší z ní taková jistota a samozřej-
most, taková věcná citovost, taková pravdivá nebojácnost, 
že chvíle strávené v její lenošce patří k mým nejmilejším. 
Je mnoho žen, které pracují pro veřejné dobro, jak se tak 
pěkně říká – a málokterá z nich je obdivuhodná. Tato 
žena nepracuje pro veřejné dobro. Putuje nějak se svým 
národem s tou pokornou hrdostí – nebo hrdou poko-
rou – jeho nejlepších jedinců. To není činovník, spojař-
ský pracovník, ku kterému by se dalo říci slovo obětavý. 
To je klidný převozník svého nešťastného národa přes 
dobu, která ho postihla hůře než národy jiné a než lid 
jiný. Když jsem dnes seděla proti ní, byla velmi šťastna. 
Po dlouhém úsilí se jí podařilo najít naději ne pro jed-
noho, dva nebo deset uprchlíků, ale pro velmi mnoho 
lidí. Pojedou buď přímo na práci do jednoho státu, který 
nesmím zatím jmenovat, nebo pojedou do přechodných 
táborů do Anglie, Francie a severských zemí, než se vy-

V zemi nikoho
Svědectví novinářky Mileny 
Jesenské o lidech na útěku 
m I LE na j EsE nská /  PŘÍtom nost, 29.  prosince 1938



109

řídí jejich pasové záležitosti. Celkem se dá říci, že tady 
většina z nich asi tráví poslední Vánoce a že do roka 
zmizí všichni příslušníci ze země nikoho.

Před mnoha lety jsme viděli v Praze film, který se jme-
noval Země nikoho – a byl to film německý. Od té doby 
jsme neviděli film tak krásný a obávám se, že uplyne 
mnoho vody, než budou lidé smět říkat a  ukazovat 
pravdu takovým způsobem, jako to tehdy dovedli v Ně-
mecku. Země nikoho se ve světové válce jmenoval pás 
země mezi dvěma frontami, pruh vyprahlé půdy mezi 
dvěma ploty ostnatých drátů. Válka tam – ve filmu – 
zahnala čtyři lidi: Angličana, Němce, černocha a rus-
kého Žida. Čtyři lidská vyděšená zvířata z nejrůznějších 
koutů světa, z různých společenských vrstev, s různou 
řečí a osudy. Ten ruský Žid byl už tehdy ve filmu němý 

– a hrál ho nejúžasnější herec současné Evropy, Soko-
lov, muž s tváří smutné opičky a typickýma očima Židů: 
tmavýma, smutnýma očima, hledícíma z věků do věků. 
Sokolov je dnes v Americe a hraje drobné charakterní 
role, většinou komické, protože Amerika při všem po-
chopení evropského ducha neobjevila ještě v teskné tváři 
evropského Žida nic víc než figuru trošku směšnou. Pro 
mne však jeho postava navždycky zůstane jakoby věš-
tecká: malý, zmačkaný Žid ze země nikoho, člověk němý 
mezi mluvícími, poznamenaný i  mezi vyhoštěnými, 
s úsměvem a očima, ve kterých je hoře statisíců, kteří ze 
století do století jdou. Majíce rozum, srdce a duši, ne-
mají zemi, nemají domov, nemají řeč. Jsou vlastně němí. 
Slyšela jsem vyprávět o rabínovi, který dnes žije v Pa-
lestině a mluví pouze hebrejsky; nedovolí nikomu ko-
lem sebe promluvit jinou řečí, vštěpuje mladým lidem 
lásku k této mateřštině Židů, trochu umělé. Ale někdy 
doma, v koutku, když se stmívá, pobroukává si pro sebe 
– ruské písničky. Palestina je domov a hebrejština je ma-
teřský jazyk. Ale Rus je rodná zem a ruské písně jsou 
písně rodné země, zpívala je maminka, ženy na vsi, děti 
ve škole, muži na poli. Rodná zem tisíci zvuky, obyčeji, 
barvami a tvary vytvořila duši muže. Muž je jí vděčen, 
neboť touto rodnou řečí vytváří své myšlenky a svá slova. 

Pak někdo přijde a řekne: sem nepatříš, jdi odtud. Žid 
putuje a putuje, doputuje do země zaslíbené a mluví na-
dále jenom hebrejsky, lopotě se na zemi, která mu zase 
nepatří, vší silou, svou hrdou pokorou, vší vůlí. Ale ve-
čer, v koutě pokoje, když se stmívá – zpívá potichu ruské 
písničky. Tohle je němota Žida ze země nikoho.

Před lety jsme viděli zemi nikoho ve filmu, a protože 
ten film se hrál v roce 1918, myslili jsme, bláhoví, že 
je to minulost. Tehdy jsme odcházeli domů s pocitem 
pýchy, jak svobodné a zářivé budoucnosti jdou dnešní 
lidé ruku v ruce vstříc. Tehdy jsme ještě nezažili, jak 
podivné zákruty a okliky, výhybky a slepé koleje vy-
tváří dějiny.

Dnes máme zemi nikoho za humny, co by kamenem 
dohodil. Mezi německou a českou hranicí – pane bože, 

Milena Jesenská (1896–1944), jedna z nejvýznamnějších 
českých novinářek a spisovatelek první republiky. 
Její reportáže, glosy a články, publikované například 
v Peroutkově Přítomnosti, jsou brilantním svědectvím 
tehdejší doby. Postavila se i nacistům, zahynula 
v Ravensbrücku.

Přes ostnatý drát československý se dostali. Přes ostnatý 
německý se už nedostali. Zpátky přes ostnatý drát československý
je už také nepustili. Ostnaté dráty 1938 jsou pevné a odolné.
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jaká je to hranice, kus drátu v poli, tyčka přes cestu, pro-
vaz od  stromu ke  stromu, dítě by ji odkoplo, hranice 
k pláči – je na některých místech stále ještě pruh ničí 
země. Napřed odtud odešlo československé vojsko, pak 
přišli němečtí (maďarští, polští) junáci a vyvezli sem Židy 
z obsazeného kraje. Ze zbylého Česko-Slovenska přichá-
zeli uprchlí Židé zpátky. Někteří proto, že uposlechli na-
řízení, někteří z obavy o svůj majetek, jiní ze strachu o své 
milé, kteří zůstali v zabraném území. Přes ostnatý drát 
československý se dostali. Přes ostnatý drát německý se 
už nedostali. Zpátky přes ostnatý drát československý je 
už také nepustili. Ostnaté dráty 1938 jsou pevné a odolné. 
Také se třeba stalo, že v noci vzbudili maďarští mladíci 
celou vesnici, vyvedli Židy – ženy, muže a děti – v koši-
lích do nákladních automobilů a vyvezli je do této ničí 
země, vysadili a ujeli. Zpočátku jich bylo na holém poli 
a v zimě několik desítek. Pak set. Pak tisíce. Pak dostá-
vali pomalu dovolení odstěhovat se k židovským rodinám 
v Česko-Slovensku, když byla dána anglická záruka, že 
nepadnou veřejné dobročinnosti na obtíž a že odtud od-
jedou. Po celou tu dobu, co žili v lesích a polích, v mraze 
a příkopech, je živili Židé, kteří neztratili domovy – někdy 
až z dalekého okolí. Ale živili je i čeští sedláci a slovenští 
lidé. Nosili jim jídlo – i němečtí sedláci a němečtí dělníci. 
Člověk je totiž takový, že dá i zvířeti pomoc, když hla-
dem umírá, třebaže bylo zvíře rodem nižší. Lidské srdce 
je podivuhodná věc, krásná a věčná.

Jaké je to, zůstane-li skupina tří set lidí – jako zůstala 
u Bratislavy – v noci a v zimě na poli? Jaké je to ve století 
technického pokroku a bytové kultury? Jaké je to po mni-
chovském míru? Takové: táta vyhrabe holýma rukama 
do tvrdé hlíny tři díry, do každé položí jedno děcko, z ku-
kuřičné suché nati splete stříšku nad nimi a sám se posadí 
na hroudu vedle nich. Kdyby nepomohli lidé kolem, asi by 
zemřeli hladem, zimou a studem. Ale lidé pomohou. Při-
nášejí jídlo, teplé obleky, nějaké plachty, stan a vyřazený 
nábytkový vůz. Do toho vozu trochu slámy. Sem se pře-
stěhují nejpotřebnější: muž, který má krvácení v žaludku, 
žena, která čeká za několik dní děťátko, žena, která tady 
na poli už porodila a má miminko zabalené v darovaných 
hadrech, stařec, který je chromý a kterého vynášejí daleko 
od vozu, stařec, který je slepý a sedí na hromadě slámy 
v koutku. Mezi tím dva nemocní, jeden těžce tuberku-
lózní člověk s chrčivým kašlem a jeden s nějakou nezná-
mou zatím nemocí a s vysokými horečkami. Ostatní zů-
stali v těch vyhrabaných dírách nebo přikryti chatrnými 
plachtami. Pobíhá mezi nimi rakouský židovský lékař, 
který dostal první dovolení tábor opustit a odejít. Jenom 

se zasmál: jak by mohl odejít? Šel až poslední. Chodil ce-
lou tu dobu v sáčku a ani na chvíli neztratil rozvahu a klid. 
Když k němu přišly děti s omrzlými prsty do krve, řekl: 
pojď, namažu ti to. Když tam přišli hosté z výboru a zů-
stali stát strnulí nad touto lidskou bídou a holostí, řekl: 
„Ale to není tak zlé, to jenom tak vypadá. Pojďte dál. 
Věřte mi, člověk si na to zvykne.“

Pro vodu si chodili kilometr daleko. Jídlo jim nosili 
v pytlích z celého blízkého i dalekého kraje, ale přesto ho 
bylo maloučko, tři sta lidí uživit není snadné. I umyva-
dla dostali, ale několik se jich ztratilo. Jak se mohla ztra-
tit, lámali si lidé hlavu? Kolem dokola ostnatý drát? Pak 
se přišlo na to, že jim někteří lidé nabídli jídlo: výměnou 
za to darované plechové umyvadlo. Vidíte tedy, že i na li-
dech v zemi nikoho se dá vydělat.

Tak ti lidé žili týdny. Dnes už jsou všichni pod stře-
chou. Podél polské hranice je jich sice ještě asi 6000. Ale 
mají zrobené nějaké provizorní baráky. A zanedlouho 
všichni odjedou. Totiž, abych mluvila pravdu, všichni ne. 
Staří a choří nemohou odjet. Ti už tady někde v koutě 
umřou. Ale děti, muži a ženy, zdraví a práce schopní lidé 
pojedou všichni. Napřesrok už budou o Vánocích někde 
pod vlastní střechou.

Není to naše vina, že zažili u nás mnoho zlého. Dokud 
jsme měli sami nepobořený dům, byli jsme pohostinní 
a laskaví. Dnes jim můžeme přát jenom nový a dobrý život 
někde daleko. A přejme jim ho z celého srdce. X

Sbírka šatstva pro uprchlíky v pražských sokolovnách, 1938. 

Táta vyhrabe  holýma rukama do tvrdé hlíny tři díry,
do každé položí jedno děcko, z kukuřičné suché nati 
splete stříšku nad nimi a sám se posadí na hroudu vedle nich.
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stálá expozice

PŘÍBĚH ROMŮ
Dějiny Romů od starověké Indie až po události
II. světové války a současnost.

přechodná výstava do jara 2019

ANDREJ PEŠTA: MIRE SVETI /
SVĚTY ANDREJE PEŠTY
Andrej Pešta (1921–2009) byl významnou
romskou osobností, amatérským fotografem,
literátem a výtvarníkem. Rozsáhlý archiv
Peštových fotografií zachycuje pohled na život
Romů v Československu převážně v období
60.–80. let 20. století. Kurátor: Tomáš Pospěch

Bratislavská 67, Brno
rommuz.cz
facebook: muzeum.romske.kultury

RS007072
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Nenaplněný slib
Marie Schmolková – 
zapomenutá hrdinka 
na cestě pomoci  
židovským uprchlíkům
an na Háj koVá, martI n Šmok

Poslední březnový den roku 1940 
se v budově krematoria v Golders 
Green v  Londýně shromáždili 
čelní představitelé československé 
exilové vlády, uprchlíci před na-
cismem a  význační sionisté. Při-
šli se rozloučit s Marií Schmolko-
vou, jednou z hlavních evropských 
organizátorek pomoci židovským 
uprchlíkům ve třicátých letech 20. 
století. Smuteční řeč pronesl mini-
str zahraničí Jan Masaryk. Přesto 
dnes zná jméno této pozoruhodné 
ženy jen málokdo.

Spolehněte se na nás
Marie Schmolková se narodila 
v roce 1894 do pražské asimilované 
židovské rodiny, rodiče Hynek a Ju-
lie Eisnerovi měli obchod s textilem. 
Studovala na vyšší dívčí škole v praž-
ské Vodičkově ulici, dále se již for-
málně nevzdělávala (i když roku 1916 
docházela na přednášky na Karlovu 
univerzitu). Pečovala o matku a po-
máhala jí s obchodem, později byla 
zaměstnána jako prokuristka u firmy 
Šámal a  krátce řídila vlastní ma-
lou banku. Plynně hovořila česky, 
německy, francouzsky a  anglicky. 

Vdala se poměrně pozdě, v  roce 
1923. Manžel, významný pražský 
právník Leopold Schmolka (1868–
1928), byl o 30 let starší.

Po  jeho smrti podnikla cestu 
po Blízkém východě, po které se 
kromě celoživotní sociální demo-
kratky stala i přesvědčenou sionist-
kou. Vstoupila do pražské organi-
zace WIZO (Mezinárodní ženské 
sionistické organizace) a  zapojila 
se do sociální práce. Po Hitlerově 
nástupu v sousedním Německu se 
ujala koordinace pomoci uprchlí-
kům před nacistickým režimem, 
kteří hledali útočiště v Českoslo-
vensku. Stala se zástupkyní me-
zinárodních humanitárních or-
ganizací AJDC a HICEM a byla 
jediným československým repre-
zentantem v Hlavní komisi Společ-
nosti národů pro uprchlíky. Později 
se stala předsedkyní Národního 
koordinačního výboru pro uprch-
líky, kde k jejím spolupracovníkům 
patřili mimo jiné Milena Jesenská 
a Max Brod. Jako československá 
delegátka se v  létě 1938 zúčast-
nila konference v Évianu, na které 
země tehdejšího svobodného světa 

odmítly jakékoli uprchlické kvóty. 
Židovské uprchlíky před nacismem 
nikdo přijímat nechtěl, oběti hitle-
rovského režimu byly často pova-
žovány za agenty a šiřitele nacismu, 
za zbytečnou přítěž nebo za pouhé 
ekonomické migranty.

Uprchlická krize v Českosloven-
sku se vyhrotila po obsazení Ra-
kouska a odstoupení českosloven-
ského pohraničí v roce 1938. Proti 
tisícům především německých ži-
dovských uprchlíků z nových na-
cistických území se zvedla vlna 
odporu podpořená českým odpo-
rem ke všemu německému. Situ-
ace uprchlíků, zejména těch mlu-
vících výhradně německy, byla 
naprosto zoufalá. Velká Británie 
se v  této situaci odhodlala při-
jmout alespoň děti, pokud přijdou 
bez doprovodu. Úsilí Schmolkové 
a jejích spolupracovnic v Praze se 
zde protnulo s aktivitou britských 
humanitárních aktivistů, v  první 
řadě Doreen Warriner, představi-
telky britského Výboru pro uprch-
líky z Československa. Veřejná vý-
zva Marie Schmolkové a  Hanny 
Steiner přivedla v  prosinci 1938 
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do Prahy mladého Nicholase Win-
tona, který byl Doreen Warriner 
pověřen organizací emigrace židov-
ských dětí do Velké Británie. Za-
tímco jména ženských manažerek 
pomoci uprchlíkům jsou dnes za-
pomenuta, jméno jejich praktikanta 
dnes zná celý svět. 

Přátelé Schmolkovou opako-
vaně varovali před hrozícím ne-
bezpečím, při pobytech v  zahra-
ničí obdržela nejednu nabídku 
azylu. Vždy však trvala na tom, že 
se vrátí domů a  bude pokračovat 
v práci. Po okupaci zbytku Česko-
slovenska 15. března 1939 byla stejně 

jako její spolupracovníci z Výboru 
pro uprchlíky mezi prvními zatče-
nými. Gestapo ji dva měsíce drželo 
na Pankráci, a třebaže byla diabe-
tička, podrobovalo ji až osmihodi-
novým výslechům. Byla propuštěna 
v květnu 1939, pravděpodobně díky 
protestům protektorátních ministrů 
a přítelkyně Františky Plamínkové, 
později nacisty popravené. V srpnu 
téhož roku vyslal významný nacis-
tický funkcionář a  jeden z  archi-
tektů holokaustu Adolf Eichmann 
Schmolkovou coby členku protek-
torátní židovské delegace do Paříže, 
aby jednáním s AJDC dosáhla zin-
tenzivnění židovské emigrace. V té 
době ještě nacisté termínem „Aus-
wanderung“ označovali vystěhování, 
což se později změnilo v deportaci 
na smrt. Jednání měla pokračovat 
v Londýně, ale začala druhá svě-
tová válka. Schmolková pokračovala 
v horečné snaze pomoci uprchlíkům 
a  doslova se upracovala k  smrti: 
ve věku 46 let zemřela na infarkt.

Československá exilová skupina 
WIZO ve Velké Británii se na její 
počest přejmenovala na Společnost 
Marie Schmolkové a  v  roce 1944 
vydala pamětní brožuru. Tento 
útlý svazek je ofi ciálně vzato tím 
jediným, co po Schmolkové zbylo. 
Dnes nemá ani hrob: záznamy uvá-
dějí, že její popel „odnesl pohřební 
zřízenec“, po  čase zmizela i  pa-
mětní hortenzie vysazená u  kre-
matoria v Golders Green. Slib ze 
smuteční řeči Jana Masaryka nebyl 
nikdy naplněn: „S Pánem Bohem, 
Mařenko, spolehněte se na nás. Bu-
deme svorni, budeme se mít rádi, 
zvítězíme a domů si Vás odvezeme. 
Do té doby odpočívejte a duch Váš 
pomáhej nám ve  společné svaté 
práci, pro mír, slušnost a svobodu.“

Zapomnění Marie Schmol-
kové je součástí všeobecného za-
pomínání ženských hrdinek his-
torie. Dnes se tuto situaci pokouší 
změnit obnovená Společnost Ma-
rie Schmolkové. Nejen připomíná-
ním ženských hrdinek z doby ho-
lokaustu, ale i  podporou nového 
výzkumu na toto téma. X

A. Hájková je historička, M. Šmok 
působí v USC Shoah Foundation. 

Byla jedním z prvních lidí, které gestapo po okupaci uvěznilo. 
Zatčena byla už 16. března 1939. 
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pZlikvidujeme se sami
Demontáž demokracie  
druhé republiky proběhla 
z velké části v domácí režii
jan kU kLÍk

Svatováclavský odkaz posloužil 
ke kritice ateismu masarykovské 

republiky. (Lebka sv. Václava)
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pPřijetí mnichovské dohody v září 1938 znamenalo konec 
ambiciózního československého státu. Alespoň v podobě, 
v jaké byl ústavně zakotven v letech 1918–1920. Období, 
které následovalo po Mnichovu až do březnové okupace 
roku 1939, se nazývá druhá republika, a  toto označení 
v sobě obsahuje princip diskontinuity nebo také změn, kte-
rými československý stát v tomto sice krátkém, ale přelo-
movém období prošel. Nedávno provedený průzkum zna-
lostí české populace ukázal, že rok 1938 patří mezi nejméně 
známé z významných osmičkových výročí. Je to alarmující 
výsledek – zvláště pokud si uvědomíme, co se s českou spo-
lečností právě v letech 1938–1939 stalo. 

Posun k autoritě 
Mnichovská dohoda přinesla přelomové změny, a to jak 
v  mezinárodně politickém směřování státu, tak v  jeho 
vnitřním vývoji. Destruktivní důsledky smlouvy čtyř ev-
ropských mocností se projevily okamžitě, nejprve ztrátou 
území ve prospěch Německa, Polska a po vídeňské arbitráži 
i Maďarska. Československo přišlo o třetinu svého území 
a 4,9 milionu obyvatel a zůstalo z něj okleštěné, vlastními 
silami nehajitelné torzo. Z toho logicky vyplývala snaha ně-
jak vyjít s dominantním německým sousedem. Změna v za-
hraničněpolitické orientaci byla umocněna pocitem zrady 
západních demokracií, což mělo mít i pro následující ob-
dobí fatální důsledky.

Mnichov znamenal hlubokou vnitropolitickou krizi, 
kterou doprovázely nejprve pocity rozhořčení a zklamání, 

následované depresí, ale i snahou zjistit, kdo za to může. 
V období druhé republiky se tak odehrály změny i v ústavní, 
politické a ekonomické rovině a v neposlední řadě i v české 
společnosti a jejím smýšlení. Pomnichovská atmosféra se 
projevila jednak v až patologické snaze najít a potrestat „vi-
níky národní katastrofy“ a jednak v rychlém odbourávání li-
berálně demokratického uspořádání. Viníkem číslo jedna se 
v očích většiny tehdejší české společnosti stal Edvard Beneš. 
V jeho osobě byla odsouzena dosavadní zahraniční orien-
tace státu, včetně spojenectví s Francií, a Beneš byl použit 
i jako symbol kritizované podoby vnitřní politiky. Někteří 
politici, jako senátor Josef Matoušek či ministr zahraničí 
František Chvalkovský, dokonce navrhovali, aby Benešova 
role v mnichovské krizi byla úředně prošetřena. Na Be-
neše útočili tradiční oponenti, jako byl poslanec Jiří Stří-
brný a jeho tisk, ale opustila jej i řada jeho dosavadních spo-
jenců a většinou společnosti byl vnímán negativně. 

Titulem „národní nepřítel“ část veřejnosti (především 
na základě nekrologu významného katolického básníka 
a dramatika Václava Renče) označila i Karla Čapka. Byl 
napadán nejen za své „nenárodní“ či „relativizující“ dílo, 
ale i za svou politickou činnost. Byl totiž znám svým přátel-

stvím s T. G. Masarykem a veřejně hájil jeho pojetí demo-
kracie. Útoky na něj neustaly ani poté, co o Vánocích roku 
1938 fyzicky i duševně zdeptaný zemřel. Netrvalo dlouho 
a předmětem kritiky a odmítání se stal i samotný Masaryk, 
respektive jeho pojetí československé státnosti. V osobě obou 
československých prezidentů byl odsuzován systém liberální 
demokracie, což byl trend, který sílil z různých ideových 
zdrojů již od hospodářské krize třicátých let. Demokra-
cie byla označována za nefunkční, neschopnou řešit eko-
nomické a sociální problémy. Měla ji nahradit „vláda silné 
ruky“. K tomu se přidaly útoky na politické strany, které byly 
označovány za „parazity, žijící na účet státu a celé společ-
nosti“ a stavějící stranické zájmy nad zájmy národa a státu. 

Druhá republika směřovala k systému autoritativní de-
mokracie, která se vyznačovala zjednodušením politického 
systému, omezováním občanských práv, samosprávy a vyša-
chováním parlamentu posílením nařizovací moci exekutivy. 
I když první výraznou změnou byla autonomie Slovenska 
(a také Podkarpatské Rusi), nejvýznamnější zásah do do-
savadního ústavního uspořádání představovalo 15. prosince 
1938 přijetí ústavního zákona, který na dva roky zmocnil 
prezidenta k vydávání ústavních dekretů a vládu k vydá-
vání vládních nařízení s mocí zákona. Dva roky měly vést 
k přípravě nové ústavy, do níž mělo být kromě autonomie 
Slovenska promítnuto i autoritativní pojetí demokracie či 
prvky stavovského uspořádání společnosti. 

Zjednodušení politického systému v českých zemích 
směřovalo k redukci počtu politických stran na dvě – stranu 

vládní a „loajální opozici“, kterou se stala Národní strana 
práce. Nová vládní strana měla „přebudovat“ dosavadní po-
litický život a soustředit jej kolem konzervativní a národně 
orientované pravice. Nejdůležitější roli v tomto procesu se-
hrála agrární strana. Dne 15. listopadu 1938 se po předcho-
zích jednáních sešli zástupci agrární, národně socialistické 
a živnostenské strany a Národního sjednocení a dohodli 
ustavení nové strany – Strany národní jednoty (SNJ). Osm-
náctého listopadu bylo pod názvem Národe český! publiko-
váno oznámení o založení SNJ (do níž vstoupili i lidovci), 
která měla představovat „hnutí činorodého nacionalismu 
(…), jehož úkolem a posláním je vybudovat nový stát, pro-
vést obrodu národního života a vést národ k vzestupu“. SNJ 
považovala za svůj základ autoritativní demokracii. Pro-
gram strany odpovídal aktuálním národním, hospodář-
ským, kulturním a sociálním potřebám. Základem práv 
a povinností obyvatelstva mělo být podle provolání jedině 
to, „co národu a státu prospívá, co škodí, nebude trpěno“. 
Výchovu a duchovní život měla prostoupit svatováclavská 
tradice. SNJ se vydala cestou budování národního státu, 
v němž mělo být „cizímu živlu“ znemožněno, aby škodil 
tvorbě „nového života“. 

Titulem „národní nepřítel“ část veřejnosti označila
i Karla Čapka. Byl napadán nejen za své „nenárodní“  
či „relativizující“ dílo, ale i za politickou činnost.
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Antisemitismus
Je tak vidět, že antidemokratické a  autoritativní prvky 
nebyly jen produktem vnějšího tlaku nacistického Ně-
mecka, ale pocházely i z tuzemských zdrojů. Z pomni-
chovského otřesu měly vzniknout trvalejší změny, které se 
ostatně v českém politickém myšlení již nějaký čas připra-
vovaly. Pomnichovská situace vytvořila vhodné podmínky 
pro budování národního společenství, ze kterého měly být 
buď mezinárodními okolnostmi, nebo z „vnitřního“ roz-
hodnutí vytlačeny „cizí“ elementy. Není náhodou, že jed-
ním z  hesel pomnichovské republiky se stalo „Malá, ale 
naše“.

Z toho poté pramenily ostré novinářské útoky proti 
německým antifašistickým emigrantům, kteří našli 
v Československu azyl ve třicátých letech, a zejména pro-
tižidovská opatření. Židé byli ještě před přijetím zákon-
ných opatření po vzoru Hitlerova Německa vylučováni 
z české společnosti. Začali být omezováni při výkonu za-
městnání. Především měli být vystěhováni všichni židov-
ští uprchlíci, a to i s pomocí půjčky vyjednané s Velkou 
Británií. Lékařské, advokátní a další profesní organizace 

začaly usilovat o vyloučení židovských členů. Navrhovaly 
to dokonce některé jednoty Československé obce sokol-
ské. Antisemitskou rétoriku podporoval vnější tlak ze 
strany nacistického Německa a protižidovská opatření 
požadovala značná část tisku. Protižidovské nálady vy-
volávaly jak fašistické či s nimi sympatizující proudy, tak 
i národní konzervativci. Zvláště aktivní byly Arijský boj, 
Vlajka, Polední a Večerní list či Expres. Protižidovské 
výpady nebyly výjimkou ani u původně agrárnického, 
nyní vládního tisku Večer a Venkov. Objevovaly se po-
žadavky „řešit židovskou otázku“ či dát jasnou definici 
Žida. 

Beranova vláda sice největší radikalismus mírnila, ale 
sama připravovala protižidovská opatření na základě re-
definice českého národa. V lednu 1939 bylo několik mi-
nistrů pověřeno pracemi na „židovském zákonodárství“. 
Zástupci ministerstev diskutovali o omezení Židů ve ve-
řejném životě a o následné arizaci jejich majetku. Na zá-
kladě vládního nařízení došlo k penzionování židovských 
státních zaměstnanců nebo byli překládáni na místa, kde 
nemohli uplatňovat svůj vliv na společenský život. 

Za pár let bude všechno jinak. (Zleva T. G. Masaryk, Edvard Beneš, František Chvalkovský, 
Karel Čapek a Antonín Švehla, Topoľčianky 1926)
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Sestupování k národním kořenům mělo i podobu oži-
vení některých, za první republiky potlačovaných tradic, 
jako byly zejména katolické tradice a z nich pak nejvíce ta 
svatováclavská. Svatováclavský odkaz zmiňoval pastýřský 
list tehdejšího arcibiskupa Karla Kašpara nazvaný Jednota 
v pravdě a lásce Kristově, který byl čten v kostelích v neděli 
16. října 1938 a publikoval jej poté katolický týdeník Ná-
rodní obnova. Kašpar v něm připomněl mírumilovnost sv. 

Václava (to mělo konsekvence v česko-německém vztahu), 
kritizoval ateismus masarykovské republiky a vyzýval k za-
chování pokoje ve státě a k zamezení rozbrojů. Současně 
prohlásil „svatováclavskou víru“ za základ národního ži-
vota. Vysocí církevní představitelé se opakovaně vyslovili 
proti „bezbožnictví“ první republiky. To našlo svůj odraz 

jak v programu SNJ, tak i její „mládežnické sekce“ – Mladé 
národní jednoty. Pomnichovské Česko-Slovensko mělo stát 
na základech národního společenství a křesťanských hod-
not. 

Cenzura a „správné“ umění 
K  druhé republice patřilo i omezování občanských práv. 
Nešlo jen o nemožnost volit či se sdružovat v politických 

stranách (a dalších organizacích), ale i o omezení svobody 
slova – zostřila se cenzurní praxe a dohledu byl podroben 
nejen tisk a rozhlas, ale i filmová a divadelní představení. 
Cenzuru vykonávali úředníci Ústřední tiskové dozorčí 
služby dosazovaní přímo do redakcí. Nejvíce periodik bylo 
zastaveno na přelomu ledna a února 1939, kdy přestalo vy-

„Svatováclavská víra“ byla prohlášena za základ národního
života. Vysocí církevní představitelé se vyslovovali 
proti „bezbožnictví“ první republiky. 

Ještě v roce 1938 Rudolf Beran sliboval věrnost demokratickým pilířům republiky.  
(O rok později při návštěvě Sněmu Slovenské krajiny v Bratislavě, leden 1939) 

f
o

to
 Č

t
k



118

cházet např. legionářské Národní osvobození a celkově za-
niklo téměř 1900 periodik, včetně tiskovin zakázané KSČ.

Také oblast kultury měla být úředně „usměrněna“, aby 
odpovídala novému směřování státu. To symbolizovala tzv. 
Národní kulturní rada (NKR) naplňující programové zá-
sady kulturní politiky SNJ. V NKR se soustředili nacio-
nalisticky a křesťansky orientovaní umělci a činovníci, při-
čemž v prezidiu zasedli Jaroslav Durych a Rudolf Medek 
a rada měla sekce pro jednotlivé oblasti kultury a umění. 
NKR požadovala „přezkoumání dosavadního pojetí čes-

kých dějin“ i celé kulturní filozofie, striktně odmítala „roz-
kladné směry“, mezi něž řadila například surrealismus či 
kubismus. Programové prohlášení NKR z konce prosince 
1938 dále požadovalo řízený knižní trh, preferování hod-
not, jako byla láska k rodné půdě, národu, rodině, tradici 
a Bohu, podporu literatury pro mládež, zejména vycho-
vávající ke statečnosti a hrdinství, revizi výkladu literární 
minulosti či zestátnění divadla. NKR rezignovala na do-
savadní evropský rozměr české kultury a naopak ohlašo-
vala návrat k literatuře a umění 19. století a vyzdvihovala 
jména Aloise Jiráska, Viktora Dyka či Josefa Svatopluka 
Machara. Katolická revue Tak či týdeník Národní obnova 
publikovaly řadu dalších návrhů na intelektuální proměnu 
české společnosti. Z knihoven měla být vyřazena díla „zá-
vadných“ spisovatelů, jako byl například Vladislav Van-
čura. Divadelníci Jiří Voskovec a Jan Werich byli ozna-
čeni za „kulturní bolševiky“, činnost jejich Osvobozeného 
divadla byla v listopadu úředně zakázána. Duo V + W, 
spolu s hudebníkem Jaroslavem Ježkem, ale i herec Hugo 
Haas či spisovatelé Egon Hostovský a Viktor Fischl raději 
ještě před 15. březnem 1939 odešli do emigrace. Změny 
měly postihnout i školství, včetně revize osnov a zpraco-
vání nových učebnic, vyhovujících nejen katolickým poža-
davkům, ale i národnímu výkladu dějin. Objevily se i ná-
vrhy na ochranu českého jazyka včetně bizarních útoků 
proti anglickým či francouzským názvům restaurací či kin.

Likvidace systému
Beranova vláda druhé republiky se ale především snažila ře-
šit naléhavé hospodářské a sociální problémy, včetně tíživé 
situace českých uprchlíků z Němci obsazeného pohraničí. 
Exekutiva svým zaměřením na praktickou politiku předsta-
vovala korektiv nejradikálnějším návrhům i ze strany vlastní 
SNJ a také krajně pravicových a fašistických uskupení. Nic-
méně i změny v ekonomice symbolizovaly rozchod s libe-
rální érou. Ideálem se stalo „státem řízené hospodářství“, 
včetně omezení volného pohybu pracovní síly na trhu práce 
či nucené práce. Objevily se pracovní útvary a pro osoby 
„práce se štítící“, zejména kočující romské obyvatelstvo, se 
zřizovaly kárné pracovní tábory. Vláda měla plány elektrifi-

kovat železnice, budovat dálnice, průplavy, sídliště či mosty. 
Nezapomínalo se ani na rozvoj venkova. 

Na to vše ale druhá republika nedostala čas. Nicméně 
i tak doslova za několik týdnů zlikvidovala podstatné prvky 
liberálního systému parlamentní demokracie založeného 
na ústavě z roku 1920. I když řadu událostí později překryl 
vývoj za protektorátu, neměli bychom zapomínat, že první 
nedemokratické prvky si Češi úspěšně nainstalovali z do-
mácích zdrojů. X

Autor je děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Objevovaly se návrhy na ochranu českého jazyka
včetně bizarních útoků proti anglickým či francouzským
názvům restaurací či kin.

Kulturu čeká úřední „usměrnění“. (Voskovec a Werich ve hře 
Osel a stín, Osvobozené divadlo 1933) 
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GALÉRIA MESTA BRATISLAVY

SOUČASNÉ
SLOVENSKÉ UMĚNÍ
ZE SBÍREK
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BRATISLAVY
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MINUS
27. 9. 2018 – 6. 1. 2019
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pod záštitou Slovenského institutu v Praze,
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Oblastní galerie Liberec
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Dobrovolník v  rakousko-uherské 
armádě, stavební technik v Rusku, 
pak voják tamtéž a nakonec velitel 
legionářských protibolševických 
jednotek. Velitel Československé 
armády, který vystudoval francouz-
skou generálskou školu, pak pre-
miér země, který se podřídil mni-
chovskému diktátu, muž, jenž si 
podal ruku s Hitlerem, strávil pat-
náct let v komunistických kriminá-
lech a jehož posledním zaměstná-
ním bylo noční hlídání Maroldova 
panorámatu Bitvy u Lipan v praž-
ském Parku kultury a oddechu Julia 
Fučíka, dnešním Výstavišti. To jsou 
kusé údaje z životopisu, který musí 
vzbuzovat zájem. Přesto o generálu 
Syrovém neexistuje jediná kniha či 
vědecká studie a podrobnější infor-
mace o jeho rozporuplném životě se 
dnes špatně hledají.

Chtěl zachránit národ
Boj proti zlu je přírodním zákonem 
a jenom zbabělec se ho může zříct. 
Zbabělci a bezcharakterní lidé ne-
mohou však tvořit národ, který si 
chce uhájit čestné postavení mezi 
ostatními národy: mohou tvořit jen 
tlupu lidí, kterou si k podřadným 
výkonům podmaní cizí národ. To 
napsal generál Jan Syrový v pub-
likaci Naše armáda, vydané v roce 
1935. Bylo mu tehdy čtyřicet sedm 
let, byl na vrcholu sil a měl za se-
bou kariéru a činy, které ho k na-

psání patetického a národoveckého 
článku opravňovaly.

Narodil se v roce 1888 v Třebíči, 
v devatenácti narukoval do rakousko-
-uherské armády, pak odešel studovat 
do Ruska. Po vypuknutí první světové 
války vstoupil do ruské armády, a pro 
rodné Rakousko-Uhersko se tak stal 
zrádcem. Byl jedním z prvních členů 
jednotky Česká družina, která se stala 
základem později proslavených česko-
slovenských legií. V roce 1918 se stal 
ve svých třiceti letech generálem a ve-
litelem legionářských vojsk na Sibiři, 
jednotek, které bojovaly proti lenin-
ským bolševikům.

Přežil a do Prahy se vrátil v roce 
1920. Absolvoval školu pro generály 

ve  francouzském Versailles, v  roce 
1924 se stal náčelníkem Hlavního 
štábu československé branné moci 
a ve funkci velitele armády strávil de-
vět let. Pak byl jmenován generálním 
inspektorem armády. Syrový však pře-
vedení do reprezentativní funkce nesl 
– podle historických poznámek – do-
cela úkorně. Byl nezpochybnitelnou 
autoritou, uznávaným hrdinou, chtěl 
do věcí armády stále mluvit a prosa-
zoval převedení některých pravomocí 
velitele armády na sebe – v této sebe-
středné snaze ho musel zastavit pre-
zident Edvard Beneš.

Nicméně faktem zůstalo, že gene-
rál Syrový byl jednou z nejpopulár-
nějších osobností té doby. V legionář-
ských bojích přišel o oko, nosil černou 
pásku a tahle podobnost s husitským 
vojenským vůdcem Janem Žižkou 
udělala z už tak ostříleného vojáka 
národní symbol odvahy a schopnosti 
bránit tuto zemi. Tato občanská víra 
v  něj stála za  tím, že jej prezident 
Beneš jmenoval 22. září 1938, týden 
před mnichovskou dohodou, šéfem 
nové úřednické vlády a zároveň mini-
strem obrany. „Když jsem tehdy při-
jal křeslo předsedy vlády, předpoklá-
dal jsem, že bude válka s Hitlerem. 
Byl jsem voják a ne politik, byl jsem 
připraven bojovat,“ vzpomínal v říjnu 
roku 1968 v rozhovoru pro týdeník 
Reportér generál Syrový. Třicátého 
září – jak sám říká – musel pronést 
slova, která byla opakem jeho slav-

Hrdina, který 
podal ruku Hitlerovi
Barvitý život generála 
Syrového
jarosLaV sPU r ný

Byl považován za novodobého Jana Žižku.
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ného článku z roku 1935. „Půjdeme 
cestou míru (...) s neztenčenými ná-
rodními silami a vědomím, že tvo-
říme národně hutnější, proto silnější 
stát. Shledali jsme, že ve volbě mezi 
zmenšením hranic a smrtí národa je 
naší svatou povinností zachovat ži-
voty lidu, abychom z  těchto hroz-
ných dob nevyšli oslabeni,“ prohlá-
sil v  řeči, v  níž uznal mnichovský 
diktát a odstoupení Sudet Hitlerovu 
Německu. „Všichni nás opustili, ne-
mohl jsem vést lidi na jatka,“ vysvět-
loval generál Syrový v roce 1968, proč 
souhlasil s  mnichovskou smlouvou 
bez boje, když národ od něj očeká-
val obranu. Generál Syrový byl tehdy 
v těžké situaci. Vláda čelila povstání 
sudetských Němců, které bylo řízeno 
z Německa. Francie i Velká Británie 
tlačily už několik měsíců českoslo-

venskou vládu k  odstoupení Sudet 
Německu výměnou za  zachování 
míru. Vzepřít se jim nebylo pro vo-
jáka úplně jednoduché: českosloven-
ská vojenská obrana proti Hitlerově 
říši stála hlavně na opevnění a bunk-
rech na hranicích s Německem, tedy 
v nepřátelsky naladěných Sudetech, 
a navíc po nacistickém obsazení Ra-
kouska v březnu 1938 Českosloven-
sko bylo najednou snadno napadnu-
telné i z nečekané a špatně chráněné 
jižní strany. Vláda Syrového padla 
dva měsíce po  přijetí mnichovské 
dohody. Generál Jan Syrový pak po-
žádal o penzionování a odstěhoval se 
na venkov.

Foto s Henleinem
Adolf Hitler si evidentně uvědo-
moval, co Jan Syrový pro Čechy 

a  Moravany znamená, a  zřejmě 
tušil, že jeho setkání s českou vo-
jenskou legendou by bylo v  pro-
tektorátu skvělým propagačním 
tahákem. V  roce 1939 se Hit-
ler s  generálem Syrovým setkal 
na  Pražském hradě a  novinář-
ské fotoaparáty zaznamenaly stisk 
ruky. „Byla to audience, k  níž 
mě přinutili pobočníci Hitlera. 
Přivezli mě násilím z  venkova 
a  předvedli před něj. Po  dokon-
čení projevu, v němž Hitler Če-
chům sliboval bezpečnost, mi po-
dal ruku. V  ten okamžik cvakly 
spouště fotoaparátů,“ komentoval 
celkem suše své setkání s Hitle-
rem Syrový v rozhovoru pro týde-
ník Reportér.

Tohle podání ruky, ale také no-
vináři fotografovaná hradní recepce, 
na níž seděl Jan Syrový u stolu s vůd-
cem sudetských Němců Konradem 
Henleinem, a podpis smlouvy – v září 
1938 –, na jejímž základě byl hitlerov-
skému Německu prodán vojenský ma-
teriál vyřazovaný Československou 
armádou, se staly body obžaloby, 
na jejímž základě byl generál v roce 
1947 (už byl skoro dva roky ve vazbě) 
odsouzen na  dvacet let do  vězení 
za kolaboraci. I tady šlo o symbol, ge-
nerál Syrový byl pro komunisty ne-
přijatelnou postavou, na rozsudku se 
evidentně podepsala Syrového legio-
nářská minulost a fakt, že byl jedním 
z velitelů, kteří bojovali proti bolševic-
kým jednotkám přímo v Rusku. 

On sám nikdy rozsudek neko-
mentoval – po propuštění z vězení 
na speciální amnestii v roce 1960 žil 
opět v ústraní, byl mu vyměřen dů-
chod 195 korun, suma, s níž se tehdy 
nedalo vyžít. Z toho důvodu si tři-
asedmdesátiletý armádní generál 
našel práci nočního hlídače. Pano-
ráma Bitvy u Lipan, v níž v roce 1434 
prohráli radikální husité, k  nimž 
měla Syrového legenda tak blízko, 
si na hlídání prý nevybral záměrně, 
jinou práci nenašel. Mimochodem 
z  vězení byl propuštěn ve  skupině 
lidí, mezi něž patřil pozdější prezi-
dent země Gustáv Husák. Generál 
Syrový se nakonec dožil i počátku 
husákovské normalizace, zemřel 
v roce 1970. X

Tento stisk ruky se stal pro generála Syrového osudným.
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LLenin, Hitler ani Churchill se prý nesetkali s takovým 
nadšením davů jako Edvard Beneš po návratu z exilu 
do Prahy.

Spojenectví se SSSR, Národní fronta, odsun i znárod-
nění – to vše zakotvoval Košický vládní program. 

V záplavě připomínání osmičkových jubileí tohoto roku 
datum 3. září 1948 poněkud zapadá. Toho dne ve věku 
čtyřiašedesáti let zemřel druhý československý prezident 
Edvard Beneš. Jeho jméno dodnes vzbuzuje kontroverze 
a mezi odborníky i veřejností najdeme zastánce nejrůz-
nějších protikladných názorů na toho muže – od jeho ne-
kritických oslavovatelů až po ty, kteří v Benešovi spatřují 
demiurga bezmála všech tragédií českých zemí a jejích 
obyvatel po roce 1918.

Hrdinou ze zákona
Snad i proto poslanci před necelými patnácti lety záko-
nem závazně stanovili, že se Edvard Beneš zasloužil o stát. 
O chybějícím společenském konsenzu svědčí fakt, že se 
proti původnímu poslaneckému návrhu postavila vláda, 
senátní odmítnutí musela sněmovna přehlasovat, prezi-
dent zákon nepodepsal (i tak ale na jaře 2004 vstoupil 
v platnost) a několik předních historiků soudobých dějin 
podepsalo výzvu proti takovému státem puncovanému vý-
kladu dějin, který je výsledkem politického rozhodnutí. 
Obraz druhého československého prezidenta nesmyslný 
zákon v ničem nevylepšil, znovu však nastolil otázku, proč 
jsme v pohledu na tohoto politika tak rozděleni.

Nebylo tomu tak vždy. Po tvrdém pádu v roce 1938 se 
Beneš na konci druhé světové války znovu ocitl na vr-

cholu. Historik Igor Lukeš ve své knize Československo nad 
propastí zachytil postřeh protřelého amerického diplomata 
Alfreda Kliefortha, který v roce 1945 prodléval v Praze 
a povšiml si podivuhodné důvěry vkládané v prezidenta. 
Lukeš o Klieforthovi píše: „Byl svědkem Leninova ná-
vratu do Ruska, viděl Mussoliniho pochod do Říma, byl 
mezi Berlíňany, když mluvil Hitler, a zažil slávu Chur-
chilla v Londýně. Nic z toho, napsal, nebylo tak srdečné 
a autentické jako vítání Beneše. (Opatrný Klieforth se 
později přesvědčil, že vítající davy nikdo neorganizoval.)“ 

Po celé období třetí republiky žádný z tehdejších po-
litiků Benešovy popularity v anketách ani zdaleka nedo-
sahoval. A podobně i ve výzkumu názorů obyvatel na to, 
kdo byl nejvýznamnější postavou českých dějin, provede-
ném v roce 1946, Beneš směle konkuroval TGM, který se 
umístil na prvním místě. O dvacet let později, v dalším 
průzkumu provedeném v relativně uvolněné atmosféře 
roku 1968, se ovšem již se sedmi procenty propadl hlu-
boko pod medailová místa, na nichž vévodili Masaryk, 
Jan Hus a Karel IV. Uvolnění debat po roce 1989 o Be-
nešově podílu na odsunu Němců či monopolizaci moci 
v rukou KSČ hodnocení jeho osobnosti pak stěží mohly 
vylepšit.

Na druhé straně však, když se sociologové Jiří Šubrt, 
Jiří Vinopal a další v roce 2010 v rámci výzkumu histo-
rického vědomí české populace zeptali jiným způsobem, 
výsledek nevyzněl tak negativně. Ukázalo se, že tři pě-
tiny našich současníků vnímají Beneše kladně. Je přitom 
pozoruhodné, že v jeho hodnocení podle těchto výzkumů 
nehraje roli inklinace respondentů k pravici či levici.

Prezident  
kolektivní viny
Proč si nelámat hlavu,  
zda se Edvard Beneš 
zasloužil o stát
jakU B rákosnÍk
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Triumfální nástup  
Naše dnešní vnímání osoby druhého prezidenta nejvíce 
určuje posledních 13 let jeho života, v nichž také nejvíc 
nacházejí živnou půdu protibenešovské postoje. Někteří 
prezidentovi obdivovatelé přitom svůj pohled postupně 
úplně přehodnotili; například filozof Jan Patočka, který 
v roce 1937 – patrně i pod vlivem toho, co spatřil bě-
hem své stáže v tehdejším Německu – spatřoval v Bene-
šovi vůdce a ztělesnění hlubokého národního heroismu. 
Po Mnichovu tento obraz revidoval a nový pohled si udr-
žel i v sedmdesátých letech ve své nejrozsáhlejší reflexi 
českých dějin, v Dopisech německé přítelkyni, kde Beneše 
viní, že zlomil morální páteř české společnosti tím, že 
prosadil, aby se Československo podrobilo německému 
diktátu bez boje.

Benešův nástup do  prezidentského úřadu v  prosinci 
1935 byl triumfální. Ačkoli mu Masaryk pečlivě ušlapával 
cestu, jeho nástupnictví nebylo vůbec jednoznačné. Odmí-
talo jej příliš mnoho vlivných mužů v agrární straně, mezi 
sice slábnoucími, ale stále vlivnými národními demokraty, 
v KSČ i v řadách politické reprezentace ostatních národů 
Československa. Nepomáhal mu ani ambivalentní postoj 
slovenských luďáků. Rovněž socialistické strany, k nimž 
měl nejblíže, jej nebraly bez výhrad. 

Ani nepřátelé tehdy nezpochybňovali Benešovy zásluhy, 
ať již šlo o první odboj nebo aktivitu na mírových jednáních 
v Paříži po první světové válce, v principu také přijímali 
jeho dosavadní zahraniční politiku. Pravice mu však za-

zlívala jeho neskrývané sympatie k levici. Projevovalo se to 
ostatně i v evropském rozměru – smlouva se SSSR, kterou 
se mu podařilo sjednat v květnu 1935, snižovala jeho důvě-
ryhodnost v konzervativních kruzích Západu, ČSR kvůli ní 
mohli snadno odepisovat jako „trojského koně bolševismu“. 
Neméně pádné byly i argumenty o Benešových mizivých 
zkušenostech s vnitřní politikou, jeho ochota k zákulisním 
machinacím a vědátorský chlad, který budil nikoli neopod-
statněné obavy, že bude volit autoritativní postupy opřené 
o „vědeckou“ analýzu. 

Přesto se mu v prosinci 1935 podařilo dosáhnout v par-
lamentní volbě takové většiny, jaké Masaryk nikdy nedo-
sáhl (nepřihlížíme-li k aklamativní volbě v Revolučním 
národním shromáždění v listopadu 1918, v němž však ne-
byla demokraticky zastoupena celá tehdejší společnost). Jen 
na první pohled proto překvapí, že o pouhých pětatřicet mě-
síců později musel abdikovat. 

Případ Mnichov
Československo v roce 1918 vzniklo jako stát, který si ne-
zanedbatelná část obyvatelstva nepřála. Filozof Emanuel 
Rádl ve své Válce Čechů s Němci o deset let později označil 

za osudový handicap skutečnost, že národ byl chápán et-
nicky, nikoli jako politický útvar, jenž by dokázal lépe in-
tegrovat občanskou společnost, hluboce rozštěpenou podél 
linií národní, konfesní či třídní příslušnosti. Kritici první 
republiky pak na tento Rádlův pohled často navazovali.

Nezapomínejme však, že onen Rádlův „politický národ“ 
jakožto nutný předpoklad demokratických forem vládnutí, 
který by zastřešoval různé identity svých obyvatel, nedoká-
zalo účinně zformovat ani Rakousko-Uhersko, ač na to mělo 
neporovnatelně více času, a stalo se mu to nakonec osudným, 
stejně jako Československé republice. Češi tehdy smýšleli 
o Němcích jako o kolonizátorech šířících se na jejich území, 
Němci zase vnímali Čechy jako jakýsi slovansky mluvící lid 
neorganicky vklíněný do německého životního prostoru. Ně-
jaká forma sdílené identity se pak budovala velmi těžko – 
před rokem 1918 i po něm.

Navíc příležitosti k česko-německému vyrovnání sku-
tečně nebyly před Hitlerovým nástupem tehdejší politickou 
elitou využity ideálně, což platí zvláště pro správní reformu 
z roku 1927 – nesla se ve znamení centralismu a potlačo-
vala samosprávné prvky. Ostatně sám Beneš ve vyhroce-
ných okamžicích roku 1938 připouštěl, že toto tzv. zemské 
zřízení „jsme dělali proti Němcům“. Řešení česko-němec-
kého soužití pak přišlo na pořad dne v daleko méně vhodné 
okamžiky. Tehdy již v Německu nebyl liberálně demokra-
tický režim výmarské republiky, nýbrž tuhá expanzionis-
tická diktatura budovaná na rasistických principech.

Právě tyto vnější faktory, tlak Hitlerova režimu a také 

nevypočitatelnost spojenců, musí brát v úvahu ten, kdo chce 
psát nějaká hodnotící vysvědčení první republice či jejímu 
druhému prezidentovi. Připomeňme si jakoukoli dnešní za-
hraniční krizi, již Česká republika pomáhá řešit; kolik pro-
tichůdných názorů vyvolává a jak těžko rozumíme složitos-
tem konfliktů, ať již na Balkáně, na Blízkém východě nebo 
v postsovětském prostoru. S morálními kategoriemi boje 
dobra a zla si nevystačíme. Francouzi a Britové se v tom 
od nás ve třicátých letech nijak nelišili. Dobře si pamato-
vali, jak v roce 1914 kvůli relativně bezvýznamnému Srb-
sku rozpoutali krvavý světový konflikt, jehož výsledky jen 
zadělaly na konflikty nové. Není divu, že raději naslouchali 
slovům Hitlera, když vykřikoval, že „šílenec Beneš se do-
mnívá, že může prostě týrat tři a půl milionu lidí“, a utěšo-
vali se, že když mu vyhoví, zachrání mír pro tuto generaci, 
jak to legendárně vyjádřil Neville Chamberlain.

Jaká hra se dala v dané chvíli uhrát s takto rozdanými 
kartami? 

V zajetí interpetace
Dodnes platí postřeh Ferdinanda Peroutky, když se v říjnu 
1938 zamýšlel nad Benešovou politikou, že „instinkt lidu 

Spojenectví se Sovětským svazem, Národní fronta,
odsun i znárodnění – to vše zakotvoval Košický  
vládní program. 
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vždy hledá jednodušší příčiny místo složitějších a důvody 
svého neštěstí rád symbolizuje do jedné osoby“. Peroutka 
tehdy vypočítával případy z minulosti, které v mnichov-
ském roce přispěly k osudové osamocenosti republiky, ať 
již to byla věrnost Francii, vyrovnání s Němci, konflikt 
s Polskem o Těšínsko, to, jak lid nadšeně tleskal řešením, 
jež se nakonec prosadila. A z těchto úvah pak právem do-
vozoval: „I kdyby byl prezident uznal za potřebno otočiti 
státní kormidlo, většina národa by mu v tom byla zabrá-
nila. Nemluvme tedy o vině jednoho muže, nýbrž o vině 
kolektivní.“ 

Stačí v této souvislosti připomenout, jaký mediální po-
prask a nevoli českého veřejného mínění tehdy vzbudilo – 
pravda, nepříliš obratně podnikané – sondování lídra ag-
rární strany Rudolfa Berana, zda by nebylo vhodné přibrat 
henleinovce do vlády a pokusit se nějak domluvit s Hitle-
rem. Je pohodlné při vynášení morálních soudů o selháních 
jednotlivců si představovat, že působili ve vzduchoprázdnu.

Stejnou metodu můžeme aplikovat i  na  pozdější 
údajná Benešova pochybení, ať již půjde o spojenectví 
se Sovětským svazem, přitakání Národní frontě, odsun 
Němců či znárodnění. To vše zakotvoval Košický vládní 
program. Dobové průzkumy veřejného mínění, jak po-
ukázal historik Jiří Maňák, ukazovaly, že dvě třetiny 
dotázaných souhlasily s programem bez námitek, tře-
tina měla výhrady jen k dílčím bodům, zatímco pouhá 

dvě procenta lidí odmítala program kompletně. Mluvit 
o tom, že dekrety jsou Benešovy, spolupráce se SSSR je 
jeho výmysl, vyhnání Němců výplodem jeho obsesiv-
ního strachu z opakování německé agrese a podobně, 
znamená zamlčet úlohy všech ostatních aktérů, nálady 
veřejnosti i dobový kontext. Především se však tím bu-
dují obrazy minulosti, které všechny složitosti a nejed-
noznačnosti lidské existence podřídí vyprávěcí struktuře 
rodokapsového románu, v němž i ten nejméně důvtipný 
čtenář hned rozpozná, kteří hrdinové jsou nositeli dobra 
a kteří ztělesněním zla. Takový dějepis nám pro součas-
nost moc užitku nepřinese.

Je svůdné a velmi jednoduché vykládat si svou minu-
lost jako sled zrad a pochybení vůdčích politiků. Chá-
pání dějin skrze činy jednotlivců zbavuje viny ty, kdo je-
jich rozhodnutím předtím nadšeně přitakávali, a přehlíží 
okolnosti, za nichž se rozhodovali. A tak nám to v roce 
1938 pokazil naivní Beneš, v roce 1948 proradný Gott-
wald, v roce 1968 útlocitný Dubček… Nemalá část národa 
se v posledních volbách nechala přesvědčit, že za naše pro-
blémy může Kalousek. Budeme-li chtít i nadále jednodu-
chá vysvětlení pro složitý svět, pak si v některých příštích 
volbách uvědomíme, že na vině byl pro změnu Babiš nebo 
Zeman a budeme hledat nového zachránce. X

Autor je historik.
rEsPEkt 36/2018

Lenin, Hitler ani Churchill se prý nesetkali s takovým nadšením davů jako Edvard Beneš po návratu z exilu do Prahy.
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Je to neustále se opakující otázka novodobých českých dě-
jin. Měli jsme se v roce 1938 bránit? Naposledy ji znovu ote-
vřel šéf nakladatelství Academia a autor několika úspěšných 
průvodců naší historií Jiří Padevět. „Měli. A to i přesto, že 
bychom se neubránili. Válka by stála mnoho životů, zřejmě 
i mezi civilisty, země by utrpěla nemalé materiální škody. Ne-
byla by ale zlomena páteř tohoto národa. Nezůstaly by tady 
stovky tisíc mužů, jejichž odhodlání postavit se zlu bylo jed-
ním rozkazem smeteno,“ napsal nedávno v Hospodářských 
novinách a dodal, že podvolení se mnichovské dohodě bylo 
„kapitulací svědomí“.

Zkusme se tedy vrátit do září 1938 a hypoteticky si před-
stavit, co by se dělo, kdyby se Československá armáda z hranic 
po mnichovské konferenci nestáhla bez boje. A jakou cenu 
bychom asi za toto uchování si svědomí zaplatili.

Dali jsme si na ně!
Československou obranyschopnost tehdejších dnů zmapovalo 
po revoluci nepřeberně publikací věnovaných prvorepublikové 
armádě. Jednou z posledních je kniha Jiřího Suchánka a Jaro-
slava Beneše Mobilizace ve fotografii. Dvojice historiků v ní de-
tailně popisuje chvíle největšího vzepětí vojska ve dnech, kdy 

Měli jsme se 
bránit?
Co všechno 
se mohlo stát, 
kdybychom 
se v roce 1938 
postavili  
Hitlerovi silou
jan H. V ItVar
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vrcholila mezinárodní jednání vedoucí ve finále k mnichov-
ské dohodě. Mobilizaci vyhlásil 23. září 1938 ve 22.30 Česko-
slovenský rozhlas během schůzek Adolfa Hitlera s britským 
premiérem Nevillem Chamberlainem. Pod velením hlavního 
velitele Ludvíka Krejčího se měli ke svým jednotkám během 
48 hodin dostavit záložníci, aby armádní síly navršili na ma-
ximální stav.

V zemi se následující dva dny prakticky zastavil vlakový 
provoz pro civilisty, veškeré spoje byly vyhrazeny pro armádu. 
Plných 126 tisíc záložáků výzvu k mobilizaci neuposlechlo 
(šlo převážně o příslušníky jazykových menšin v čele s čes-
kými Němci, kteří neměli mnoho důvodů cítit k mladé re-
publice loajalitu až za hrob – a i tak jich drtivá většina naru-
kovala). Přesto mohla 25. září armáda ohlásit, že ji aktuálně 
tvoří 1 127 000 plně ozbrojených mužů. S onou „plností“ to 
však bylo velmi relativní.

Československá armáda se totiž začala modernizovat 
pozdě. Její přizpůsobování se Hitlerovým čím dál agresivněj-

ším silám se pořádně rozběhlo až zhruba od roku 1937. Tehdy 
se začal kolem hranic stavět hlavní pilíř obrany, takzvaná beto-
nová hranice. Bezpečnost republiky mělo po vzoru francouz-
ské Maginotovy linie zajistit 1276 těžkých a 15 463 lehkých 
bunkrů, které měly v prvních dnech úderu zadržet hlavní ná-
por útočníka, umožnit soustředění sil na Moravě (případně 
ústup na Slovensko) a poskytnout čas při čekání na příchod 
spojenců z Velké Británie a Francie.

Společnými silami pak měl být proveden protiútok, který 
by zahnal nacisty zpátky na jejich území. V plánech se počí-
talo i s případnou pomocí Sovětského svazu, s jehož podporou 
by k rozhodujícím bitvám mohlo dojít zhruba měsíc po za-
čátku války někde u břehů německé řeky Rýn.

Dokončení životně důležitého pevnostního pásma však 
bylo plánováno až na rok 1951. V kritickém září 1938 bylo 
hotovo pouze 21 procent těžkých objektů, a to ještě bez hlavní 
výzbroje v podobě dalekonosných houfnic chránících území 
okolo pevností. Když došlo k mobilizaci, před většinou z pev-
ností, na kterých často ještě ani nestačil zaschnout beton, 
stála obyčejná polní děla krytá dřevěnými fošnami. Lehkých 

bunkrů, takzvaných řopíků, byly dokončeny dvě třetiny, čili 
zhruba deset tisíc.

Armádě navíc chyběly protitankové pušky, které byly 
nutné ke zpomalení největší německé hrozby, tankového 
vojska, jež dosahovalo počtu přes tři tisíce lehkých a střed-
ních tanků. Čechoslováci měli pouze 300 lehkých tanků, 
jejichž konstrukce nemohla proti německým strojům ob-
stát. Protiletadlové dělostřelectvo prakticky neexistovalo, 
s německými stíhačkami a obávanými střemhlavými bom-
bardéry se mohly utkat jen zastaralé dvouplošníky bez ja-
kéhokoli pancéřování (i zde se v případě války počítalo se 
zahraniční pomocí). Na rozdíl od Němců Čechoslováci ne-
disponovali ani výsadkáři, ani oddíly pracujícími s chemic-
kými látkami.

Tohle byl ve skutečnosti stav výzbroje, kterou si demon-
strující davy vymohly na vládě v předvečer vyhlášení vše- 
obecné mobilizace voláním zoufalých daňových poplatníků: 
„Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně!“

Dílo zdravého rozumu
Československo přijalo mnichovskou deklaraci přesně týden 
po mobilizaci, 30. září 1938. Během následujících hodin se 
bez boje stáhlo z hranic. Vojáci tak neměli šanci ukázat, jak 
dlouho by se svým omezeným zbrojním arzenálem dokázali 
Německu vzdorovat. Vzhledem k situaci republiky sevřené 
mezi tři nepřátelské státy (Maďarsko i Polsko byly po vzoru 
Německa rozhodnuté si též zabrat pohraniční území obývané 
svými menšinami) a absenci zahraniční pomoci by byl prů-
běh války zřejmě velmi krátký a na československé straně by 
si vyžádal obrovské oběti.

Jak velké? O tom se historici přou prakticky už od roku 
1938. Ve hře byla spousta proměnných, které mohly situaci 
radikálně změnit na naší i na německé straně. V případě Čes-
koslovenska bylo pochopitelně největší otázkou, zda by se 
Británie, Francie či Sovětský svaz do bojů po vypuknutí války 
nakonec přece jen nezapojily (následující zkušenost německé 
invaze do Polska ovšem v případě SSSR vyvolává spor o to, 
na kterou stranu by se východní mocnost ve válce postavila). 
A v případě Německa se nabízí hned několik hypotéz, jež by 

Připraveni? (Mobilizovaní záložníci, pěšáci coby páteř armády a zastaralé stíhačky Avia B-534)

Dokončení životně důležitého pevnostního pásma
 bylo plánováno až na rok 1951. 
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Proti bombardérům. (Písek připravený při mobilizaci pro hašení v případě náletů na Prahu)

jeho šance na úspěch zásadně snížily – například že by se ve-
lení jeho armády, která ještě nebyla zcela připravená na boj, 
mohlo vzepřít svému hlavnímu veliteli.

Pokud by ale zůstaly karty rozdané tak jako v září 1938 
i následující dny a týdny, byl by průběh konfliktu jednoznačný 
a nutně by skončil fatální prohrou. Z českých historiků se tuto 
teorii jako první odvážil publikovat Jan Tesař v roce 1989 v dnes 
už legendární studii Mnichovský komplex čili Příspěvek k etologii 
Čechů. Po rozebrání chmurného stavu naší armády v ní došel 
k přesvědčení, že „rozhodnutí nebojovat bylo dílem zdravého 
rozumu“ a že za tento rozum vděčíme tehdejšímu prezidentovi 
Edvardu Benešovi. Protože ten měl jako vrchní velitel armády 
nejlepší přehled o tom, v jaké kondici se nachází. A když si uvě-
domil, co by nás čekalo, nařídil jí raději složit zbraně.

Co by se stalo, kdyby tak Beneš neučinil, na tom se historici 
neshodují. A snaží se do teorií ani nepouštět s argumentem, že 

tohle „co by kdyby“ není vědecká disciplína. Jak by tedy průběh 
války s Německem mohl na podzim 1938 vypadat?

Praha hoří
Když po neúspěšné mnichovské konferenci v západních Če-
chách nedaleko Chebu padnou v pohraniční přestřelce první 
vojáci wehrmachtu, kteří v rámci řízené provokace „omy-
lem“ vstoupí na naše území, Hitler Československo obža-
luje z terorismu vůči svým obyvatelům a německým jednot-
kám dá povel k útoku. Jeho hlavní síle v Čechách vzdoruje 
I. armáda, která se opírá o pevnostní pásmo. Klíčovou práci 
odvádí ale pouze relativně dokončený úsek na Náchodsku: 
ostatní pevnosti se po ostřelování rychle ocitají v izolaci, 
Němci po zničení děl stojících před bunkry pevnosti ob-
cházejí a ze západu, severu a jihu se špatně bránitelnými 
úseky valí do země.
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I. armáda se tedy podle plánu rychle stahuje do Povltaví, 
kde obsazuje připravené malé pevnůstky, a umožňuje tak 
Praze připravit se na evakuaci. Hlavní město je ovšem me-
zitím už bombardované. Nepřátelským letadlům nemá kdo 
vzdorovat, československé dvouplošníky jsou během prvních 
pár hodin zničeny i se svými elitními letci mnohem moder-
nějšími německými stíhačkami. Bojuje i II. armáda, bránící 
na severní Moravě průmyslová města, a IV. armáda, operující 
v jižních Čechách a na jižní Moravě, odkud do země pro-
nikají tanky z anektovaného Rakouska. Mlčí zatím pouze 
zbraně III. armády, která je na Slovensku připravená čelit 
Maďarům.

Čechy o své pohraničí přicházejí (až na osamoceně se bránící 
pevnosti) během několika dnů. A to i kvůli očekávané zradě 
německých krajanů – včetně velké dezertace již mobilizova-
ných záložáků –, kteří ochotně pomáhají wehrmachtu odhalo-
vat československé bunkry a polohu přesunujících se jednotek. 
Když se vojáci mladé republiky při ústupu dostanou k Vltavě, 
na obzoru mohou vidět kouř stoupající z hořící Prahy. Tenčí se 
zásoby munice, zásobování potravinami po útocích německých 
střemhlavých bombardérů na silniční uzly kolabuje.

Hořící Pražský hrad opouští prezident Edvard Beneš, který 
s vládou prchá na Slovensko, kam už byly předtím přesunuty 
korunovační klenoty. Němci v Praze omylem vybombardují 
Národní muzeum, protože si myslí, že v něm sídlí rozhlas. 
Když přijdou na chybu, provedou nový nálet na správný cíl 
a jediný informační zdroj v dobývané zemi utichá. V kra-
jině propuká chaos, málokdo ví, které území ještě patří pod 
ochranu domácí armády a které už ne. Kolony uprchlíků smě-
řující na východ přitom bránícímu se vojsku blokují už tak 
přetížené silnice a komplikují mu přesun na místa, kde by 
bylo potřeba.

Do konfliktu, za jehož původce je mezinárodními autori-
tami označeno vzdorovité Československo, se i přes enormní 
ztráty na životech vojáků i civilistů odmítají zapojit bývalí 
spojenci. Francii a Británii o pomoc z Košic marně žádá Be-
neš a Sovětský svaz místo „bratrské intervence“ podepisuje 
s Německem smlouvu o vzájemném neútočení. Do bojů na-
opak vstupují Poláci, kteří armádě mladého státu vpadají 
do nechráněného boku a okamžitě zabírají Těšínsko.

Když se zemí začne šířit zpráva, že Praha bráněná už jen 
civilisty padla, dojde v Brně k ozbrojenému povstání ně-
mecké menšiny a nad městem po pár hodinách pouličních 
bojů s českými četníky zavlaje vlajka s hákovým křížem. Od-
díl SS na cestě z Moravské Třebové do Brna narazí na ži-
dovské ghetto v Boskovicích, vypálí ho a jeho 400 obyva-
tel zastřelí v lese za městem. Přes Moravu se mezitím snaží 
ustupovat na Slovensko místní jednotky zdecimované tý-
denním bojem. Beneš je odhodlán Hitlerovi vzdorovat třeba 
i v horách – stále doufá, že se spojenci vrátí ke svým slibům 
a přijdou na pomoc.

Jeho plán však padne ve chvíli, kdy lídr slovenských auto-
nomistů Jozef  Tiso Benešovi oznámí, že s Hitlerem osobně 
vyjednává o příměří a vyhlášení samostatného slovenského 
státu protektorovaného nacisty. Tiso vyhrožuje, že pokud Be-
neš nekapituluje, vstoupí na Slovensko maďarské jednotky, 
které budou se slovenskými dobrovolníky likvidovat trosky 
Československé armády.

Kapitulaci Beneš nakonec podepíše v Hitlerově osobním 
vlaku přistaveném na  košické nádraží; německého vůdce 
při aktu zastupuje Tiso, neboť Hitler ve stejné chvíli nechá 
po Václavském náměstí potupně pochodovat tisíce válečných 
zajatců, kterým nařídil, aby ho zdravili vztyčenou pravicí. 
Hlavní velitel poražené armády Ludvík Krejčí spolu s mnoha 
svými muži neuposlechne a raději spáchá sebevraždu. Po 14 
dnech je válka u konce.

Bilance
Kolik by měli Čechoslováci obětí? Při skutečném útoku Ně-
mecka v září 1939 na Polsko padlo přes 65 tisíc polských vo-
jáků, zajato jich bylo víc než 400 tisíc. Poláci přitom mo-
bilizovali víceméně stejný počet mužů jako Československo 
o rok dřív. Němci měli při bezmála dvoumilionovém počtu 
invazních vojáků ztráty kolem deseti tisíc mužů. I bez přičtení 
invaze sovětské armády, která po několika dnech zaútočila 
na Polsko z východu a zajala přes 200 tisíc vojáků, je zřejmé, 
že československé ztráty by byly větší.

Na rozdíl od severních sousedů by totiž domácí území ar-
mádě neposkytovalo dostatečný manévrovací prostor k ústupu 
a obětí by dramaticky přibývalo. Pokud by ztráty dosáhly „jen“ 
deseti procent, tedy něco kolem 100 tisíc padlých, dalo by 
se to z vojenského hlediska považovat za úspěch. K tomu je 
třeba připočítat desítky tisíc mrtvých civilistů, statisíce zra-
něných a pohřešovaných a v neposlední řadě i desítky židov-
ských čtvrtí srovnaných se zemí a vymazaných z mapy i se 
svými obyvateli.

Čili pojďme rychle zpátky do reality. Ve skutečnosti ze 
stavu příslušníků československé branné moci a pomocné 
Stráže obrany státu padly mezi 21. květnem 1938 a 15. břez-
nem 1939 při přestřelkách s  německými bojůvkami dvě 
stovky lidí. A následující ztráty ozbrojeného odboje na do-
mácí, západní a východní frontě dosáhly zhruba 25 tisíc. 
Ztráty na v úvodu zmíněné atmosféře národa, který v roce 
1938 kapituloval bez jediného výstřelu, jsou nicméně samo-
zřejmě nevyčíslitelné. A vše nasvědčuje tomu, že ještě dlouho 
budou. X

RESPEKT 38/2018

Nedokončené. (Lehké opevnění v Krkonoších) 
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Spisovatel, scénárista, režisér a vášnivý cestovatel Rudolf Havlík navrhl nový motiv  
pro projekt KlokArt, aby pomohl sehnat peníze na školní pomůcky pro děti z Klokánků.

Dobrý den, kolibříci, zpěv, pohoda…to vše najdete v motivu od Rudolfa Havlíka.
KUPUJ TRIČKA, TÍLKA, PLÁTĚNÉ TAŠKY A DALŠÍ PRODUKTY NA WWW.SLEVOMAT.CZ 
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Ilustrativní vyobrazení modelu Ford Focus. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném režimu: 6,1–3,5 l / 100 km a 138–91 g/km. Zaváděcí nabídka 369 990 Kč platí u participujících autorizovaných
prodejců Ford a je omezena časově a počtem odebraných vozidel. Na bližší podmínky se informujte u svého prodejce vozů Ford.

NOVÝ FORD FOCUS
PŘEDSTAVUJEME

 v kombinovaném režimu: 6,1–3,5 l / 100 km a 138–91 g/km. Zaváděcí nabídka 369 990 Kč platí u participujících autorizovaných 
ejce vozů Ford.

již za

369990Kč

Zcela nový Ford Focus vám přináší to nejlepší, co jste si dosud
mohli představit. Nejvyspělejší technologie, skvělé jízdní vlastnosti
a více prostoru než kdy dříve! Ať už si vyberete praktické Titanium,
sportovní verzi ST-Line, nebo luxusní Vignale, vždy můžete počítat
se zárukou Ford Protect na pět let.
Více na ford.cz nebo u prodejců Ford.

Toto je váš Focus.
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