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AMERICKÝ KLUB DAM

Milena Secká

 V únoru 1858 se vrátil do Prahy z témìø desetiletého exilu ve Spojených
státech amerických Vojta Náprstek.1 Vrátil se bohat�í o zá�itky i zku�enosti,
které tou�il doma zúroèit.2 Praha jej v�ak pøíli� nenadchla; èeská intelektuální
spoleènost uzavøená do sebe, spolkový �ivot nebyl je�tì pøíli� rozvinutý,
technický rozvoj se za deset let nezmìnil a stejnì tak i kulturní a spoleèenský
�ivot. Náprstek, i kdy� dostal amnestií mo�nost návratu, byl nadále policejnì
sledovaným �amerikánem� s velmi omezenými mo�nostmi pohybu. Velmi záhy
vytvoøil z domu své matky Anny Fingerhutové centrum, kde se scházeli nejen
jeho pøátelé, ale v�ichni, kdo se chtìli nìco nového dozvìdìt a stranili
v�eobecnému pokroku. Starobylý dùm U Halánkù na Betlémském plácku
s výnosnou vinopalnou a pivovarem se tak bìhem krátké doby stal známým
politickým salonem, kde se scházeli nejen politici, ale také vìdci, literáti, umìlci
i cestovatelé. V ryze mu�ské spoleènosti se pravidelnìji objevovaly bez
doprovodu pouze dvì �eny, a sice Bo�ena Nìmcová a Karolina Svìtlá; pro ostatní
vlastenky byla náv�tìva spoleèensky mo�ná jen v man�elovì doprovodu.
Náprstek se z ciziny vrátil mimo jiné s pøesvìdèením, �e �enám nepøíslu�í jen
místo v domácnosti. V liberální severoamerické spoleènosti byly �eny veøejnì
i politicky èinné, vedly �koly, nemocnice, nadace a také se pochopitelnì
vzdìlávaly. V èeském prostøedí je�tì k takové pøemìnì názorù na postavení
�eny nedozrály podmínky. �koly byly pro dívky jen základní, movitìj�í mìly
mo�nost soukromých hodin, ale o støedním, odborném nato� pak o vysokém
�kolství si mohly dívky jen nechat zdát. Pøesto mnohé tou�ily po vzdìlání, ale
spoleèenský diktát urèoval �enì pouze roli man�elky a matky.

 Vojta Náprstek si z Ameriky pøivezl velké mno�ství knih, které daly základ
jeho proslulé knihovnì, je� byla k dispozici v�em náv�tìvníkùm domu. Náprs-
tek knihovnu dál programovì budoval, proto�e v osvìtì a vzdìlání vidìl lék na
vìt�inu problémù spoleènosti. Kromì knih si pøivezl z Ameriky také nìkolik
pøedstav, které chtìl v Praze realizovat. Na prvém místì to byla jakási instituce,
která by poskytovala nejrùznìj�í informace �iroké veøejnosti a napomáhala bo-
jovat s kulturním a hospodáøským zaostáváním èeské spoleènosti. Po náv�tìvì
svìtové výstavy v Londýnì v roce 1862 a seznámení se s modernì pojatým
muzeem v Kensingtonu nabyla Náprstkova my�lenka obrysù prùmyslového
muzea. Z Londýna pøivezl Náprstek dal�í knihy a èasopisy, ale také názorné
didaktické pomùcky a technické exponáty pro zamý�lené prùmyslové muzeum.
Je�tì v tomté� roce pøivezené pøedmìty vystavoval na Støeleckém ostrovì na
první prùmyslové výstavì. Expozice byla doplnìna odborným pøedvádìním
a zájem Pra�anù pøedèil oèekávání. Nejvíce pozornosti vzbuzovaly tzv. strojky
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pro domácnost, jako byly �ehlièky, praèky, �dímaèky, lednièky, plynové sporá-
ky, �icí stroje a Papinùv hrnec. Výstava byla také doplnìna odbornými pøedná�-
kami, kde mimo jiné V. Náprstek poprvé vzpomenul èas, který stráví �eny ruèní
prací v domácnosti a kolik by u�etøily pou�íváním tìchto novinek. U�etøený èas
by pak mohly vìnovat studiu, proto�e jen vzdìlané matky mohou vychovat kva-
litní potomstvo zaruèující dobrou budoucnost národa. První pøedná�ka byla
vìnována strojùm kuchyòským a pracím, druhá �icím a lednièkám. Tøetí pøed-
ná�ka poøádaná ji� v roce 1863 se pro obrovský zájem konala na �ofínì, za
úèasti 1 000 posluchaèù a Náprstek ji vìnoval snahám o zlep�ení postavení �en
ve spoleènosti a sociálním problémùm. Ètvrtou pøedná�ku pak nav�tívilo 1 500
posluchaèù, z nich� dvì tøetiny tvoøily �eny nejen z Prahy, ale i z venkova. Ná-
prstek, aby podpoøil náv�tìvnost výstavy �enami, stanovil vstupné jen pro pány
a �eny mìly vstup zdarma. Zámìrem nebylo jen vybrání penìz, ale pøedev�ím
pøilákání �en k náv�tìvì, co� se podaøilo. Ètvrtou pøedná�ku vìnoval Náprstek
�enskému vzdìlání, vzpomnìl snah ze 40. let kolem Budèe3 a nabádal k obno-
vení my�lenek �enské emancipace.

 Postavení �en nebyla otázka, se kterou by se Náprstek setkal a� v Americe.
Naopak prvním záøným vzorem mu byla nespornì jeho matka, která ve 44 le-
tech podruhé ovdovìla (Vojtovi bylo �est let) a dokázala nejen vychovat své
syny, ale navíc udr�et pivovar i vinopalnu a nesmírnou pílí je dovést k prosperu-
jící �ivnosti. Od mládí tou�ila po vzdìlání, kterého se jí nemohlo dostat a tak
alespoò svým synùm se sna�ila zabezpeèit univerzitní vzdìlání. V dobì Náprst-
kova návratu z Ameriky je�tì nebylo zvykem, aby �ena sama vedla tak rozsáh-
lou a nároènou �ivnost a navíc se s ní dopracovala velikého jmìní. Anna Finger-
hutová pocházela z chudých pomìrù a kdy� se stala velmi zámo�nou pra�skou
majitelkou vinopalny, nikdy nezapomnìla na chudé.4 Od mládí tak mìl Náprs-
tek ve své matce vzor �eny pøirozenì inteligentní, pracovité, emancipované
a navíc velmi �tìdré ke v�em potøebným.

 Reakce na Náprstkovy pøedná�ky byla velká, nejen v novinách, ve spoleè-
nosti, ale také mezi vlastenkami. Národnì probudilé �eny se scházely u knì�ny
Jenny Taxisové a pozdìji u Karoliny Svìtlé, která jim tlumoèila Náprstkovy
názory. Po náv�tìvì Náprstkovy ètvrté pøedná�ky se v Národních listech objevi-
lo provolání �Èe�kám�, kde devìt �en v èele s Jenny Taxisovou vyzývalo �eny
k finanèním pøíspìvkùm na stavbu chystaného prùmyslového muzea.5 3. února
1863 obdr�el Náprstek jak písemnou formou, tak i veøejným oti�tìním v Národ-
ních listech tzv. adresu èeských paní s 300 podpisy uvìdomìlých Èe�ek. Náprs-
tek byl oznaèen za prvního zastánce práv �en, který se nebál veøejnì poukázat
na po�adavek �enského �kolství. Po tìchto veøejných projevech se v�ak nestalo
nic neobvyklého. �eny se dál scházely v soukromí salonù, èeská veøejnost se
vìnovala sbírce na postavení Národního divadla a my�lenka prùmyslového muzea
jako by usnula. Náprstek ji v�ak úmyslnì neventiloval, nechtìl tøí�tit národní
zájmy � divadlo bylo pøednìj�í. Dál se u nìho scházela èeská inteligence, dál
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bojoval s úøady za povolení prùmyslového muzea a dál si dobíral K. Svìtlou za
to, �e èeské �eny se ozvaly sice novinovou výzvou, ale k nápravì svého posta-
vení nic nevykonaly.

 V domì U Halánkù se na pravidelných dýcháncích kromì politických debat
také objevovaly pøedná�ky o nových objevech, nových literárních dílech, zají-
mavých zá�itcích. 15. ledna 1865 se mìla poøádat pøedná�ka prof. Studnièky
o astronomii a pana Náprstka napadlo pozvat K. Svìtlou a její pøítelkynì. Ty
byly pøedná�kou tak nad�eny, �e si nejen vymohly dal�í pokraèování, ale je�tì
tého� veèera zalo�ily Americký klub dam. Bylo to dobrovolné sdru�ení Èe�ek,
které se chtìly vzdìlávat podle nejmodernìj�ích metod, tedy �po americkém
zpùsobu� a slovo �americký� bylo v té dobì synonymem pro �moderní�. Ame-
rický klub tedy nemìl nic spoleèného s Amerikou v pravém slova smyslu, ani
s Amerièankami, naopak, èlenkou mohla být jen Èe�ka. Klub nebyl policejnì
zaregistrován a z toho záhy vyplynuly urèité potí�e, proto�e v�e, co se dìlo
v domì U Halánkù vèetnì Vojty Náprstka bylo pro pra�skou policii podezøelé.

 Zatím to tedy bylo jen volné pøátelské scházení, ov�em s urèitými pravidly
a zásadami. Náprstek dal klubu k dispozici svoji knihovnu a také své prostory,
kde se dámy tøikrát týdnì scházely. V èele stálo øeditelstvo, tj. pøedsednice,
jednatelka a pokladnièná, které bylo voleno valnou hromadou v�dy na jeden
rok. Klub mìl také svého protektora, kterým byl a� do své smrti Vojta Náprstek.
Nejen �e Klubu dal k dispozici svùj dùm, ale také své zku�enosti a kontakty
a v neposlední øadì také své finance. Druhým velkým podporovatelem klubu se
stala paní Anna Fingerhutová, která v�dy podporovala my�lenky svého syna
a Americkému klubu dam byla velmi �tìdrou mecená�kou.

 Cíle Klubu byly stanoveny v následujících regulích:

1. vzdìlávat sebe, získat tolik vìdomostí a zruèností, aby se ka�dá èlenka
v pøípadì potøeby dokázala sama u�ivit;

2. podporovat dobroèinné �blahodárné� ústavy;

3. propagovat nové my�lenky a stroje a jejich zavedení do domácností;

4. peèovat o dìti a mláde�.

 Vzdìlání �en bylo zabezpeèeno jednak samostudiem v Náprstkovì knihov-
nì, poøádáním jazykových kursù6, výukou sborového zpìvu7 a k zu�lechtìní
tìla slou�ily i hodiny v pronajaté tìlocviènì na Vinohradech. Nejoblíbenìj�ím
zdrojem informací v�ak byly nedìlní pøedná�ky, které zaji��oval i financoval
pan Náprstek a pøi kterých se støídali nejpøednìj�í mu�ové politiky, vìdy i umì-
ni té doby.8 Pøístup na pøedná�ky mìly výhradnì �eny a mu�i, kteøí samozøejmì
o tyto pøedná�ky mìli rovnì� zájem, mohli naslouchat z vedlej�í místnosti pou-
ze malým okénkem ve dveøích. Za tøicet let èinnosti, kdy byla pøedná�ková
èinnost nejhojnìj�í, se konalo 497 pøedná�ek, jich� se zúèastnilo 28 000 �en.
Tematicky pøedná�ky zahrnovaly nejrùznìj�í obory od astronomie, pøes medicí-
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nu, psychologii, chemii, fyziku, geologii, ekonomiku, právo, filosofii, nábo�en-
ství, historii, umìní, literaturu a� po poutavá vyprávìní cestovatelù. Pøedná�ky
se konaly pouze v zimních mìsících, na jaøe, v létì a na podzim pan Náprstek
organizoval exkurse a výlety za poznáním pøírodních i historických památek
a rarit. Výlety se poøádaly nejvíce v letech 1865�1884, uskuteènilo se jich 283,
z toho 16 bylo vícedenních. Mimo výlety se poøádaly také exkurse, tehdy nazý-
vané �pouèné vycházky� a v letech 1865�1888 se jich uskuteènilo celkem 271.
Dámy nav�tívily historické objekty, paláce a kostely, �koly, vìdecké instituce, knihov-
ny, muzea, výstavy, soukromé sbírky a obrazárny, továrny, cukrovary, tiskárny, soci-
ální ústavy, nemocnice, vìznice i høbitovy. Na výlety i na vycházky si dámy s sebou
braly doprovod z rodiny nebo pøátele, ale èasto také dìti ze �kol, èi chovance z ústavù
a pøi�lo-li na akci jen padesát klubistek, pak s doprovodem to byl v�dy úctyhodný
zástup, který v pra�ských ulicích i na venkovì vzbuzoval posmì�ky i údiv.

 Pro léta 1865�1889 máme velmi podrobné statistické údaje týkající se èin-
nosti Amerického klubu dam (AKD), které vy�ly dokonce i tiskem. Za toto
období se v klubu vystøídalo celkem 893 �en, co� je znaènì vysoké èíslo. Aèko-
liv byl klub zalo�en jen ètyøiceti devíti �enami, záhy mìl kolem 200 èlenek
a jeho obliba byla velmi výrazná. Kromì známých spisovatelek a �en veøejnì
èinných jako byla �ofie Podlipská, Karolina Svìtlá, Eli�ka Krásnohorská, Vìn-
ceslava Lu�ická-Srbová, Tereza Nováková, Gabriela Preisová, Renata Fügne-
rová-Tyr�ová, Anna Holinová, Zdenka Braunerová, sestry Kala�ovy, byly èlen-
kami �eny a dcery jak pøedních rodin èeské inteligence (Èelakovská, Havlíèková,
Erbenová, Nìmcová, Purkyòová, Riegrová, Studnièková, �afaøíková), tak i støed-
ních vrstev. Mezi zakládajícími èlenkami byla i Josefa Køí�ková, dcera sladov-
nického v pivovaøe U Halánkù, pozdìj�í man�elka Vojty Náprstka. Podobnì
jako vìt�ina svých vrstevnic, byla zapálenou vlastenkou tou�ící po vzdìlání, ale
také ochotnou kdykoliv pomoci trpícím, potøebným i èeskému národu. Po mat-
ce Annì Fingerhutové byla Josefa Køí�ková pro Vojtu Náprstka druhou výraz-
nou osobností, která urèovala jeho osud.9

 Kromì vzdìlání mìl Klub na druhém místì podporu ústavù a nemocnic. Klub
byl svou èinností v mnohém první a ukazoval cestu dal�ím spolkùm a organiza-
cím. Po jeho vzoru vznikaly dal�í organizace, které zaèaly poøádat pøedná�kové
cykly, je� tolik proslavily právì AKD. Mnohé èlenky Klubu se samy staly za-
kladatelkami nových spolkù a v praxi dokazovaly to, co se v Klubu nauèily.
Podobnì to bylo i s péèí o nemocné a posti�ené. Dámy chodily pravidelnì do
slepeckého ústavu pøedèítat a hluchonìmé dìti braly z ústavu na vycházky, do
muzea i na výlety. Prosazovaly tak zcela novou my�lenku, �e také èlovìk posti-
�ený má právo �ít (pokud je to mo�né) ve spoleènosti a ne celý �ivot jen za zdmi
ústavu. Dále mìly dámy vytipovány nemocnice, kam pravidelnì docházely
o svátcích (vèetnì posvícení) a pøiná�ely poho�tìní, ale také podle na�eho slov-
níku kulturní pásma. Nemocní dostávali cukrovinky, koláèe, tabák a také rosol-
ku z Náprstkova podniku.10
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 Ji� rok po svém ustavení prokázal Klub svou schopnost rychle pomoci tam,
kde je to zapotøebí a svou aktivitou se dostal do povìdomí �ir�í veøejnosti. V roce
1866 vypukla prusko-rakouská válka, která svými boji�ti zasáhla i na na�e úze-
mí. Od dubna se dámy pøipravovaly na pøíjezd ranìných �itím prádla (na 6 �i-
cích strojích, které zakoupil pan Náprstek, a které byly k dispozici v èítárnì
Amerického klubu v domì U Halánkù) a v èervnu po kruté bitvì u Sadové byly
pra�ské nemocnice doslova zaplaveny ranìnými, pro které chybìly léky, obva-
zy, prádlo i obsluhující personál. Od èervna pak a� do konce záøí chodily èlenky
Klubu tøikrát týdnì do pra�ských nemocnic nav�tìvovat ranìné. Celkem se vy-
støídaly pøi 66 náv�tìvách, kdy kromì prádla a obvazù pøiná�ely pití (z Náprst-
kova podniku limonádu, víno a rum), karty, psací potøeby a nìco ke ètení (roz-
dáno bylo 1 171 knih a 1 438 novin). Dámy ranìným také pøedèítaly nebo psaly
dopisy, kterých bylo celkem 518 v �esti jazycích.11 Praha byla obsazena Prusy
a byl vyhlá�en výjimeèný stav. Mimo jiné to znamenalo i zrekvírování ve�keré-
ho kuøiva, po kterém v�ak ranìní nesmírnì tou�ili. Dvì èlenky Klubu se tedy
odvá�ily dojít na pruskou posádku okupující Hradèany a u nepøátelského veli-
tele si tabák pro ranìné vyprosily. Bylo ho 9 centù 71 liber, 102 571 doutníkù
a 488 dýmek. Za charitativní èinnost dámám podìkoval i sám císaø Franti�ek
Josef I. a vlastnoruèním listem ze dne 26. 10. 1866 udìlil uznání za vìrnost,
loajalitu a patriotismus projevený za války.12 Válka pak zasáhla do klubového
�ivota je�tì jednou, a sice pøesnì za deset let, v roce 1876, kdy se bojovalo
v Bosnì a Hercegovinì. Klubistky poøídily z vlastních zdrojù devìt beden prá-
dla a 21 beden prádla a cupaniny nasbíraly a odeslaly do Záhøebu a Sarajeva.

 Nedílnou souèástí èinnosti Klubu byla také péèe o dìti a mláde�, a to jak
nemocné a posti�ené, tak i o sirotky. Dámy pravidelnì nav�tìvovaly dìti v opa-
trovnách u Sv. �tìpána, na Hrádku a ve vla�ském sirotèinci, o svátcích je obda-
rovávaly doma �itými a pletenými odìvy, ale také drobnými dárky, obutím, psa-
cími potøebami, hraèkami, cukrovinkami a ovocem. Pro v�echny dìti z tìchto
ústavù také chodily zdobit vánoèní stromeèky, co� byla pro Pra�any je�tì neví-
daná událost.

 Z Ameriky si Náprstek pøivezl také my�lenku vybudování dívèího sirotèin-
ce, kde by se dívkám dostalo potøebného vzdìlání a zaopatøení, aby odtud moh-
ly odejít do �ivota. V pùvodních plánech mìl být sirotèinec dokonce v budovì
�iroce koncipovaného prùmyslového muzea. I kdy� si tento úkol vzal za svùj
také AKD a poøádal sbírky a dobroèinné akce, patrnì jako jediný z Náprstko-
vých pøedsevzetí se neuskuteènil. Nashromá�dìno bylo pøes 60 000 korun, ale
v realizaci byli �pøedbìhnuti� arcivévodkyní Giselou, která otevøela na Hradèa-
nech první dívèí sirotèinec. Klub proto zalo�il nadaci a z úrokù ulo�eného jmì-
ní byl v tomto sirotèinci vychováván urèitý poèet dívek.13 Nìkolik sirotkù bylo
také umístìno do náhradních rodin a Klub na výchovu a vzdìlání dívek pøispí-
val. Pøíkladem �el sám pan Náprstek, který se ujal pìti dívek a spolu se svou
�enou se jim sna�il vytvoøit harmonické dìtství a zabezpeèit klidnou budouc-
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nost. Podobnì i nìkteré èlenky Klubu pøijaly do svých rodin sirotky, èi alespoò
na nì pøispívaly.14

 Novinkou, která budila podiv a byla komentována i v novinách, bylo poøá-
dání tzv. dìtských zábav.15 Byly to Náprstkem organizované a do nejmen�ích
detailù peèlivì pøipravené �kolní výlety. Té první zábavy, která se konala v roce
1867 na Rohanském ostrovì, se zúèastnilo 1 400 dìtí z rùzných pra�ských �kol,
pro které pan Náprstek spolu s klubistkami pøipravili kulturní i sportovní vy�ití.
Pan Náprstek také zajistil ve�keré potøebné hraèky a sportovní náøadí a nezbyt-
né bohaté obèerstvení.16 V�echny dal�í zábavy (bylo jich za necelých dvacet let
uspoøádáno 50) byly ji� organizovány v�dy pro �áky jedné �koly z nejchud�ích
èástí Prahy, kde si dìti nemìly kde hrát a kde byly nejhor�í �ivotní podmínky.
Výlety smìøovaly do Hvìzdy, Roztok, Bubenèe, na Cibulku, Nebozízek a prù-
mìrnì se jich v�dy zúèastnilo kolem sta dìtí asi z osmnácti pra�ských katolic-
kých i evangelických �kol. Dìti v�dy spoøádanì procházely se svými uèiteli
a dámami z Klubu Prahou a praporky v rukou, zpìvem a bubnováním budily
pozornost chodcù, kteøí se èasto zastavovali a obdivovali zástupy dìtí, za který-
mi v�dy kráèel koník táhnoucí vozík s limonádami, obèerstvením a cvièebním
náøadím. Dámy v�dy pøesnì pøipravily program doplnìný plánky a seznamy
�actva i dozoru a pan Náprstek pro nì vydal tiskem také zpìvníèky a nejrùznìj�í
kokardy a papírové odznaky, kterými se dìti pro vìt�í pøehlednost oznaèovaly.
Po smrti Vojty Náprstka tyto zábavy zanikly, aby je objevilo a� na�e století jako
vzor z Anglie a Francie.

 Náprstek také spolu se svou �enou podporovali Spolek pro pìstování kvìtin
�kolními dìtmi, kdy� jim nìkolikrát propùjèili dùm U Halánkù i novou muzejní
budovu k �podìlování kvìtinami�. Pøi v�ech tìchto akcích asistovaly èlenky
AKD, které byly organizátorkami, i kdy� pùvodcem èasto skrytým byl pan Ná-
prstek.

 Zmiòujeme-li aktivity Klubu týkající se �kolství, je tøeba vzpomenout je�tì
dvou dùle�itých èinù. Nìkolik èlenek AKD zalo�ilo v roce 1871 �enský výrob-
ní spolek a v roce 1885 dal�í èlenky spolu s Josefou Náprstkovou zalo�ily Do-
mácnost, první èeskou �kolu kuchaøskou.17

 Pro rozvoj dívèího �kolství mìla velký význam snaha Eli�ky Krásnohorské,
které se s podporou Vojty Náprstka podaøilo v roce 1890 otevøít Minervu, první
soukromou dívèí støední �kolu.18

 Zcela zvlá�tní aktivitou Klubu, s kterou zaèal jako první, byla péèe o hroby
význaèných èeských osobností. Dámy si mezi sebou rozdìlily pra�ské høbitovy
a v pøeddu�ièkovém období hroby vyèistily a ozdobily. Zásluhou AKD byl také
postaven pomník Bo�enì Nìmcové na Vy�ehradì, jeho� odhalení bylo 6. 6. 1869
velkou spoleèenskou událostí. Pozdìji Klub organizoval sbírky a vìnoval ne-
malé èástky na pomníky M. D. Rettigové, O. Sklenáøové-Malé, E. Krásnohor-
ské a dal�ích �en. Finanèními prostøedky Klub podporoval také dostavbu chrá-
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mu sv. Víta, stavbu Národního divadla, Èeského Prùmyslového Muzea, Národ-
ního muzea, pomníku M. Jana Husa aj.

 Èlenky Klubu byly horlivými vlastenkami a je jisté, �e pøi ka�dé mo�né pøí-
le�itosti vystupovaly veøejnì se svými názory. Veøejnou manifestací bylo ji�
odhalení pomníku B. Nìmcové a urèitým vrcholem byla perzekuce Klubu poté,
co nìkolik èlenek umístilo v roce 1867 na Bílé Hoøe v Praze vìnec s trikolórou
a nápisem �Nedáme své vlasti zahynouti!� Pøímé úèastnice akce vèetnì �ofie
Podlipské byly odsouzeny k 48 hodinám vìzení a byla to i záminka k pøísnému
policejnímu sledování klubové èinnosti a k snaze toto sdru�ení zakázat. Náprs-
tek byl nìkolikrát policejnì pøedvolán a mezi èlenkami se objevila i udavaèka.
Policejní ta�ení proti AKD vyvrcholilo 15. 2. 1870, kdy byl Klub oficiálnì za-
kázán, proto�e nemìl registraci a neodpovídal zákonùm spolèovacím.19 Èlenky
se v�ak nedaly, nadále se scházely pod hlavièkou Bývalý americký klub èes-
kých dam a èinnost pokraèovala v neztenèené míøe. Kromì pøedná�ek20, vychá-
zek a výletù to byla práce se �kolními dìtmi, podpora ústavù a pøedev�ím snaha
získat finanèní prostøedky nejen pro potøebné a posti�ené, ale také pro novì
vznikající Náprstkovo muzeum.

 To bylo pod názvem Èeské Prùmyslové museum otevøeno v roce 1874 zatím
v provizorních prostorách a èlenky AKD si vzaly nad ním doslova patronát.
Nejen �e pomáhaly instalovat pøedmìty, ale také provázely náv�tìvníky, podá-
valy odborný výklad a zaji��ovaly dozor.

 80. léta jsou také dobou, kdy se poprvé objevují v Praze Èe�i, kteøí v 50. letech
minulého století a pozdìji emigrovali do Ameriky. Pøijí�dìli poprvé do novì
otevøeného Národního divadla, na sokolské slety, Jubilejní výstavu èi jen na
náv�tìvu. Pan Náprstek dal napsat nad dveøe svého domu nápis: Co srdce pojí,
moøe nerozdvojí! a toto heslo plnì vystihovalo zamìøení Náprstkova domu a jeho
muzea. Zahranièní krajané byli v�dy v domì U Halánkù vítáni, vìdìli, �e pan
Náprstek shroma�ïuje archiválie o jejich �ivotì v cizinì i knihy jimi vydávané
a mnohdy také posílali zajímavé exponáty pro prùmyslové muzeum. Vítáni byli
nejen panem Náprstkem, ale také dámami z Amerického klubu, které je èasto
provázely po mìstì a podávaly potøebné informace.

 Èinnost Klubu citelnì poznamenala v roce 1894 smrt Vojty Náprstka, s kte-
rým skonèilo první a na èinnost velmi bohaté období v historii AKD. Aktivity
se zamìøily na práci pro knihovnu a muzeum, shroma�ïování financí na dobro-
èinné úèely a nepoèetné pøedná�ky si zaji��ovaly èlenky samy. Bylo to mo�né,
proto�e ji� vyrostla generace mladých �en, které byly vzdìlané a schopné své
vìdomosti dále pøedávat. Mezi èlenkami ji� byly i �eny samostatnì pracující
jako uèitelky, vychovatelky, o�etøovatelky, sekretáøky a dokonce i na�e první
lékaøky. Nejvìt�í akcí AKD po smrti jeho protektora bylo zbudování památníku
k jeho nedo�itým 70. narozeninám. Pomník ve tvaru kamenného stolu byl po-
staven na Nebozízku a dodnes pøipomíná Náprstkovy zásluhy v péèi o �kolní
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mláde�.21 Po dvou letech byla otupena bolest nad ztrátou Vojty Náprstka a po-
kraèovatelkou jeho snah se stala paní Náprstková. Její nejvìt�í zásluhou se stala
pøestavba muzejní budovy, která byla roz�íøena do dne�ní podoby. Spolu s èlen-
kami Klubu se tedy opìt stìhovalo, uklízelo, opravovalo a opìt instalovalo.
Zároveò v�ak paní Náprstková pøi�la s my�lenkou poøádat pro pra�ské slu�ky
kulturní poøady, které by je vzdìlávaly i pobavily. Pøípravy zabraly dva roky,
bylo tøeba najít sál, sehnat úøední povolení, zajistit dozor i úklid, ale velké úsilí
bylo nakonec korunováno úspìchem. Akce byla oficiálnì nazvána Nedìlní dý-
chánky pro dìlné �eny a dívky v�ech odborù22 s cílem: �u�lechtilou zábavou
zjemòovati mravy dìlných �en a dívek. Hlavními prostøedky k dosa�ení cíle
toho, mimo vhodnou èetbu jsou zpìv a hudba, je� mocný mají vliv na mysl
lidskou.�23 17. 11. 1901 tak první Nedìlní dýchánek zahájil øadu, která skonèila
a� v roce 1913. Prvním místem konání byla nejvìt�í uèebna svatohavelské �ko-
ly v Praze, ale zájem byl tak obrovský, �e se musel hledat sál vìt�í, a tak po
provizóriích v Mì��anské besedì se Nedìlní dýchánky natrvalo pøenesly do
velkého sálu Konviktu.24 Program v�ech dýchánkù byl pevnì stanoven: �1. èet-
ba rázu mravouèného a vlasteneckého, 2. deklamace básní; 3. scénické prove-
dení jednotlivých vhodných prací dramatických; 4. zpìv sólový a sborový;
5. zpìv národní za úèastenství v�ech shromá�dìných.�25 Na první dýchánek pøi�lo
420 �en a dívek a jako památku si odná�ely ti�tìné provolání, ve kterém Èesko-
americký klub dam vysvìtloval úèel dýchánkù a uvádìl nejbli��í termíny pøí�-
tích. Druhého dýchánku se zúèastnilo ji� 750 �en a náv�tìvnost stále stoupala
jistì i díky tomu, �e vstup byl zdarma a termíny byly navíc pøedem oznamovány
v tisku.26 Od roku 1910 byly ti�tìny programy, které na zadní stranì vìt�inou
uvádìly texty národních písní, je� se nakonec hromadnì zpívaly. Paní Náprst-
ková i dámy z Klubu byly pøesvìdèeny, �e pracující �eny si zaslou�í nejlep�í
mo�ný program, a tak zprvu vystupovaly pouze umìlkynì z Národního divadla,
známé literátky a básníøky (H. Kvapilová, H. Benoniová, M. Hübnerová,
O. Sklenáøová-Malá, V. Pittnerová a dal�í) a teprve pozdìji také mu�i, vìt�inou
v�ak proslulí svým umìním i v zahranièí (Èeské pìvecké kvarteto, mu�ský sbor
pra�ského Hlaholu, S. Ondøíèek, F. Kmoch a dal�í). Svým projevem, a� ji� dra-
matickým nebo hudebním pùsobili na posluchaèky a seznamovali je pøístupnou
formou se svìtovì proslulými díly hudebními i literárními. Pozdìji se na pro-
gram dostávaly také pøedná�ky, vìt�inou k výroèím slavných osobností nebo
u pøíle�itosti návratu slavných cestovatelù. S velkým ohlasem se setkaly pøede-
v�ím pøedná�ky P. Aloise Svojsíka27 o jeho cestách do Palestiny, co� doprovázel
�svìtelnými obrazy� nebo vyprávìní Josefa Koøenského o ��aponsku�. Dámy
z Klubu, které mìly na starost organizaci a dozor pøi dýcháncích, mìly je�tì
jednu velkou zásluhu a sice seznamovaly s historií Náprstkova muzea, upozor-
òovaly na dny otevøených dveøí a provádìly expozicemi. Poøádání této záslu�né
èinnosti bylo ukonèeno v roce 1913, kdy byl sál Konviktu pøestavìn na biograf
a napøesrok vypuknuv�í svìtová válka ukonèila èinnost zábavných podnikù.



13

 Roku 1907 postihla AKD druhá velká ztráta, 13. 9. zemøela paní Josefa Ná-
prstková a to znamenalo konec soukromému sdru�ení, které na veøejnosti re-
prezentovala právì �paní Pepièka�. Je�tì tého� roku byl policejnì Klub zaregis-
trován pod názvem Èeský americký klub dam28 a Kuratorium, které nadále vedlo
Náprstkovo muzeum Klubu potvrdilo pou�ívání knihovny i èítárny ka�dou støedu
a sobotu.

 Za první svìtové války se èinnost Klubu zamìøila jednak na práci pro muze-
um a na øízení nadací, které Klub spravoval. Byl to pøedev�ím Fond Èeského
amerického klubu Dam z Náprstkova domu pro dìlné �eny a dívky, jeho� úroky
byly ka�doroènì rozdìlovány dvìma �enám �k práci neschopným a do Prahy
nepøíslu�ným�.29 Dále se poøádaly pøedná�ky, novoroèní dýchánky30 a dámy se
vzdìlávaly v knihovnì a také z vlastních zdrojù kupovaly knihy pro knihovnu.
Je�tì v roce 1905 zavedly novinku, a sice vyhradily urèité dny a hodiny v týdnu
pro dìtské ètenáøe. Dámy v�dy pøipravily vhodné knihy, obrázkové èasopisy
a podle pøedem stanoveného plánu se v èítárnì støídali �áci jedenácti pra�ských
�kol. Po první svìtové válce se k èinnosti pøidala je�tì finanèní podpora spolkù
a dobroèinných akcí, která se záhy stala pøevládající aktivitou Klubu.31 Takto
existoval Klub a� do kvìtna roku 1941, kdy byly schùzky pøeru�eny a je�tì pøed
tím musel Klub zmìnit své oznaèení na Naprstek�s Damenklub in Prag.

 Schùzky byly obnoveny a� v roce 1944 na �ofínì32 a první pováleèná schùz-
ka v domì U Halánkù byla 20. èervna 1945. Èinnost se s pøibývajícím vìkem
èlenek omezila na vypùjèování knih, podporu spolkù a ústavù a rozhodování
o nadaèních místech. Chybou èlenek tohoto období bylo, �e nezajistily dosta-
teèný poèet mladých èlenek, které by mohly pøevzít vedení a dále rozvíjet èin-
nost. Pravidelné schùzky Klubu zaèaly v roce 1947, kdy se opìt mìnil název
Klubu, tentokrát na Americký klub èeských dam. Ne� v�ak mohlo dojít k výraz-
nému o�ivení èinnosti, pøi�el Únor 1948. S ním i noví lidé do vedení muzea,
zaèaly neshody s øeditelstvím, které v polovinì roku 1948 Klub z muzea vyho-
dilo.33 Nemo�nost volnì disponovat spolkovými penìzi, politické klima, které
rozhodnì nepøálo klubu, který mìl ve svém názvu slovo �americký�, nepocho-
pení ze strany muzea a v neposlední øadì i pokroèilý vìk èlenek ukonèil èinnost
spolku. V listopadu 1948 byly úøednì zru�eny spolkové nadace, které se rozply-
nuly spojením s mnoha podobnými.34 Zpráva o èinnosti knihovny Náprstkova
muzea za rok 1948 uvádí: �3. III. 1948 oficiálnì ukonèil èinnost Americký klub
dam, po�ívající pohostinství v knihovnì Náprstkova musea vùlí jeho zakladate-
le od roku 1865 a� do zmínìného data.� Posledními dosud nalezenými archivá-
liemi je korespondence, z ní� vyplývá, �e se èlenky Klubu je�tì sporadicky schá-
zely zhruba do roku 1950.35

 Uzavøela se tak jedna z kapitol dìjin �enského hnutí v èeských zemích.
Americký klub dam byl prvním, by� neoficiálním sdru�ením �en, které pøipra-
vovalo podmínky pro zmìnu názorù na postavení dívek a �en ve spoleènosti.
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Èlenky Klubu byly prùkopnicemi na poli kulturním, osvìtovém a politickém.
Svou prací dennì dokazovaly, �e �ena nepatøí jen do domácnosti a má své plno-
hodnotné místo i ve spoleènosti.

 Zu�lech�ování ducha èetbou, pøedná�kami a hudbou, studium cizích jazykù,
aktivní cvièení a turistika, pøijímání technických vynálezù a jejich prosazování
do �ivota � to jsou zásady nadèasové, které pøijal za své i znovuobnovený Ame-
rický klub dam, který pøi Náprstkovì muzeu pracuje ji� od poèátku roku 1996.
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kameny...�
Národní listy 3, 27. 1. 1863, Denní zprávy � Èe�kám.

  6 Dámy si organizovaly kursy francouz�tiny, angliètiny, ital�tiny, ru�tiny a esperanta.
  7 Pìvecký sbor zkou�el jednou týdnì, zpívalo se po pøedná�kách, na výletech a na akademiích.

Sbor vedl pùvodnì skladatel F. Kaván, kterého vystøídala sleèna Havelková, pozdìj�í dru-
há man�elka známého mecená�e Hlávky. F. Kaván slo�il pro Americký klub dam (dále
AKD) mnoho písní a sborù, upravoval národní a lidové písnì, které pan Náprstek vydal pro
potøeby AKD v ti�tìném zpìvníèku.

  8 K nejznámìj�ím pøedná�ejícím patøili: prof. J. Durdík, prof. J. Goll, prof. dr. O. Hostinský,
Fr. Kaván. prof. J. Koøenský, prof. T. G. Masaryk, prof. Mu�ák, V. Náprstek, �. Podlipská,
prof. J. E. Purkynì, J. V. Sládek, prof. Fr. Studnièka, dr. M. Tyr�, J. Vrchlický ad.
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  9 Secká, M.: Josefa Náprstková. Res Musei Pragensis 1997, 9.
10 Dámy chodily pravidelnì pøedèítat do ústavu slepých, nadìlovat do ústavu hluchonìmých,

do blázince a chorobince sv. Bartolomìje, do chorobince na Karlovì a do ústavu pro choro-
myslné na Slupi. Jen v chorobinci na Karlovì bylo za 20 let obdarováno 6 370 nemocných.

11 Po dobu váleèného stavu v Praze nesmìla být odtud odesílána po�ta. Pan Náprstek jednou
týdnì posílal zvlá�tního posla do Plznì, který zde po�tu od ranìných vojákù ofrankoval
a odeslal.

12 Na pátém místì seznamu ocenìných je jmenován Americký klub dam (Damen Commité)
a za ním Vojta Náprstek (Adalbert Fingerhut, Bürger).

13 Tímto zpùsobem byly podporovány siroty a� do konce druhé svìtové války.
14 Kromì pietního aktu na Vy�ehradì, kterého se zúèastnila celá pøední èeská spoleènost,

poøádal AKD veèer na �ofínì koncert, který byl na svou dobu raritou. Na organizaci
a úèinkování se podílely pouze �eny, co� vzbudilo zaslou�ený obdiv i ohlas v zahranièních
novinách.

15 Klika, J.: Vojta Náprstek, pøítel èeské mláde�e a èeské �koly. Praha 1895.
16 Pøi pøíle�itosti dìtské zábavy na Rohanském ostrovì byl prvnì zpíván dìtmi Pochod od

F. Kavána: Krásný hled je na ten bo�í svìt, který se pozdìji dostal do �kolních zpìvníkù.
17 AKD byl zakládajícím èlenem, mnohé dámy byly v jejím výboru èi vedení � první pøedsed-

kyní byla zvolena spisovatelka Vìnceslava Lu�ická-Srbová. Zahájení pøedcházela výstava
kuchaøských strojù a náèiní (konaná z popudu V. Náprstka), otevøená u pøíle�itosti 100. vý-
roèí narození M. D. Rettigové na �ofínì. Její výtì�ek uspí�il otevøení této první èeské
kuchaøské �koly.

18 Minerva mohla být úøednì schválena jen díky vydatné �slovní obranì� V. Náprstka na
patøièných úøadech. Pøihlá�ených 51 �aèek do prvního roèníku svìdèilo o vzrùstající touze
�en po vzdìlání, tak jak si to pøed 30 lety pøály zakladatelky AKD.

19 Státní ústøední archiv (dále SÚA), fond Èeské místodr�itelství (dále ÈM) 1856�1883, sg.
30/6/188
C. K. místodr�itelství výnosem ze dne 20. 8. 1869 è. 42336 naøizovalo AKD, aby ve lhùtì
4 nedìl podal spolkové stanovy. O nezájmu registrovat AKD svìdèí dochovaný doklad, ve
kterém se dámy vymlouvají na pobyt na venkovì na letních bytech a po náv�tìvách, a proto
nemohou stanovy pøedlo�it.

20 Pravidelné zimní pøedná�ky pøedních odborníkù probíhaly do roku 1886. Mezi tím se v Praze
rozrostl spolkový �ivot a pøedná�ková èinnost po vzoru AKD kvetla na mnoha místech.
V Klubu v�ak pøedná�ky neskonèily, jen jich bylo ménì a èastìji pøedná�ely samy klubistky.

21 Památník mìl stát v Královské oboøe, kde Náprstek nejradìji pobýval a sledoval ruch sta-
veni�tì na Výstavi�ti (pøed Jubilejní a Národopisnou výstavou). Toto území v�ak patøilo
eráru a ten pomník nepovolil. Pøes ve�keré protesty a intervence význaèných osob bylo
jednání neúspì�né a nakonec byl povolen pomník na Nebozízku. Mramorový stùl nese
nápis: �Na památku poho�tìní, je� poskytoval Vojta Náprstek v letech 1865�1883 mláde�i
pra�ských �kol� a byl slavnostnì odhalen za úèasti �kolních dìtí, èlenek AKD a pøátel
17. dubna 1896.

22 Josefa Náprstková navrhovala ji� v roce 1880, je�tì za �ivota svého mu�e, aby vzdìláva-
cím pøedná�kám poøádaným v èítárnì knihovny Náprstkova muzea byly pøítomny �eny
z nej�ir�ích vrstev a aby nìkteré nedìle byly vyhrazeny jen slu�kám. Tento zámìr v�ak paní
Pepièka neprosadila � ne nezájmem V. Náprstka, nýbr� pro jeho pøíli�nou zamìstnanost v novì
otevøené budovì muzea a malé prostory knihovny takovým akcím nevyhovovaly.
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23 Náprstkovo muzeum, Archiv AKD. Dopis ze dne 2. 12. 1901 Amerického klubu dam Radì
královského hlavního mìsta Prahy.

24 Mì��anská beseda zprvu svolila s pronájmem, ale po prvním dýchánku po�adovala omezit
poèet náv�tìvnic (dal�í dýchánek nebyl proto anoncován v novinách), vydávat vstupenky
a nakonec urá�livým a hanlivým dopisem smlouvu vypovìdìla. Dámy pøi hledání vhodné-
ho sálu oslovily Spoøitelnu, bylo jim nabízeno Rudolfinum, ale nájem byl ji� tehdy pro
nevýdìleèný spolek nepøijatelný. Nakonec vzaly za vdìk blízkým Konviktem, který po
v�ech stránkách vyhovoval.

25 Náprstkovo muzeum, Scrap-book è. 17, �Dýchánky�.
26 Úplný soupis dýchánkù viz Secká, M.: Americký klub dam. Èeský lid 82,1995, 1, s. 64.
27 P. Alois Svojsík, kaplan od Trinitáøù ve Spálené ulici, byl bratrem jednoho z èlenù Èeského

pìveckého kvarteta, které bylo stálým hostem dýchánkù. Tak se tento pokrokový knìz
dostal do kontaktu s paní Náprstkovou a AKD.

28 SÚA, ÈM 1901�1910, sg. 30/319/30.
29 Základní vklad èinil 2 000,- K a úroky z nìho mìly být rozdìlovány v�dy 17. 4. (v den

narození V. Náprstka). Nadace existovala a� do roku 1941, kdy byla slouèena s dvìma
jinými pod názvem �16. slouèená nadace Amerického klubu èeských dam, Jana Vokouna
a Markéty Konráthové� a je�tì jednou pak slouèena za války do chudinské a dobroèinné
nadace hlavního mìsta Prahy.

30 Dýchánky zavedl krátce po svém návratu z Ameriky Vojta Náprstek. Byla to setkání pøátel
a známých, z nich� mnozí byli význaènými osobnostmi politického, kulturního i spoleèen-
ského �ivota. Hlavním úèelem bylo seznamovat jednotlivé osoby mezi sebou a pøedávat si
nejnovìj�í poznatky, objevy i zá�itky. Nejslavnìj�ími a nejvyhledávanìj�ími byly tzv. no-
voroèní dýchánky, na které zvali man�elé Náprstkovi od roku 1875 ti�tìnými pozvánkami.
Na novoroèní dopoledne se v domì U Halánkù se�lo mnoho set lidí, zvány byly také dìti ze
sirotèincù a ústavù, chránìnky i vlastní dìti èlenek AKD. V�echny klubistky pøicházely
nejen pozdravit své známé a svému pøíznivci popøát, ale také vypomáhaly s organizací
a poho�tìním.

31 Seznam spolkù a organizací, do kterých AKD v letech 1911�1948 pravidelnì pøispíval:

Deylova výchovna slepých, Filantropická Dru�ina bývalých �ákyò vy��í dívèí �koly v Pra-
ze, Èeský spolek pro ochranu mláde�e pro Horní Litvínov a Chudìøín, Spolek �Domov pro
dìti opu�tìné a osiøelé� v Praze, Tìlocvièná jednota Sokol, Záchrana � Ústøední sdru�ení
�enské pro mláde� v Praze, Dámský kruh � spolek pro osamìlé paní a sleèny, Ochrana
opu�tìných a zanedbaných dívek v Praze, Èeská zemská komise pro ochranu dìtí a péèe
o mláde�, Paní Svaté Ludmily v Praze, Okresní komise pro péèi o mláde� v soud. okresu
Vr�ovickém, �enský výrobní spolek èeský v Praze, Jednota uèitelek mateøských �kol král.
hlav. mìsta Prahy, Minerva, spolek pro �enské studium v Praze, �Èeské srdce� národní sdru�e-
ní pomocné, Kulturní jednota èeskoslovenská, Sdru�ení akademicky vzdìlaných �en aj.

32 Za rok 1944 se konalo celkem 18 schùzek na �ofínì.
33 Své odmítavé stanovisko øeditelství argumentovalo stavebními úpravami muzea, které v té

dobì nebude pøístupné pro nikoho. Dopis ze dne 20. 5. 1948. Archiv AKD.
34 Výnos z Nadace Amerického klubu dam k opatøení a vychování zcela osiøelých dívek

èeskoslovenských byl pøeveden na Ústøední dìtský domov (poslední chovanka byla stano-
vena je�tì v roce 1942).

35 Podle klubových stanov pøe�el zbytek majetku AKD na Náprstkovo muzeum v�eobecného
národopisu a ve�keré písemnosti údajnì pøedala jednatelka Marie Vávrová-Preisová ta-
jemníkovi muzea O. Havlíkovi.
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PØÍLOHY

Max �vabinský: Vojta Náprstek, nejvìt�í èeský demokrat. Perokresba, 1898.
Originál v majetku Náprstkova muzea
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J. Maloch: Èítárna Amerického klubu dam. Lavírovaná kresba, 1875. Originál
v majetku Náprstkova muzea

Odhalení pomníku Bo�enì Nìmcové na Vy�ehradì èlenkami Amerického klubu
dam 6. 6. 1869
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První dìtská zábava poøádaná Americkým klubem dam v Praze r. 1867 na Ro-
hanském ostrovì

Zdenka Braunerová: Knihovna Náprstkova Èeského Prùmyslového Musea, èítárna
Amerického klubu dam. Kresba, 1895. Originál v majetku Náprstkova muzea.
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ZUSAMMENFASSUNG

AMERIKANISCHER DAMENKLUB

Milena Secká

 Vojta Náprstek gab im Januar 1865 Anlass zur Gründung des Amerikani-
schen Damenklubs in seinem Hause U Halánkù auf dem Bethlehem-Platz. Zu-
erst handelte es sich um freundschaftliche Frauenvereinigung, die wir ohne
Übertreibung für ersten Frauenverein in böhmischen Ländern ansehen können.
Die Klubtätigkeit wurde vor allem auf die Vermittlung allgemeiner Kenntnisse
der Teilnehmer gerichtet; weil die Damen in ihrer Weiterbildung sich den mo-
dernsten Lehrmethoden anpassen wollten und in ihrem Klub die Westvorlagen
bevorzugten, haben sie ihm den Namen �Amerikanischer Klub� gegeben. Da-
mals benutzte man die Bezeichnung �amerikanisch� als Synonymum für alles
moderne und durch solche Anwendung im eigenen Namen wollte sich dieser
Klub zu den fortschrittlichen Ideen bekannen. Neben der Selbstunterrichtung in
der Náprstek-Bibliothek widmeten sich die Damen der Teilnahme an den
Bildungsvorträgen und Exkursionen sowie der charitativen Tätigkeit; sie sorg-
ten für Körperbehinderte und Kranke, für Waisen, Schulkinder und Jugendliche;
sie unterstützten auch den Einsatz der modernen Technik im Haushalt. Sie
unterstützten auch Verwirklichung aller Náprsteks Ideen, z. B. Gründung eines
Industriemuseums und Mädchenwaisenfürsorge.

 Der Klub setzte seine Tätigkeit auch nach dem Tod seines Gründers und
Behüters Náprstek fort und später auch nach dem Ableben seiner Gemahlin
Josefa. Er hat von seinem Bildungsprogramm Abstand genommen und widmete
sich vorzugsweise den charitativen Aktivitäten, weil schon die ersten Mitglieder
dieses Damenklubs die Gründe des Mittel- und Fachschulwesens für Mädchen
gelegt und somit mehrere Möglichkeiten zur Bildungsverbreitung geschafft ha-
ben. Die Tätigkeit des Amerikanischen Damenklubs wurde im J. 1948 gewaltsam
unterbrochen, aber im J. 1996 wurde sie im Rahmen des Náprstek-Museums
wieder aufgenommen.
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THEOSOFIE V PRAZE

Tomá� Zdra�il

 1. Úvod

 Konec 19. století je obdobím, které pøineslo rozmach racionalismu,
intelektualismu, positivismu a pozitivních vìd vùbec. I èeská spoleènost byla
oslnìna mo�nostmi moderní pøírodovìdy a sledovala evropský trend likvidace
v�ech starých a tradièních hodnot ve prospìch víry ve v�emohoucnost vìdeckého
poznání, vysvìtlení posledních záhad lidského �ivota a definitivní vyøe�ení jeho
problémù. Postupovala industrializace, zvy�ovala se podnikavost, jejím� cílem
byla hospodáøská prosperita. Tradièní duchovní proudy nebyly s to dr�et krok
s tímto vývojem. Stále vìt�í èást obyvatel ztrácela vztah k církvím a vyznávala
materialismus a atheismus.

 Ve stejné dobì v�ak vystoupila na veøejnost øada okultních proudù a skupin,
které pova�ovaly za svou povinnost pùsobit v této, v mnohém smìru bezduché
a povrchní dobì ve smyslu obnovy spirituálního vìdìní a �ivota, pomáhat li-
dem hledajícím a neuspokojeným tím, co jim tato doba byla schopna poskyt-
nout. Vznikaly malé i vìt�í krou�ky, které se mohly díky zvy�ující se liberálnos-
ti a toleranci státních úøadù èasem konstituovat na spolkové bázi. Patøily mezi
nì pøedev�ím martinistické ló�e, z nich� první byla zalo�ena baronem Adolfem
Leonhardim u� v roce 1891. V roce 1900 vznikla Èeská novognostická církev
v èele s Pavlem Dra�ïákem, pozdìji Èeská sekce Mezinárodní ligy
svobodomyslných spiritualistických myslitelù, Cerkl pøátel psychických bádá-
ní, Èeská alchymistická spoleènost a øada dal�ích.1 Do této oblasti je nutno také
zaøadit smìr, který spolu s martinisty stál na samém poèátku a po celou dobu
své existence patøil mezi sdru�ení nejpopulárnìj�í a poèetnì nejsilnìj�í. Byla to
novodobá theosofie pìstovaná v Praze od roku 1891 v ló�i U modré hvìzdy,
o �est let pozdìji v rámci Theosofického spolku pøemìniv�ího se roku 1908 na
Èeskou spoleènost theosofickou.

 Zakladateli a vùdci novodobé theosofie i Theosofické spoleènosti byli Rus-
ka Helena Petrovna Blavatská2 a Amerièan Henry Steel Olcott. Theosofická
spoleènost vznikla roku 1875 v New Yorku. Kladla si za cíl èelit vlnì spiritis-
mu, který tehdy zaplavoval Spojené státy a byl ve svých poèátcích také reakcí
na jednostranný materialismus, jemu� v�ak ve své snaze podávat hmatatelné
dùkazy o existenci nehmotného svìta duchù sám podlehl.3 Je�tì dùle�itìj�í úlo-
hu ale Blavatská vidìla v pìstování netradièního nadsmyslového poznání svìta
a èlovìka, poznání, kterého se dosahovalo prohloubeným sebepoznáním a roz-
víjením urèitých du�evních a duchovních schopností. Èlovìk, kterému se poda-
øilo dosáhnout takového vy��ího vìdìní, získal zároveò bo�skou moudrost, neboli
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theo-sofii.4 Blavatská a Olcott spatøovali v theosofii klíè k dosa�ení v�eobecného
lidského bratrství, opravdového, neustále se roz�iøujícího poznání, a tím také
skuteèného lidského �tìstí. Theosofická spoleènost se tedy stala organizaèní
základnou hnutí, které theosofii rozvíjelo a �íøilo po celém civilizovaném svìtì.

 Theosofie ale velmi brzy po svém zalo�ení pøijala pomìrnì silnì orientální
charakter, co� mìlo pøíèinu ve zvlá�tní sympatii vedoucích èlenù Theosofické
spoleènosti pøedev�ím k hinduismu a buddhismu.5 Pøíklon k indické spiritualitì
se projevil i v pøelo�ení sídla spoleènosti z New Yorku do indického Adyaru u�
v roce 1879.6 Po smrti H. P. Blavatské propukly ve vedení spoleènosti spory
mezi reprezentanty rùzných smìrù, co� dalo podnìt ke �tìpení a zakládání nových
spoleèností. Pro èeské pomìry jsou dùle�itá pouze dvì zahranièní theosofická
sdru�ení, která sem organizaènì zasahovala: jednak pùvodní Theosofická
spoleènost se sídlem v Adyaru (The Theosophical Society Headquarters Adyar),
dále ale také V�eobecné theosofické sbratøení (Internationale Theosophische
Verbrüderung) se sídlem v Lipsku, zalo�ené roku 1897.7

 Pramenem ke studiu theosofické èinnosti nám dnes mohou být rùzné vzpo-
mínkové a biografické knihy a èlánky,8 dále dobové theosofické publikace
a èasopisy9, ale pøedev�ím ty èásti fondù Èeského místodr�itelství a Prezídia
Policejního øeditelství 2. oddìlení Státního ústøedního archivu v Praze, které
obsahují materiály k Theosofickému spolku10 a Èeské spoleènosti theosofické.11

 2. Theosofická ló�e U modré hvìzdy a Theosofický spolek

 Theosofii do Èech pøinesl baron Adolf Franz Leonhardi ze Strá�e nad Ne-
�árkou roku 1891.12 Tento pozoruhodný mu� (1856�1908), který byl øí�ským
poslancem ve Vídni a urèitou dobu dokonce starostou Jindøichova Hradce, mìl
v�estranné okultní zájmy a byl èlenem mnoha zahranièních okultních spoleè-
ností. To mu umo�nilo, �e získal povolení nejen k zalo�ení theosofické ló�e, ale
pøinesl sem také martinismus a iluminátství.13 Leonhardi byl èlenem vídeòské
theosofické ló�e a vídeò�tí theosofové také asistovali pøi zakládání pra�ské ló�e.
Èlenové pra�ské ló�e pocházeli vìt�inou z rùzných spiritistických krou�kù, které
se zabývaly nejrùznìj�ími okultními fenomény. Patøil mezi nì i kdysi známý
èeský mystik a pøekladatel Karel Weinfurter. Se v�í pravdìpodobností byl èlenem
i �lechtic Jan Harrach.14 Nejvýznamnìj�í a nejzajímavìj�í byla pøítomnost dvou
slavných spisovatelù � Gustava Meyrinka a Julia Zeyera. Oba mìli bohaté
zku�enosti se spiritismem, ale zatímco Zeyer patøil zøejmì jen k nepravidelným
náv�tìvníkùm ló�e, Meyrink byl její du�í a nìkolik let i jejím vedoucím.

 Práce ló�e spoèívala ve spoleèném studiu literatury a experimentování s okult-
ními fenomény. Proto�e Meyrink umìl jako jeden z mála anglicky, pøekládal
theosofickou literaturu, která byla vesmìs v angliètinì, do nìmèiny pro ostatní.
V Meyrinkovì bytì na Ferdinandovì (dnes Národní) tøídì è. 10 se také ló�e
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ka�dý týden scházela.15 Meyrink v�ak po nìkolika letech nabyl názoru, �e po
smrti zakladatelky Blavatské se z Theosofické spoleènosti vytratil pravý du-
chovní obsah a �e u� není s to èlovìku na jeho cestì pomoci. Stáhl se tedy do
soukromí a pozdìji se odstìhoval z Prahy. Udr�oval sice kontakt s mnoha
theosofy, jeho styky s Theosofickou spoleèností v�ak ochladly.16

 Julius Zeyer vìdìl o theosofii u� od 80. let 19. století. Podle Weinfurtera se
mìl dokonce jednou vydat do Paøí�e s cílem setkat se osobnì s Blavatskou, co�
se mu ale zøejmì nepodaøilo.17 Kdy� byl upozornìn na to, �e v Praze vznikla
theosofická ló�e, stal se v bøeznu 1893 èlenem Theosofické spoleènosti v Londý-
nì a pøipojil se k ló�i.18 Zeyer v�ak vìt�inu èasu trávil ve Vodòanech a nechával si
pouze posílat od Meyrinka literaturu. Jeho vlastní knihovna obsahovala také nìkolik
základních spisù theosofických autorù (Schure, Sinett, Olcott)19 a známky vlivu
theosofických my�lenek na jeho názory se objevují i v jeho dopisech.20

 V dílech obou tìchto významných umìlcù bychom na�li jasné souvislosti
s theosofií, u ka�dého ale ve zcela jiné osobité podobì: u Meyrinka v jeho po-
vídkách s okultní tématikou i alchymických románech, u Zeyera rovnì� v romá-
nech i v jeho dílech zpracovávajících mytologické a legendární námìty.

 Theosofická ló�e se zøejmì po nìkolika letech rozpadla, ka�dopádnì o ní
mezi lety 1895�1897 nic nevíme. Theosofická práce se objevuje opìt a� roku
1897 v rámci zalo�eného Theosofického spolku.

 Stalo se tak 28. 9. 1897 poté, co Èeské místodr�itelství obdr�elo �ádost
o povolení zalo�ení Theosofického spolku a ovìøilo si, �e i ve Vídni u�
theosofický spolek fungoval témìø rok.21 Pra�ský spolek mìl 29 zakládajících
èlenù a jeho pøedsedou byl c. k. po�tovní oficiál Alois Koch, o nìm� Weinfurter
tvrdí, �e nebyl èlenem pùvodní pra�ské theosofické ló�e. A� do své smrti v roce
1904 vedl a organizoval spolkovou èinnost. Vedle nìj byl v prvním pøedsednictvu
P. Dra�ïák, jinak té� martinista a novognostik, a E. �vager, který se objevuje ve
spiritistických kruzích.22

 Pøedmìtem spolkové èinnosti bylo spoleèné studium, osvìtová, vzdìlávací
a pøedná�ková èinnost. Èlenové se scházeli ke èlenským veèerùm, pro veøej-
nost se konaly pøedná�ky. Èlenské veèery se poøádaly dvakrát za mìsíc, poèet
veøejných pøedná�ek rok od roku pozvolna rostl. V roce 1900 jich bylo napø. 10,
1903 � 12, 1905 � 16, 1907 � 20. Pøedná�ejícími byli èlenové spolku nebo
zahranièní hosté. Nejèastìj�ími náv�tìvníky byli pøedstavitelé theosofické
organizace, sdru�ující theosofické skupiny v nìmecky mluvících zemích, �Me-
zinárodní theosofické sbratøení� � Edwin Böhme a Franz Hartmann z Lipska.
Témata pøedná�ek souvisela samozøejmì s hlavními cíly theosofického hnutí:
1. o v�eobecném sbratøení lidí a významu theosofie v této souvislosti, 2. o rùzných
nábo�enských soustavách, filozofiích, vìdeckých systémech a jejich reprezen-
tantech a 3. o duchovních zákonech a skrytých silách døímajících a pùsobících
v èlovìku a pøírodì.
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 Èleny spolku byli pøevá�nì pøíslu�níci støedních vrstev � úøedníci a uèitelé.
Podstatnou èást zde jistì tvoøily i �eny. Z poèáteèních 29 se poèet èlenù pomalu
zvy�oval:

 Rok 1897 1898 1899-1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907

 Poèet 29 26�35 42 47 53 53 74
 èlenù

 Theosofický spolek si na svá spolková setkání pronajímal a� do roku 1908
sály hotelù, restaurací èi kaváren. Zpoèátku to byla místnost v kavárnì Union,
Ferdinandova tø. è. 19. Dne 18. 9. 1903 pøesídlil do Gráfovy velkorestaurace na
Komenského námìstí, aby se u� 21. 11. tého� roku nastìhoval do hotelu Platýz
opìt na Ferdinandovì tøídì. Vlastní prostory získal a� 27. 8. 1908 v 2. patøe
domu è. 2 ve Vocelovì ulici. Zde se nacházela i stálá spolková knihovna, její-
mu� roz�iøování se vìnovala velká péèe. Jednalo se o knihovnu skuteènì boha-
tou. V roce 1904 napø. obsahovala pouze 194 svazkù knih, 1906 u� 406, 1909 �
796 a 1910 a� 1012 svazkù. V knihovnì se nacházela pøedev�ím cizojazyèná
literatura a rùzná periodika nejen z theosofické oblasti, ale i pøíbuzných oborù.23

 Pra�ský theosofický spolek nebyl jediným svého druhu na území Èech
a Moravy, vedle nìj existovaly skupiny v Jablonci n. N., Varnsdorfu, Chebu,
Ústí n. L., Teplicích, Pøerovì, Brnì a jinde. V�echny byly volnì spojeny s vý�e
zmínìným Mezinárodním theosofickým sbratøením zalo�eným shodou okol-
ností ve stejném roce jako pra�ský spolek. V jeho èele stál bývalý úzký spolu-
pracovník H. P. Blavatské Dr. Franz Hartmann (1838�1912), který v�ak také
pøedstavoval orientalizující, od západního duchovního vývoje odvrácený druh
theosofie.24

 3. Èeská spoleènost theosofická

 Po smrti prvního pøedsedy Theosofického spolku Aloise Kocha roku 1904
bylo pøedsednictvo doplnìno Janem Bedrníèkem-Chlumem, jen� postupnì pøe-
bíral stále vìt�í èást organizaèní a pøedná�kové práce spolku. 18. 9. 1904 se stal
jednatelem, 18. 12. 1906 místopøedsedou a 25. 3. 1908 pøedsedou spolku. Jeho
nejvýznamnìj�ím pøíspìvkem byla zmìna základní orientace Theosofického
spolku. Do�lo k transformaci spolku a pøipojení k pùvodní Theosofické spoleènosti,
zalo�ené Blavatskou, se sídlem v Adyaru. Na pøelomu srpna a záøí 1908 vznikla
Èeská spoleènost theosofická jako èeská sekce Theosofické spoleènosti v Adyaru.25

 Bedrníèek se orientoval na nìmeckou sekci Theosofické spoleènosti, která
byla zalo�ena nezávisle na Mezinárodním theosofickém sbratøení Franze Hart-
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manna a v jejím� èele stál Dr. Rudolf Steiner.26 Tento èlovìk (1861�1925) patøí
k nejv�estrannìj�ím myslitelùm tohoto století, o èem� svìdèí jeho rozsáhlé dílo,
které zanechal nejen v podobì nìkolika desítek spisù a nìkolika tisíc pøedná�ek
k nejrùznìj�ím teoretickým i praktickým tématùm, ale i jeho umìlecká práce
v oblasti tradièních i jím vyvinutých nových druhù umìní, v pedagogice, medi-
cínì, zemìdìlství a v neposlední øadì i architektuøe.

 Steiner byl v letech 1902 a� 1912 sekretáøem nìmecké sekce theosofické
spoleènosti a mezi lety 1907 a 1912 pobýval �estkrát v Praze a mìl zde
13 jednotlivých pøedná�ek a jeden souvislý monotematický cyklus devíti pøed-
ná�ek.27 Ka�dá jeho veøejná pøedná�ka byla událostí nejen pro theosofickou
spoleènost, ale i pro èást intelektuální elity (samozøejmì pøedev�ím nìmecky
mluvící) Prahy.28 Náv�tìvnost na jeho pøedná�kách byla na tehdej�í pomìry v�dy
vysoká: napø. pøi jeho první pøedná�ce 20. 2. 1907 �Výchova dítìte z hlediska
duchovní vìdy� bylo pøítomno 100 posluchaèù, 2. 11. 1907 �Úloha theosofie
v na�í dobì� 120, 18. 11. 1908 �Mu�, �ena a dítì z hlediska duchovní vìdy� 81,
14. 12. 1909 �Buddha a Kristus� 300, 19. 3. 1911 �Jak vyvrátit theosofii� 500,
25. 3. 1911 �Jak obhájit theosofii� 500. Na èlenské pøedná�ky byl pøístup ome-
zený, pøesto byla pøedná�kám vìnována velká pozornost: 19. 11. 1908 vyslech-
lo pøedná�ku na téma �O dìjinách vy��ích svìtù a mystériu Golgoty� 50 poslu-
chaèù, 15. 12. 1909 �Ètyøi evangelia se zvlá�tním zøetelem k Luká�ovu evange-
liu� 40, 28. 3. 1911 �Aforismy ke vztahu filozofie a theosofie� 400, a 20.�28. 3.
1911 cyklus èlenských pøedná�ek �Okultní fyziologie� 400 posluchaèù. Údaje
o jiných pøedná�kách nejsou známy.29

 Èeská spoleènost theosofická získala roku 1908 vlastní spolkové prostory
ve Vocelovì ulici, poèet jejích èlenù se zvy�oval, zájem veøejnosti rostl. Bohu-
�el máme pouze údaje z let 1908, 1910 a 1914, kdy mìla 80, 144 a 171 èlenù.
Èinnost spoleènosti se diferencovala. Vedle pravidelných veøejných pøedná�ek,
organizovaných jednou mìsíènì, se konaly dvakrát mìsíènì èlenské pøedná�ky
a pravidelnì se také scházelo nìkolik studijních skupin, které pracovaly na
rùzných tématech theosofických nauk.30

 Zájem veøejnosti pøitahovala pøedev�ím osobnost Rudolfa Steinera, co� cha-
rakterizuje skuteènost, �e na jeho pøedná�kovém cyklu �Okultní fyziologie� byli
pøítomni spisovatelé Franz Kafka a Max Brod, fyzik Albert Einstein, èlen SVU
Mánes, malíø Richard Pollak-Karlín, mìstský lékaø MUDr. Záhoø, vedoucí
pra�ských volnomy�lenkáøù Dr. Theodor Barto�ek, princezna Hohenlohe a øada
dal�ích významných osobností tehdej�í Prahy.31

 Èlenkou Èeské spoleènosti theosofické byla také spisovatelka a pøekladatel-
ka Pavla Moudrá (1861�1940), která celý svùj �ivot vìnovala práci v pacifistic-
kém i abstinenèním hnutí, ve Spolku na ochranu zvíøat a poèetné øadì dal�ích
spolkových aktivit. Theosofie jí byla, jak se sama vyjádøila, svìtlem na cestì.
V pra�ské Èeské spoleènosti theosofické mìla od roku 1906 ka�doroènì jednu
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pøedná�ku. Její pozùstalost je svìdectvím, jak úzce byla s Theosofickou
spoleèností spojena.32

 Theosofická spoleènost nebyla ani zdaleka jednolitým útvarem. Støetávaly
se zde rùzné pohledy, pojetí a metody práce, rùznì vyhranìné osobnosti, jejich
názory a zájmy. Nejostøej�í protiklady se od roku 1907 stále zøetelnìji rýsovaly
mezi sekretáøem Nìmecké sekce theosofické spoleènosti Steinerem a vedením
Theosofické spoleènosti v Adyaru reprezentovaném Annie Besantovou. �lo
pøedev�ím o rozdílnost názorù na úèel Theosofické spoleènosti, na její úkoly
a zpùsob pùsobení na veøejnosti. Zatímco Besantová mìla v úmyslu zalo�it nové
nábo�enské hnutí, které by bylo vedené �znovuvtìleným Kristem�, Steiner tyto
názory a úmysly pova�oval za nebezpeèné a zhoubné. Spor, který se v prùbìhu
pìti let neustále stupòoval, vyvrcholil vylouèením Steinera a celé Nìmecké sekce
z Theosofické spoleènosti.

 Také Èeská spoleènost theosofická byla roz�tìpena na pøíznivce Besantové
a Steinera. Zatímco vedení Èeské spoleènosti theosofické bylo k Besantové
loajální, vytvoøila se v rámci Èeské spoleènosti skupina, která se od zaèátku
orientovala na Steinera a je�tì pøed vylouèením Steinera z Theosofické spoleè-
nosti vystoupila a zalo�ila novou spoleènost.33 Tato skupina se zformovala pøe-
dev�ím v Nìmeckém odboru Èeské spoleènosti theosofické a patøí k nejzajíma-
vìj�ím kapitolám pìstování theosofie v Praze.

 4. Berta Fantová a její kruh, nìmecký odbor Èeské spoleènosti theosofické

 Nìmecký odbor Èeské spoleènosti theosofické je spojen se jménem Berty
Fantové. Tato �ena byla nejen jeho zakladatelkou a vedoucí, ale také osobností,
která na konci minulého a zaèátku tohoto století v nìmecky mluvící Praze nìco
znamenala.

 Nìmecky mluvící vìdecká a umìlecká elita Prahy �ila na pøelomu 19. a 20.
století bohatým kulturním �ivotem. Její veøejný spoleèenský �ivot se rozprostí-
ral od nìmecké Univerzity a vlastního tisku, pøes nìmecká divadla, kavárny, a�
k nejrùznìj�ím spolkùm, klubùm a krou�kùm.34

 Místem setkávání zástupcù a pøívr�encù filozofie Franze Brentana, která v této
dobì ovládala pra�skou nìmeckou Univerzitu, byla v prvním desetiletí 20. století
exkluzivní kavárna Louvre na Ferdinandovì tøídì (dnes je v této budovì na
Národní tøídì mimo jiné také Jazyková �kola). Setkávali se tu jednou za 2 týdny
Brentanovi �áci � profesoøi, docenti, studenti i jiní, aby se spoleènì vìnovali
Brentanovì filozofii. Do tohoto noblesního filozofického krou�ku patøili mimo
jiné i experimentální psycholog Josef Eisenheimer, soukromí docenti Alfréd
Kastil a Oskar Kraus, spisovatelé Max Brod, Felix Weltsch, Emil Utitz i známý
Franz Kafka, filozof a sionista Hugo Bergmann a zároveò sestry Berta Fantová
a Ida Freundová. Pøedev�ím tøi poslednì jmenovaní nás budou nyní zajímat.
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 Max Brod popisuje krou�ek ve své autobiografii následovnì: �Tento krou-
�ek se od jiných podobných institucí pìknì odli�oval tím, �e v nìm nebylo ani
stopy spolkaøení, mìl jsi v nìm pocit, �e se zde slou�í jen èisté pravdì a bádání.
...veèery strávené v Louvru zùstanou ve svém celku jednou z nejkrásnìj�ích
vzpomínek mého �ivota a jsou pro mne dùkazem, �e na objektivní základnì
vìdy se lze aspoò èásteènì dorozumìt i s názorovými odpùrci a �e poctivá práce
na hodnotách pravdy je jedním z nejvzácnìj�ích darù, na nich� se èlovìk mù�e
podílet.�35

 Vedle tohoto brentanovského krou�ku se scházel jiný, ménì oficiální kruh,
který se ale filozoficky orientoval pøevá�nì na Kanta. Ji� zmínìná Berta Fantová
soustøeïovala ve svém bytì na Staromìstském námìstí v domì �U jednoro�ce�
spoleènost, které se øíkalo jednodu�e �Fantakreis�. Toto místo bylo støediskem
v�eho kulturního dìní tehdej�í nìmecké Prahy. Ka�dé úterý se zde setkávaly
osobnosti jako napø. matematik profesor Kowalevski, fyzik profesor Philipp
Frank, Max Brod, Albert Einstein i Franz Kafka.

 �V Praze byla duchovnì vysoce postavená dáma, paní Berta Fantová, která
okolo sebe shromá�dila urèitý kruh intelektuálù, podobnì jako Madame de Stael
ve své dobì... �asli jsme pøi tìchto spoleèných veèerech nad duchovní vý�í této
�eny�, pí�e profesor Kowalevski, který zde nìkolikrát pøedná�el o nejnovìj�ím
vývoji vìdy. Básník Franz Werfel tu recitoval své první básnì, Albert Einstein,
pravidelný náv�tìvník tìchto veèerù, nejen �e seznámil ostatní se svou pøevratnou
teorií, ale i za klavírního doprovodu Maxe Broda zahrál Mozartovu houslovou
sonátu, zaznìly zde první pøedná�ky o psychoanalýze v Praze. Dr. Hugo
Bergmann vedl filozofické veèery, kdy se pracovalo zpoèátku na Kantových
�Prolegomenech k budoucí metafyzice� a �Kritice èistého rozumu�, dále Fichtovì
�Vìdosloví� a Hegelovì �Fenomenologii ducha�.

 Max Brod o tom pí�e: �Nikdy jsem tak dùkladnì a s takovou radostí nestu-
doval jako v domì Fantových. Hlavní zásluhu na této mé chuti mìly Bergman-
novy úvody, v�dycky svrchované a svìdomité. Vedle tohoto pravého studia mých
universitních let ustoupilo �vlastní� právnické chlebaøské studium docela do
pozadí. Jak je vidìt, v krou�ku u Fantù se postupovalo ménì brentanovsky
ortodoxnì ne� v kavárnì Louvre. To, co bylo v Louvru �tabu� (Kant, teorie
relativity), se posunulo v mnohem soukromìj�ím, neoficiálním prostøedí u Fantù
jako na od�kodnìnou a naprosto nenásilnì do støedu zájmu; tyto teorie se sice
kritizovaly, ale nezesmì�òovaly. Naopak, zdály se nám velice dùle�ité
a pozoruhodné. Chybìli tu dobrovolní a pøípadnì nedobrovolní dohlí�itelé; bren-
tanov�tí docenti a také pøíli� sna�ivý Emil Utitz se diskusí u Fantù nezúèastòo-
vali. Nìkteøí universitní profesoøi a docenti, kteøí chodili na kantovské veèery,
byli pøírodopisci a brentanismus jim byl zcela cizí. Kavárna Louvre a starý
mì��anský lékárenský Fantùv dùm �U jednoro�ce� na Staromìstském námìstí,
pocházející z doby husitské � to byly dvì jevi�tì: nìkteøí herci vystupovali na
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obou, ale repertoár obou scén byl volen podle zcela odli�ných zásad.�36 Osob-
nost, která oba filozofické kruhy spojovala, byla pøedev�ím Berta Fantová.
�My�lenkovì u�lechtilá, filozoficky hluboce zalo�ená �ena. Jako pozoruhodný
jev, jako prùkopnice akademického studia �en, jako iniciativní èlovìk vøelého
srdce zaslou�í si nejvy��í úcty� (M. Brod).37

 Berta Fantová pocházela z majetné �idovské rodiny Sohrových, v ní� se
narodila 19. 5. 1866. Ona i její o dva roky mlad�í sestra Ida patøily k prvním
�enám, které získaly povolení ke studiu na univerzitì. Zpoèátku její pozornost
patøila Wagnerovi a Nietzschemu, pozdìji se ale soustøedila na Brentanovu
filozofii a pøi svých studiích se spøátelila s hlavním pøedstavitelem tohoto filo-
zofického smìru v Praze, profesorem Antonem Martym. V kruhu scházejícím
se u ní doma se ve svých vlastních pøedná�kách vìnovala hlavnì Goethovi. Její
touha po poznání ji pobízela k seznámení s nejrùznìj�ími my�lenkovými prou-
dy tehdej�í doby, k setkání s jinými duchovnì orientovanými lidmi.

 Není divu, �e se dostala i do theosofických kruhù. Se svou setrou se daly do
studia spisù H. P. Blavatské a své studium doprovázely pokusy s rùznými medi-
álními a spiritistickými fenomény. Dal�í stupeò theosofického studia pøedsta-
vovaly spisy tehdej�í prezidentky Theosofické spoleènosti v Adyaru A. Besan-
tové. V�echny zá�itky z této èetby zároveò zprostøedkovávala B. Fantová ostat-
ním ve svém kruhu.38

 Je velmi pravdìpodobné, �e Berta Fantová a její sestra Ida vyslechly alespoò
nìkterou z prvních pra�ských pøedná�ek R. Steinera, které se konaly 20. 2.,
2 a 3. 11. 1907 v nám u� známém sále kavárny Louvre. Setkání s touto osobností
bylo rozhodující nejen pro vztah Fantové k theosofii, ale do znaèné míry pro
zbytek jejího �ivota. Její pozornost pak stále více patøila Steinerovým spisùm
a pøedná�kovým cyklùm, které poøádal v rùzných mìstech støední Evropy.

 28. 3. 1911 zalo�ila Fantová nìmecký odbor Èeské spoleènosti theosofické.
Tento den byl zvolen vzhledem k pøítomnosti Rudolfa Steinera v Praze
(28. 3. 1911).39 Steiner dal skupinì jméno velkého pra�ského filozofa Bernarda
Bolzana, o nìm� nedlouho pøedtím napsal rozsáhlou práci Dr. Hugo Bergmann.
Také on patøil k významným osobnostem tehdej�í nìmecko-�idovské Prahy,
pøesto�e je zde jeho jméno dnes témìø neznámé.40

 Narodil se r. 1883 v Praze, jeho výchova byla nìmecká, ale ovládal a mìl rád
i èe�tinu, s ní� se setkával nejvíce v dobì letních prázdnin u prarodièù. V dobì
náv�tìvy �koly ho spojovalo pøátelství s teprve mnohem pozdìji proslaveným
Franzem Kafkou. �Byl jsem Kafkovým spolu�ákem od prvního �kolního dne na
podzim 1889 a� k maturitì v létì 1901, tedy 12 let. Jako dìti jsme bydleli nedaleko
od sebe a mìli jsme spoleènou cestu do �koly na masném trhu... Mluvili jsme
o �kolních zále�itostech, o nábo�enství a filozofii a velmi mnoho o politice, zvlá��
v dobì búrské války, pøièem� se Franz vá�nivì zasazoval za Búry, nikdy ale nepadlo
slovo o erotických vìcech.� Po maturitì studoval Bergmann rok chemii, pøe�el ale
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k filozofii, která se stala jeho vlastním oborem. Studoval u Martyho a byl s ním
spøátelen (podobnì jako B. Fantová). Praha byla tehdy podle Franze Brentana jedním
z mála mìst Evropy, kde se pìstovala jeho filozofie ve stylu pøísné vìdeckosti.
Bergmannova vý�e mínìná doktorská práce byla vìnována B. Bolzanovi.

 Druhé tì�i�tì Bergmannových duchovních zájmù bylo spojeno se jmény
Martin Buber a Rudolf Steiner a datuje se od let 1909�1911. Buber mìl tehdy
v Praze své �Tøi øeèi o �idovství�, o nich� Bergmann prohlásil, �e, kdo je sly�el,
nadosmrti je nezapomene. U� v r. 1910 studoval Bergmann Steinerùv základní
filozofický spis �Filozofie svobody� a dále jeho popis cesty k dosa�ení zvý�eného
a prohloubeného tzv. nadsmyslového poznání �O poznání vy��ích svìtù�.

 Bergmann se ke Steinerovi dostal prostøednictvím Fantové, ke které mìl
mimoøádnì dobrý a pøátelský vztah. Spojovaly je u� od zaèátku století náv�tìvy
brentanovského krou�ku v kavárnì Louvre. Rád také docházel k Fantovým,
kde se seznámil se svou pozdìj�í �enou Elsou, dcerou B. Fantové. Velkou roli
také sehrál v �ivotì Maxe Broda, který na nìj vzpomíná: �K mistrùm, od nich�
jsem se v dobì vysoko�kolských studií a v dal�ím desetiletí nauèil nejvíc, patøí
i mu�, jen� tehdy nezastával �ádný uèitelský úøad. Ne tedy formálnì, zato v�ak
ve skuteènosti byl jedním z mých nejdùle�itìj�ích uèitelù, jemu vdìèím za smìr-
nice svého �ivota, o nich� jsem od té doby nikdy vá�nì nezapochyboval. Tento
mu� byl a je Hugo Bergmann.�41

 Bergmann byl skuteènì mimoøádnou osobností, která stála v èele sionistic-
kého hnutí a reprezentovala filozoficko-humanistický proud uvnitø tohoto hnu-
tí, který tolik oslovoval napø. Broda. Steinera vyhledával a ten si zpìtnì cenil
jeho zájmu, pøesto�e nebyl èlenem Theosofické (pozdìji Anthroposofické) spo-
leènosti. Bergmann byl také úèastníkem mezinárodního filozofického kongresu
v Bologni roku 1911, kde vystoupil i Dr. Steiner se svým referátem o psycholo-
gických základech a noetickém postoji theosofie. Kdy� r. 1912 studoval v Berlínì,
mìl povolení úèastnit se èlenských veèerù Theosofické spoleènosti. Sem ho
jezdila nav�tìvovat i B. Fantová, která pak o tìchto pøedná�kách v Praze
referovala. Bergmann Steinera vyhledával i v souvislosti s vlastní meditativní
cestou k sebepoznání a sebevýchovì. Jeho deníky obsahují výòatky cvièení
obdr�ených od R. Steinera.

 Po tì�kých letech války, která Bergmann pro�il na boji�tích i v lazaretech, se
rozhodl pøestìhovat i s rodinou do Palestiny. O jeho tamní rozsáhlé práci vypráví
Max Brod. Bergmann se stal v Jeruzalémì nejdøíve knihovníkem a vybudoval
ze skromných zaèátkù nejvìt�í, nejobsa�nìj�í a nejmodernìj�í knihovnu na
Støedním východì. Poté byl øádným profesorem filozofie, dìkanem filozofické
fakulty a prvním rektorem Jeruzalémské univerzity. Profesor David Flusser
vyjádøil roku 1975, rok po Bergmannovì smrti, jeho vztah k R. Steinerovi takto:
�Rozhodující událostí v Bergmannovì �ivotì nebylo pouze setkání s anthro-
posofickými kruhy, nýbr� se samotným uèitelem Rudolfem Steinerem...
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Bergmannova vìrnost tomuto hnutí byla veliká a mìl zájem o mystická vysvìt-
lení Nového zákona. Co to bylo, co pøitahovalo tohoto vynikajícího filozofa
k tomuto uèení? Odpovìï se mi zdá být pomìrnì jednoduchá: Filozof s nábo-
�enským sklonem, který hledal cestu k jiné skuteènosti, byl tentý�, který se
zabýval Kantovou filozofií. Otázka, kterou si kladl, a kterou se sna�il celý �ivot
zodpovìdìt, byla tato: Jak mù�eme nalézt most mezi idealistickou filozofií na
jedné a duchovním svìtem za filozofií na druhé stranì, a právì pro vytvoøení
pevné základny duchovního svìta mu nedokázala pomoci ani bì�ná filozofie
ani teologie. Nìkteré odpovìdi hledal a na�el v anthroposofickém smìru.�42

 Výmluvným svìdectvím o Bergmannovì vztahu k filozofii R. Steinera je
také pøedná�ka, konaná v Jeruzalémské filozofické spoleènosti u pøíle�itosti stého
výroèí narození R. Steinera.43

 Steinerovy pøedná�ky nav�tìvovaly i jiné zajímavé osobnosti, pøicházeli sem
Max Brod, Franz Kafka i Albert Einstein. Ka�dý z nich Steinerovu osobnost
a jeho theosofii hodnotil svým zpùsobem.

 Einstein, který nav�tìvoval u� neoficiální krou�ek u Fantových, mìl dojem
rozhodnì negativní. Jednak mìl po pøedná�ce vyjádøit pochybnosti o Steinero-
vých znalostech v oblasti neeuklidovské geometrie44 a podle H. Bergmanna
�odcházel z pøedná�ky se smíchem�.45

 Brod svou zku�enost vtiskl do své povídky �Vy��í svìty�.46 Jeho dojem
z R. Steinera je silný, negativnì na nìj v�ak zapùsobila spoleènost theosofù.
Brod v povídce líèí Steinera napøíklad takto: �Stojí nyní u pultu, dlouhá èerná
èára, dokonce i výstøih kabátu je cele vyplnìn èernou kravatou, jenom oba nízké
trojúhelníèky tvrdého límce vyènívají bíle. Oblièej hubený, �lutý, vrásèitý, pokud
ty vpadlé tváøe pøi svém napìtí je�tì ukazují vrásky, krásné oèi a ruce, jaké se
líbívají �enám. Høímá, nepovoluje, do�iroka rozpíná ruce, dlanì otoèeny k nám,
v protiváze se k nim ohýbá �tíhlý trup dozadu, nebo projí�dí nata�enými palci
a dvìma prsty vzduchem, nechávaje ostatní prsty povolené, je neúnavný.
I námitky pøedná�í se stejným pathosem jako to, co se mu líbí, a je v tom opravdu
nìco jímavého a velkého, jak bez omrzelosti zaèíná pro obecenstvo se základní-
mi prvky svého uèení, jeho� nejzaz�í komplikace jsou pro nìho pøeci nìèím tak
bì�ným. Èasto zavøe oèi a chvìní probìhne od nohou celým tìlem. Pùsobí na
mne dojmem mu�e, který �ije beze zbytku svému ideálu...�47

 To, �e se Kafka o Steinerovu theosofii zajímal, je obecnì známo. Vìt�inou se
ale ví pouze o krátké epizodì v souvislosti s osobním setkáním se Steinerem
roku 1911.48 Kdy� jsou ale známy vztahy krou�ku Berty Fantové k Rudolfu
Steinerovi a theosofii a bereme také ohled na dopis Kafky Steinerovi z roku
1910, musíme se na Kafkùv pomìr k theosofii dívat ponìkud jinak.

 Kafka patøil k pravidelným náv�tìvníkùm Fantových a zde se zøejmì poprvé
setkal se jménem Rudolfa Steinera a diskusemi o theosofii. Pravdìpodobnì také
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nav�tívil Steinerovy pra�ské pøedná�ky roku 1908 a 1909, které se konaly ve
stejné ulici, kde Kafka bydlel � v sále èeského obchodního spolku �Merkur�
v dne�ní Paøí�ské ulici. 31. 3. 1910 také Kafka Steinerovi adresoval dopis, podle
kterého lze usuzovat, �e mezi Kafkou a Steinerem muselo dojít k hovoru u�
pøed tímto datem.49 V Kafkovì knihovnì se navíc nacházela dvì díla, z nich�
jedno Steiner pøímo napsal (Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft), druhé vydal a opatøil úvodem (Arthur Schopenhauers
gesammelte Schriften).50 Nejrozsáhlej�í a nejzajímavìj�í pøímý pramen pro vztah
Kafka-Steiner jsou dva Kafkovy zápisy do deníku (26. 3. a 28. 3.), v nich�
zaznamenal dojmy z pøedná�ky, dále nepodstatné, ale tehdej�í theosofy
i netheosofy charakterizující drby a legendy, které se kolem osoby R. Steinera
tvoøily, a také èásti jeho soukromého rozhovoru se Steinerem (28. 3.).51

 Zatímco døíve Kafku Steiner pøitahoval, nyní se Kafka zøejmì necítil být
pochopen a uspokojen. Kafka se Steinera ptal, zda se má vìnovat theosofii,
kdy� se i bez ní cítí být plnì zamìstnán rozporem mezi svou úøednickou
a umìleckou prací. Steiner mu pravdìpodobnì nedal �ádnou pøímou odpovìï
a nechal rozhodnutí na Kafkovi samotném. Ten se tím necítil být uspokojen
a více se theosofií nezabýval. Tím skonèil Kafkùv zájem o theosofii, jeho� trvání
v�ak musíme polo�it do doby od roku 1908�1909 do jara roku 1911. Ke kruhu
B. Fantové a pøedev�ím k ní samotné si v�ak i nadále zachoval velmi dobrý
vztah, o èem� svìdèí jeho spontánní slova po její smrti (viz ní�e).

 Vedle vùdèí osobnosti Berty Fantové stála od zaèátku a� do konce i její sestra
I. Freundová. Tato �ena mìla stejné vzdìlání, stejnì tak nav�tìvovala kavárnu
Louvre a krou�ek u Fantových a podobnì se zaèala vìnovat theosofii, poté co si
vyzkou�ela spiritistické seance, kde byla údajnì dokonce silným mediem. Vedle
tìchto duchovních zájmù, vìnovala své síly i mnoha jiným umìleckým
a sociálním èinnostem. Patøila k zakládajícím a vùdèím èlenùm významného
sdru�ení �Klub der deutschen Künstlerinnen�, kde pøedná�eli své práce Max
Brod, Willy Haas, Else Laske-Schüller, Felix Grünert, Christian von Ehrenfels,
Otto Pick a mnoho dal�ích.52 Zde probìhly i nìkteré Steinerovy pøedná�ky
(30. 4. 1912 a 28. 1. 1913). V tomto klubu Freundová také poøádala dramatická
pøedstavení, pøedev�ím vánoèní tzv. prievozské hry. Anga�ovala se v nej-
rùznìj�ích charitativních akcích � stála v èele Zemského výboru pro váleèné
uteèence v Èechách, se svou sestrou stravovaly v r. 1914 tøi mìsíce 25 chudých
dìtí v jejich letním bytì v Podbabì. Po Bertinì smrti vystoupila více do popøedí
a pokraèovala v její práci uvnitø studijní skupiny �Bolzano�. To u� ale èasovì
le�í mimo rámec této studie.

 Doba války byla pro obì sestry dobou mimoøádnì tì�kou, pøesto�e naplnìnou
obìtavou charitativní èinností. Tì��í situaci mìla B. Fantová, nebo� postrádala
svého zetì, který se musel odebrat do armády. Fantová se sama rozhodla odejít
jako dobrovolná zdravotní sestra Èerveného køí�e na frontu. Ov�em kvùli
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mimoøádné nároènosti této práce u ní naplno vypuklo její déletrvající onemocnìní
ledvin, z nìho� se u� nemìla uzdravit. Zemøela tìsnì po skonèení války �
18. 12. 1918.

 S její smrtí zanikla i jedna dùle�itá kapitola v �ivotì nìmecké Prahy. Ne
nadarmo pí�e F. Kafka dva dny po její smrti M. Brodovi: �Tak jsem hned dostal
tì�kou ránu: nenadálá smrt Berty Fantové, o které u� asi ví� z dne�ních novin.
Byl to zcela ryzí èlovìk a se svými drobnými chybami vedla vá�nivý boj. Stále
visela tolik na �ivotì, obávala se smrti, filozofovala o nesmrtelnosti. Náhodou
vylíèil Felix Weltsch ve tøech posledních nedìlních pøedná�kách svùj pojem
nesmrtelnosti. Felix mi øíkal, �e mu paní Fantová øekla: s tím se ona spokojit
nemù�e. Dnes u� ví pravdu. A� do posledního dne byla duchovnì èinná. . .
Mohl bych Ti psát hodiny o této neobvyklé �enì, která Tobì asi nebyla tak
blízká, její� smrt v�ak pro mì znamená skuteènou ztrátu.�53

 5. Závìr

 Tato studie sledovala vývoj pìstování theosofie v Praze od zalo�ení první
theosofické ló�e v r. 1891 v Praze, a� po rok 1914, kdy byla práce Èeské spoleè-
nosti theosofické ochromena vypuknutím války.

 Theosofie pøi�la do Prahy spolu s jiným okultním proudem � martinismem
a v jejích poèátcích stáli èasto lidé, kteøí pracovali také v martinistických ló�ích
(Leonardi, Zeyer, Dra�ïák a dal�í). Mnoho èlenù ló�e vze�lo také ze spiritistic-
kých kruhù. Vedle tìchto osobností byli èleny theosofické ló�e i nìkteré známé
tváøe veøejného a umìleckého �ivota.

 �ir�í význam zaèala mít theosofie a� se vznikem Theosofického spolku, kdy
se zaèalo vydávat theosofické periodikum Lotus, které mìlo nìkolik stovek
odbìratelù, a kdy zaèala veøejná pøedná�ková èinnost. Do Prahy pøijí�dìli vùdèí
theosofiètí pøedstavitelé sousedních nìmecky mluvících zemí. Zvlá�� jeden z nich
� Rudolf Steiner � propùjèoval theosofickým my�lenkám velkou pøita�livost
i pro intelektuální kruhy pøedev�ím nìmecké Prahy. S jeho jménem je také spojena
pøemìna Theosofického spolku na Èeskou spoleènost theosofickou, která tvoøila
èeskou sekci mateøské Theosofické spoleènosti v Adyaru.

 Stalo se tak ale v dobì, kdy se v ní projevovaly náznaky úpadku, kdy
pøipravovala �pøíchod znovuvtìleného Krista�. Tyto kuriozity a èasto a� fana-
tismus pøimìly k vystoupení ze spoleènosti její nejprogresívnìj�í èást. V mezi-
národním theosofickém hnutí byl tento progresívnìj�í proud reprezentován prá-
vì sekretáøem nìmecké sekce Theosofické spoleènosti, v Praze se jednalo v první
øadì o skupinu Berty Fantové, která v roce 1912 pøestává pracovat v rámci Èeské
spoleènosti theosofické a zakládá �Nìmeckou anthroposofickou spoleènost
Bolzano�, kde pokraèuje v èinnosti a� do své smrti v roce 1918. Èeská spoleènost
theosofická se po krátkém vzepìtí po 1. svìtové válce v r. 1925 osamostatnila
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a zároveò pøeru�ila organizaèní styky s Adyarskou Theosofickou spoleèností,
proto�e si uvìdomila nesmyslnost jejího �apo�tolského� pùsobení. Poté, co se
sám pojem theosofie zdiskreditoval, opustila nakonec i Èeská spoleènost
theosofická v r. 1927 svùj starý název a pøijala název �Spoleènost pro mystická
studia�.

 Theosofická spoleènost mìla snahu pracovat proti záplavì materialismu
v kultuøe a nespornì pøispìla k spirituálnímu chápání svìta a èlovìka, k poznání
do té doby neznámých èi málo známých (pøedev�ím východních) nábo�enských
a filozofických soustav. Obsahovala zpùsoby a cesty k sebepoznání èlovìka.
Theosofie sehrála dùle�itou roli v �ivotì øady na�ich významných osobností
(G. Meyrink, J. Zeyer, P. Moudrá, H. Bergmann, B. Fantová, F. Kafka atd.)
Nepodaøilo se jí v�ak zcela pøekonat orientální ráz a urèitou uzavøenost
v systémech okultních nauk, a to se stalo také hlavní pøíèinou jejího postupného
zániku.
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ZUSAMMENFASSUNG

THEOSOPHIE IN PRAG

Tomá� Zdra�il

 Die Studie verfolgt historisch die Entwicklung der theosophischen Bewe-
gung in Prag seit ihren Anfängen im Jahre 1891 bis zum ersten Weltkrieg. Sie
versucht, die zu diesem Thema in verschiedenen biographischen, publizistischen
und archivalischen Quellen zerstreuten Aussagen zusammenzufassen.

 Die neuere Form der Theosophie geht auf die Russin H.P. Blavatsky und den
Amerikaner H. S. Olcott zurück, die 1875 zusammen in New York eine Theoso-
phische Gesellschaft gegründet haben mit dem Ziel, dadurch eine organisatori-
sche Grundlage für die Pflege einer neuen übersinnlichen Erkenntnis oder gött-
lichen Weisheit (griech.: theo-sophia) zu schaffen, die es ermöglicht, die geistigen
Grundlagen aller Kulturen und Religionen zu verstehen und einen Kern der
menschlichen Bruderschaft zu bilden. Die neuzeitliche Theosophie hat sich dann
innerhalb einiger Jahre über alle Kontinente verbreitet und wurde in verschie-
denen Formen und Gruppierungen gepflegt.

 Nach Prag wurde sie 1891 durch den Baron A. F. Leonhardi gebracht, der
auch andere spirituellen Strömungen (z. B. Martinismus, Illuminatentum) ver-
treten hat. Er hat hier eine theosophische Loge �Zum blauen Stern� gegründet,
die in den nächsten Jahren vom Bankierer Gustav Meyer (dem später berühmten
Schriftsteller Gustav Meyrink) als Vorsitzenden geleitet wurde. Zur Loge gehörten
neben ihn auch der Okkultist und Übersetzer K. Weinfurter, der Dichter J. Zeyer,
vermutlich auch Jan Harrach und einige andere. Die Loge, die in Verbindung
mit der ursprünglichen Theosophischen Gesellschaft im indischen Adyar stand,
hat sich aber nach wenigen Jahren intensiver Arbeit selber aufgelöst.

 Im Jahre 1897 ist der Theosophische Verein in Prag entstanden. Dieser, so
scheint es, hatte keinen Zusammenhang mit der Loge und der Theosophischen
Gesellschaft mit dem Hauptsitz in Adyar. Viel mehr mit dem selbständigen Wie-
ner Theosophischen Verein und der ebenso von Adyar unabhängingen Leipzi-
ger Internationalen Theosophischen Verbrüderung, die von damals bekannte-
sten deutschen Theosophen Dr. F. Hartmann geführt wurde. Der Prager
Theosophische Verein fing mit Erfolg an, die Theosophie in der Öffentlichkeit
bekannt zu machen. Unter seinen Mitgliedern findet man z.B. den Maler J. Vachal
oder die Schrifstellerin und Übersetzerin P. Moudra.

 Die Zusammenarbeit der Prager Theosophen mit den deutschprachigen theo-
sophischen Gruppierungen wurden auch nach dem Jahre 1908 fortgesetzt, es
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geschah aber eine Änderung in der Orientierung. Nicht mehr die Leipziger In-
ternationale Theosophische Verbrüderung mit Dr. F. Hartmann, sondern die
sich seit 1902 entfaltende Deutsche Sektion der ursprünglichen Theosophischen
Gesellschaft in Adyar mit Dr. R. Steiner an der Spitze, wurde zu ihrem wichtig-
sten Partner. Der Theosophische Verein in Prag hat sich 1908 in die Tschechi-
sche Theosophische Gesellschaft transformiert und wurde gleichzeitig zur Tsche-
chischen Sektion der Theosophischen Gesellschaft in Adyar. Zwischen 1908 und
1912 erfährt die theosophische Arbeit in Prag ihren Höhepunkt, der mit dem
Name des deutschen Schriftstellers, Vortragenden und Theosophen Dr. Rudolf
Steiner verbunden ist.

 Steiner und seine Theosophie hat viele bekannte Persönlichkeiten damali-
gen deutschsprachigen Prags angezogen. Im Mittelpunkt dieses stark interes-
sierten Menschenkreises sind Berta Fanta und ihr Schwiegersohn der jüdische
Philosoph Hugo Bergmann gestanden. B. Fanta hat einen Deutschen Zweig der
Tschechischen Theosophischen Gesellschaft gegründet und geleitet, in dem ins-
besondere Steiners Theosophie (die heute als Anthroposophie bekannt ist) im
Mittelpunkt war. Mit Fanta und Bergmann waren Persönlichkeiten, wie A. Ein-
stein, M. Brod und F. Kafka, im Kontakt, die aber persönlich sehr unterschied-
liche Einstellungen zur Theosophie gehabt haben.

 Die sich fruchtbar entfaltende Arbeit der Tschechischen Theosophischen
Gesellschaft wurde durch Auseinandersetzungen zwischen der Präsidentin der
ganzen Theosophischen Gesellschaft in Adyar A. Besant und R. Steiner gestört.
Die Auseinandersetzungen betrafen einige Aspekte der Theosophie als solchen
und auch den Führungsstil innerhalb der Gesellschaft. Das führte im Jahre
1912 auch in Prag dazu, daß der progresivere und sich an Steiner orientierende
Teil der Mitgliedschaft aus der Gesellschaft ausgetreten ist. Der este Weltkrieg
hat dann die öffentliche theosophische Arbeit in Prag endgültig gelähmt. Nach
1918 hat dann die Tschechische Theosophische Gesellschaft nie wieder das
Niveau erreicht, das sie vor dem Kriege hatte. Obwohl die Theosophie im kultu-
rellen Leben Prags keine besonders große Rolle gespielt hat, sollte man ihrem
direkten oder indirekten Einfluß mindestens auf einige intellektuelle und künst-
lerische Kreise und Persönlichkeiten nicht unterschätzen.
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SESTAVENÍ VLÁDY ERNESTA VON KOERBERA
A OBNOVENÍ ÚØADU ÈESKÉHO MINISTRA
KRAJANA ROKU 1900

Lubo� Velek

Emancipace èeské spoleènosti v habsburské monarchii po stránce kulturní,
politické a hospodáøské mìla po ukonèení období neblahé pasivní politiky 60.
a 70. let pozvolna stoupající tendenci. Tento postupnì se rozvíjející trend nabyl
na významu, rychlosti a zøetelnosti v polovinì 90. let 19. století, kdy mladoèe�i
ve Vídni pøesvìdèivì dokázali, �e s èeskou politikou je tøeba poèítat jako
s významným a dlouhodobìji neopominutelným èinitelem. Jestli�e se jazykové
po�adavky mladoèechùm je�tì nepodaøilo pro rozhodný odpor pøedlitavských
a zvlá�tì pak èeských Nìmcù prosadit, tak v dal�ích oblastech svého sna�ení
dosáhli ne bezvýznamných úspìchù. Snaha dohnat pasivním odporem pro-
marnìné mo�nosti a �ance k rozvoji národa vedly umírnìné køídlo mladoèeské
strany � které se v polovinì 90. let prosadilo v jejím vedení � k usilovné èinnosti
v tomto smìru. Jedním z cílù jeho sna�ení a taktiky (v rámci tzv. etapové politi-
ky) bylo vybudování èeských (èi Èechùm naklonìných) pozic ve vrcholných
místech pøedlitavského správního a politického systému. Od získání tìchto po-
zic si mladoèe�i, by� s pøehnaným optimismem, slibovali snaz�í uskuteènìní
svých po�adavkù, a to nejen jazykových a národních, èi ve vrcholné etapì stá-
toprávních, ale i prosazení ka�dodenních potøeb (v oblasti �kolství, kultury,
dopravy, komunální politiky...). Zøetelným projevem èeských emancipaèních
snah bylo nejen sebevìdomé vystupování mladoèeské delegace na øí�ské radì,
ale i obsazování dùle�itých úøednických míst v pøedlitavském aparátu èeským
úøednictvem. Úspì�ným výsledkem této politiky bylo napøíklad jmenování mla-
doèeského pøedáka Josefa Kaizla klíèovým ministrem financí ve vládì Franze
Thun-Hohensteina (1898�1899). Kaizl, navazující po letech na pùsobení J. Ji-
reèka a A. Pra�áka, tak zahájil takøka nepøetr�itou plejádu èeských ministrù
v budoucích pøedváleèných kabinetech Pøedlitavska. Dal�ím významným úspì-
chem mladoèeské politiky bylo jmenování s mladoèechy úzce kooperujícího
Antonína Rezka ministrem krajanem ve vládì Ernsta von Koerbera roku 1900.
Rezek tak navázal na odkaz prvního èeského ministra krajana, kterým byl v letech
1879�1881 a 1888�1892 moravský staroèech Alois Pra�ák. Zároveò v�ak na-
vazoval i na pùsobení J. Kaizla, který pøed ním vedle svého finanèního resortu
plnil i úlohu neoficiálního èeského ministra krajana. Od Rezkova jmenování si
mladoèe�i slibovali znaèné národní zisky a do nové Koerberovy vlády vkládali
zpoèátku znaèné nadìje. Tyto nadìje se posléze (po roce 1901) ukázaly vícemé-
nì planými, pøesto ale poèátek Koerberovy vlády a obnovení úøadu èeského
ministra krajana tvoøí významný mezník v èeském emancipaèním procesu pøed
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první svìtovou válkou a v integraci èeské politiky do pøedlitavských struktur,
které mladoèe�i (umírnìná frakce tvoøící vìt�inu mladoèeského poslaneckého
klubu) pøijali jako dané a nezmìnitelné a sna�ili se jich vyu�ít pro své zájmy.

***

O mo�nosti povìøit E. Koerbera sestavením nové vlády se v rakouských po-
litických kruzích hovoøilo ji� od podzimu 1899.1 V�ichni se víceménì shodova-
li v tom, �e se jedná o moderního, vzdìlaného státníka, který svého postavení
(v Gautschovì první vládì byl ministrem obchodu, v Claryho vládì ministrem
vnitra) dosáhl pouze vlastním nadáním a pílí.2 Tehdy se v�ak panovník rozhodl
ponechat Koerbera je�tì v záloze a pøipravit mu cestu zru�ením jazykových
naøízení o vnitøní úøední èe�tinì, které provede pøechodná vláda. Koerber � mu�
budoucnosti � by tak nebyl po svém nástupu konfrontován s nesmiøitelnou opo-
zicí èeských poslancù reagujících takto pøirozenì na zru�ení naøízení. Koerber
by se pak mohl s èistým �títem a èeskou blahovolností (získanou svr�ením pøe-
chodné vlády èeským odporem) pustit do nového kola øe�ení èesko-nìmeckého
sporu. Situace by se tak � ov�em pouze po právní stránce � vrátila do roku 1897
pøed vydání Badeniho naøízení. Nepopulárním zru�ením byla povìøena provi-
zorní vláda Manfreda von Clary-Aldringena, která nastoupila 3. øíjna 1899 po
demisi Thunova kabinetu. Vedle bì�ných zále�itostí bylo jejím úkolem pouze
provést obrat od proèeského kurzu (Badeniho, Gautschova a Thunova vláda
hájily politiku postupného zrovnoprávnìní Èechù; hlavním prostøedkem k tomu
bylo zavádìní jazykových naøízení v praxi) pøedlitavské vnitøní politiky smì-
rem k Nìmcùm, kteøí ji� po dva roky nepøetr�itì obstruovali jednání øí�ské rady
a pøivedli stát do permanentní státní krize. Zvlá�tní roli sehrál v té dobì i hlavní
rakouský spojenec Nìmecko, které se odhodlalo na pøelomu let 1898/1899 za-
sáhnout do vnitropolitických pomìrù v Pøedlitavsku ve prospìch rakouských
Nìmcù. To bylo i jedním z dùvodù, proè odstoupila Thunova vláda a byla povo-
lána vláda Claryho, která mìla za úkol zru�ením jazykových naøízení nastolit
�status ante quo� a umo�nit tak nìmeckým stranám opu�tìní obstrukce a pøe-
chod k normálním ústavním podmínkám. Tak se i stalo. Naøízení byla zru�ena,
parlamentí pravice pøe�la do opozice, nìmecká levice se k vládì chovala s ne-
dùvìrou a èe�tí poslanci pozvolna zahájili zdr�ovací obstrukci.

Koerberovo poslání nabylo ostøej�ích kontur znovu kolem vánoc 1899, kdy
bylo v�em jasné, �e Claryho poloprovisorium spìje ke svému konci. Ke slovu
se sice dostal je�tì H. Wittek, ale jeho vláda, ostatnì do té doby nejkrat�í
v rakouské historii, mìla pouze provést �státní nezbytnosti� nepopulárním abso-
lutistickým § 14 a nezatì�ovat tak budoucí Koerberovu vládu obviòováním
z obcházení parlamentu. Koerber byl sestavením vlády povìøen nìkdy o váno-
cích 1899. Toto povìøení bylo císaøem vázané podmínkou sestavení vlády, kte-
rá by mìla pevné zázemí v parlamentì. Pokud by se Koerberovi takové zázemí
nepodaøilo vytvoøit, nemohl poèítat s koneèným  øízením vlády.3
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Zpráva o Koerberovì povìøení nezùstala samozøejmì pøed veøejností dlouho
skryta.4 V mladoèeských kruzích Koerberova varianta nenacházela pøíli�né
dùvìryhodnosti. J. Kaizl u� sice  1. ledna  vìdìl o chystané Koerberovì misi
a následujícího dne psal Bedøichu Pacákovi, �e Koerber bude ve vládì �veliký
faiseur�.5 Naopak ale pøedák mladoèechù na Moravì Adolf Stránský, jindy v�dy
velmi dobøe informovaný, se je�tì 13. ledna domníval, �e se ministerským pøed-
sedou stane opìt Paul Gautsch von Frankenthurn.6

Koerber se ji� 5. ledna 1900 se�el s Kaizlem a sondoval, jak by se Èe�i dívali
na mo�nost jeho vlády. Mìl obavy z rozhodného odmítnutí, proto�e jako Clary-
ho ministr vnitra v øíjnu 1899 spolupodepsal zru�ení jazykových naøízení.
O schùzku po�ádal rovnì� pøedsedu mladoèeského poslaneckého klubu Ema-
nuela Engla a poté, co tento  odmítl (z dùvodu nepøítomnosti ve Vídni, ale
s uji�tìním, �e mù�e kdykoli pøijet), se obrátil i na B. Pacáka.7 Tato schùzka se
ale zøejmì neuskuteènila. Veøejnost sama pak byla velice zneklidnìna prodlu-
�ováním koneèného sestavení vlády a tajnùstkaøením kolem. Ov�em ani po-
slanci sami nebyli o mnoho moudøej�í.8

Pøed novou vládu, a� u� by ji vedl kdokoli, byly postaveny dva úkoly, se
kterými se potýkaly a na nich� i ztroskotaly vlády K. Badeniho a F. Thun-Ho-
hensteina: 1) provedení definitivního desetiletého vyrovnání s Uherskem, které
sice bylo doèasnì a provizornì odklizeno Thunovou vládou, ale které mohlo
v budoucnu opìt neblaze zasáhnout do vnitøních pomìrù v Pøedlitavsku; 2) vy-
øe�ení nebo alespoò dlouhodobìj�í utlumení èesko-nìmeckého sporu. Zatímco
se Badeniho a Thunova vláda potýkaly pøedev�ím s rakousko-uherským vyrov-
náním, tak Koerber se prioritnì zabýval otázku druhou. To mu umo�nil fakt, �e
rakousko-uherské vyrovnání bylo Thunovou vládou vypoøádáno a� do roku 1903.
Èesko-nìmecký spor se stal pro následující léta (a� do I. svìtové války) alfou
a omegou politiky v�ech rakouských vlád. Tento oøí�ek mohl rozlousknout pouze
èlovìk na pravém místì. Otázkou je, zda jím Koerber byl, èi zda jím mohl být.

Koerber byl ve srovnání s Clarym skuteèným znalcem èeské otázky. Léta
praxe v ministerstvech obchodu (tehdy spolupodepsal Gautschova jazyková
naøízení) a vnitra z nìj uèinila skuteèného odborníka.9 Existují v�ak pochybnos-
ti o jeho schopnostech øídit vládu a o nedostatku jistého �nadhledu�. Zdrcující
kritikou Koerbera jsou pasá�e Èeské politiky, kde K. Kramáø Koerbera oznaèil
za pouhého presidialistu, kterým byl a zùstal po celý �ivot: �Umìl odstraòovati
malé pøeká�ky, vyjednávati s lidmi, v�em líbeznì se usmívati...umìl slibovati
v�em v�ecko, a nedr�eti sliby ne� v malých osobních vìcech, èím� zavazoval si
lidi, ale ne strany, byl hou�evnatým a vytrvalým jako rakouský byrokrat, krátce
mìl v�echny pøednosti a nedostatky ministerského presidialisty, který nikdy ne-
opustil svou kanceláø...a pro nìho� pøestával svìt tam, kde nebylo u� vidìti
�tìpánskou vì�.� S jistotou v�ak lze øíci, �e do Kramáøova negativního hodno-
cení Koerberovy osoby se pøespøíli� promítá jeho pozdìj�í osobní antipatie ke
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Koerberovì osobì. Z. V. Tobolka v souladu s hodnocením Kramáøe dospìl v té�e
dobì k dojmu, �e pøes v�echnu erudici Koerberovi chybìla �...veliká koncepce
státnická, velká politická my�lenka...�  a �e Koerber nebyl mu�em �èinu a odva-
hy� a místo èelení problémùm a jejich øe�ení dával pøednost jejich oddalování.10

Pozdìji bylo Koerberovi vytýkáno � a asi ne neprávem � �nadr�ování� Nìm-
cùm. Eduard Grégr si v roce 1904 poznamenal, �e Koerber �...je víc N[ìmec]
ne� R[aku�an]. A kdyby R[akousko] dnes zaniklo v N[ìmecku], jeho by to ne-
bolelo, ba tì�ilo...�. Grégr pokraèoval: �Nevím zda je prost vá�ní � ale jedna
vá�eò ho ovládá � zá�� proti Èechùm, Slovanùm, a to je pro rak[ouského] mini-
stra ta nejhor�í vá�eò.� Grégr se rád vyjadøoval expresivnì a pøehnanì, na druhé
stranì ale i umírnìný Kaizl vidìl v Koerberovi smý�lením nacionálního mu�e.11

Koerber snad stál pod vlivem svého rádce Rudolfa Siegharta, nacionálnì nì-
mecky smý�lejícího politika.12 O Koerberovi ale panují i pøíznivìj�í soudy.13

Koerber se peèlivì pøipravoval na rozøe�ení èesko-nìmeckého sporu. Jeho
prvním krokem bylo � u� na podzim 1899 � �e po�ádal Siegharta o zpracování
materie celého sporu a pøipravení návrhù jeho øe�ení. Sieghart, který se zaèal
celou problematikou podrobnì zabývat od øíjna 1899, dospìl  stejnì jako jeho
pøedchùdci k závìru, �e celý problém jde øe�it toliko cestou jazykového zákona
a nikoli nìjakým naøízením. (�Jetzt handle sich darum, statt der Verordnungen
eine Ordnung zu schaffen.�) Mìl být uèinìn pokus zavést do praxe zákon
o u�ívání jazykù pøed státními úøady (�bisher brennende Dornbusch�), a pokud
by toto ne�lo, musel by být za ka�dou cenu nastolen �klid zbraní� (Waffenstill-
stand), který by poskytl èas pro vyøe�ení otázek hospodáøství, kultury a �bla-
hobytu� národù. Nejjednodu��í cestou vedoucí ke schválení jazykového zákona
bylo svolání národnostních konferencí, kterým by byly návrhy zákona pøedlo-
�eny. Koerberovi se prý tento plán zamlouval, a tak slíbil, �e si na Siegharta
v pøípadì svého povolání do èela vlády vzpomene. To se odehrálo nìkdy pøed
polovinou prosince 1899.14 Sieghart shrnul celou problematiku èeské otázky
a v�echny dosavadní návrhy na její øe�ení v jakýsi pamìtní spis, který pøedal
Koerberovi a který se stal i podkladem ke svolání pozdìj�ích konferencí.15

Úspì�né splnìní vytèených úkolù v�ak podmiòovalo sestavení kabinetu, kte-
rý by mìl dùvìru u v�ech nebo alespoò u vìt�iny na konferencích zúèastnìných
stran. V Rakousku se v posledních letech zøetelnì ukázaly dvì vìci. Jednak, �e
je déledobìji nemo�né vládnout proti vùli jednoho z obou dotèených národù
(a proti Polákùm rovnì� ne), a dále, �e my�lenka vytvoøení koalièního mi-
nisterstva je bez urovnání èesko-nìmeckého sporu naprostou chimérou. To uká-
zal zcela jasnì neúspìch Badeniho plánù ohlednì koalice èeských a nìmeckých
liberálù z let 1895�1896. Taková koalice by byla nemo�ná bez uspokojení obou
stran nìjakým kompromisním smírem. Jinou koalici by sice se znaèným vypì-
tím sil bylo mo�né vytvoøit, ale poka�dé by buï Èe�i, nebo Nìmci zùstali mimo
a ke smíru by do�lo jen stì�í � nehledì k tomu, �e by se taková vláda dlouho
neudr�ela. To ukázal nejen pád vlády A. Windisgraetze opírající se o polsko-
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nìmecko-slovinskou vìt�inu v parlamentì, ale i pád Badeniho a Thunovy vlá-
dy, které podporovala stará �pravice� (Poláci, Èe�i, nìmeètí katolíci, konserva-
tivní velkostatek a Slovinci) a dále v prùbìhu roku 1900 i neakceschopnost
nìmecko-polské protièeské (resp. protiobstrukèní) parlamentní vìt�iny. V pod-
statì se nabízela jen léty praktikování osvìdèená, ale stále hùøe proveditelná
metoda nadstranickosti úøednického èi poloúøednického kabinetu v èele s nìja-
kým tím aristokratem, která mìla být kombinována s �fortvurstlováním� pøípad
od pøípadu á la Taaffe.

Noviny spekulovaly, zda Koerberova vláda bude parlamentární, èi polo-
úøednická, nebo slo�ena jen z odborníkù.16 Koerber v�ak zvolil pøi sestavování
kabinetu neèekaný postup. Svou vládu hodlal pojmout  jako úøednickou, ov�em
doplnìnou o stoupence v�ech významnìj�ích politických proudù. Úøednickou
slo�kou nové vlády se mìli stát osvìdèení i zcela noví odborníci, kteøí mìli
kontakty na stávající politické strany � nebyli ov�em jejich aktivními èiniteli,
spí�e veøejnì známými sympatizanty. Levici mezi úøedníky tvoøili E. Böhm-
Bawerk (finance), W. Hartel (vyuèování) a A. Spens-Boden (spravedlnost).
K pravici (k nìmeckým katolíkùm) pak nále�eli Q. Call (obchod) a K. Giova-
nelli (orba).17 Koerber tak vyhovìl � otázkou je, zda úmyslnì � po�adavkùm
nìmeckých liberálù, které tlumoèila Neue Freie Presse a o kterých se lze dle
charakteru sdìlení domnívat, �e �lo o pøímé nìmecké po�adavky pøedlo�ené
ponìkud nezvyklou a hlavnì ne�ikovnou formou.18 Toto øe�ení, které mìlo
v osobách odborníkù svést dohromady zastánce protichùdných národnostních
a politických smìrù a stran � co� u politikù je�tì mo�né nebylo � v�ak pro ten
èas dìlalo �geniálním� doplnìní kabinetu pøímými zástupci v�ech národù.
Koerber zamý�lel oprá�it starý systém �ministrù krajanù�.19 Èelný pøedstavitel
ústavovìrného velkostatku J. M. Baernreither tuto Koerberovu ideu upøesnil
v dopise A. Rohanovi: �Koerber war mit der Krone in der Auffassung einig,
daß es nur ein Beamtenministerium sein könne, verlangte aber drei Parteiminis-
ter ohne Portefeuillen als parlamentarischen Vorspann, als Telegraphendräthe
zwischen Regierung und Parteien, nicht als Landsmannminister im engeren Sinne
und ohne die Parteien zu verpflichten,...�20. Vedle tradièního zástupce Polákù
zamý�lel pøizvat i zástupce Èechù, a po osmi letech tak navázat na pùsobení
A. Pra�áka. Neobvyklým pak bylo povolání nìmeckého ministra krajana, které
mìlo podtrhnout oficiální nadstranickost kabinetu. Takto slepený �kabinetní
hybrid� by pak v praxi mohl vykonávat jakési pseudokoalièní poslání a vlít do
�il skomírajícího pøedlitavského konstitucionalismu novou krev. Mohl, �el se
tak nestalo.21 Koerberùv plán byl sice geniální, ale nerealisticky se pøíli� spolé-
hal na dobrou vùli v�ech zúèastnìných stran. Problémy nastaly u� s výbìrem
vhodných kandidátù. Koerber by mìl ve vládì nejradìji pøímo zástupce politic-
kých stran, obrátil se proto postupnì na Poláky, Nìmce a Èechy.

***
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 Z Polákù vybral Koerber Leona Biliñského.22 Ten v�ak váhal. R. Sieghart si do
deníku poznamenal, �e u� 25. prosince 1899 Koerber spoléhal právì na Biliñské-
ho. Ten mìl sice nejprve souhlasit, ale nakonec si to rozmyslel a místo postu
ministra bez portefeuillu (ministr krajan) po�adoval ministerstvo financí, nebo�
by to pro nìj jako nìkdej�ího ministra financí v Badeniho vládì bylo �capitis
deminutio�. Toto odmítnutí se stalo krátce pøed koncem roku 1899.23 Minister-
stvo financí v dobì jejich prvního rozhovoru v�ak prý ji� mìl slíbené E. Böhm-
Bawerk. Sám Biliñski pøiznává, �e halièské køeslo odmítl z presti�ních dùvodù.
Koerber se v�ak nevzdával a naléhal na Biliñského man�elku, a� se nakonec
Biliñski uvolil pøijmout nabízený �post � nepost�.24 Celou akci kolem Biliñské-
ho ale nakonec zhatily intriky ze strany Nìmcù a samotných Polákù. Proti Bi-
liñského úèasti v kabinetu se postavili v první øadì nìmeètí ústavovìrní velko-
statkáøi, kteøí sice zprvu Biliñského dokonce doporuèili (uèinil tak prý K. Stürgkh
� Baernreither to oznaèil za �nerozvá�né�), ale nakonec se Baernreitherovým
prostøednictvím postavili ostøe proti. Biliñski byl pro nì nepøijatelný pro
spolupodepsání Badeniho jazykových naøízení, navr�ení nepopulárního vyrov-
nání s Uhry a pro lví podíl na pádu Claryho vlády. Baernreitherovi nevyhovoval
ani Biliñského charakter.25 Sám Biliñski vzpomíná, �e Nìmcùm ani tak nevadila
naøízení, jako jeho èinnost proti Claryho vládì. Ne nepodstatným pro Biliñského
nezdar v�ak byl rozkol v samotném polském Kole (tj. tradièní oznaèení polského
poslaneckého klubu ve Vídni). Biliñski se otevøenì nesná�el s hlavou polské dele-
gace A. Jaworskim. Nedal mu ani vìdìt o nabízeném køesle a celou zále�itost kon-
zultoval pouze s kolegy ze své frakce polského Kola (Dzieduszycki, Kozlowski).
Jaworski se v�e dozvìdìl od ministra zahranièí Goluchowského, který byl údajnì
z návodu Nìmcù a snad i Maïarù pøesvìdèen o neúnosnosti Biliñského a naléhal
na Jaworského, aby pøimìl Biliñského k odmítnutí køesla. Mezi Jaworskim a Bi-
liñskim do�lo k ostré výmìnì názorù, kdy Biliñski trval na svém vstupu do kabine-
tu.  Goluchowski poté zøejmì vyu�il svého vlivu na císaøe a ten nakonec Biliñského
kandidaturu odmítl. Koerber prý z toho byl �bardzo zirytowany�. Poèítal toti�
s významným postavením Biliñského v kabinetì, které mìlo vedle funkce ministra
pro Haliè spoèívat i v roli jakéhosi �místopøedsedy vlády� (wiceprezydenta rzadu).
Sám císaø prý s touto pøedstavou pùvodnì souhlasil.26 Biliñski byl nakonec �od-
�kodnìn� � snad na návrh císaøe � funkcí guvernéra Rakousko-Uherské banky.27

Z Polákù místo ve vládì zaujal nakonec Leonhard Pietak. Ten sice nepatøil
mezi nejpøednìj�í polské politiky, nebyl ale ani �pátým kolem u vozu� polského
parlamentního Kola.28 Lze øíci, �e Koerber poèítal s lep�ím výsledkem, ale ve
srovnání s dal�ími jednáními si mohl k Pietakovi blahopøát.

Zvlá�tní význam byl pøikládán nìmeckému ministru krajanovi. Oznaèení
�ministr krajan� v tomto pøípadì není mo�ná pøíli� na místì, alespoò Baernrei-
ther hovoøil o tom, �e zástupce nìmeckých stran mìl být nìèím více, mìl plnit
ve vládì funkci jakéhosi telegrafního drátu s nìmeckými stranami.29 Objevilo
se více  jmen mo�ných kandidátù. Koerber po�ádal o pomoc pøi jednání s nì-
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meckými stranami Baernreithera a ten vyhovìl. Koerber pomý�lel zprvu na pra�-
ské � v této dobì ji� víceménì okrajové � politiky zemského významu P. Knol-
la30 a K.Czyhlarze.31 Baernreither se na Koerberovu �ádost vydal do Prahy mezi
zdej�í nìmecké politiky, aby vysondoval, jak by nahlí�eli na tyto kombinace.
Pøivezl si v�ak z Prahy zklamání, nebo� po smrti L. Schlesingera (v prosinci
1899), èelného pøedstavitele èeskonìmecké zemské politiky, zavládl v èeskonì-
mecké obèanské politice chaos a chybìlo �rechte Führung�. Na základì tohoto
poznání Baernreither doporuèil Koerberovi øí�ského poslance H. Pradeho
(Deutsche Volkspartei). Koerber prý dlouho váhal s ohledem na pravici, která
byla momentálnì odøeknutím Biliñského podrá�dìna a do�adovala by se ade-
kvátní protiváhy Pradeho v kabinetì. Nakonec se rozhodl podstoupit toto riziko
a souhlasil s Pradeho kandidaturou. Rozhodnutí mìlo padnout na spoleèné schùzi
pøedstavitelù levice 13. ledna 1900 u G. Grosse.

Nìmecké strany byly obdobnì jako jindy jednotì velice vzdáleny. Zva�ovalo
se, zda vyslat do kabinetu zástupce èi ne, a pokud ano, tak koho. Rozhodnì pro
vstup byli køes�an�tí sociálové, pro byli i ústavovìrní velkostatkáøi, kteøí se ale
stavìli ponìkud stranou. Pokroková strana se rozdìlila � �wie gewöhnlich� �
na dva tábory, kdy G. Gross a A. Funke byli proti vstupu a A. Pergelt si osobnì
protiøeèil, aby se vyslovil vlastnì pro a zasedání nakonec pøedèasnì opustil.
Lidová strana (Deutsche Volkspartei), jejím� èlenem Prade byl, se paradoxnì
vyslovila rozhodnì proti. Nakonec zvítìzilo stanovisko lidovcù a úèast ve vládì
byla odmítnuta.32

Dne 14. ledna oznámil Baernreither výsledek Koerberovi a ten navrhl oka-
m�itý vstup do vlády jemu samotnému. Baernreither byl zku�ený a ostøílený
politik (v Thunovì vládì byl ministrem obchodu) a pøedev�ím znalec èeské
otázky. S pøijetím nabídky, s ohledem na úspìch pøípadných èesko-nìmeckých
konferencí, na nich� mu velmi zále�elo, váhal. Byl si dobøe vìdom toho, �e jako
na vládì nezávislý by mohl pro zdar nadcházejících èesko-nìmeckých jednání
vykonat daleko více ne� jako ministr bez portefeuille. Bìhem ledna byl Baeren-
reither pozván na ka�doroèní audienci tajných radù. Celá audience mìla podiv-
ný prùbìh, který vùbec neodpovídal vyzvání k úèasti ve vládì. Císaø pouze
prohlásil, �e poèítá s Baernreitherovou podporou. Více o nové vládì nepadlo
ani slovo. Baernreither, který byl pøipraven na rozebrání celé politické situace,
si z audience odnesl hluboké zklamání a okam�itì Koerberovi oznámil, a� s ním
nepoèítá. Pozdìji si uvìdomil, �e udìlal velkou chybu - zranil císaøe, který jeho
vstup ji� schválil.33 Odmítnutí Nìmcù podpoøit aktivnì Koerberovu vládu se
stalo blamá�í celé jejich politiky. Sieghart je oznaèil za �...ein drastischer Beweis
für den geringen politischen Sinn der deutschen Vertreter.� Nemohoucnost
a neprozíravost nìmeckého rozhodnutí dokládalo i usnesení z 13. 1., �e �...die
Deutschen die Entscheidung über die Berufung eines Ministers ohne Portefeuille
dem künftigen Ministerpräsidenten überlassen müßten, sie würden jedoch, falls
diese Berufung erfolge, daraus keinen Casus belli machen!�34



45

***

Z èeské strany byl prakticky od poèátku vyhlédnut za ministra krajana dosa-
vadní sekèní �éf v ministerstvu kultu a vyuèování Antonín Rezek. Zda Koerber
pùvodnì zamý�lel nabídnout místo nìjakému èeskému �parlamentáøi�, není
známo. Stát se tak mohlo, ov�em stì�í by na to nìkdo z èeských politikù pøi-
stoupil. Vstoupit do kabinetu poté, co byla zru�ena Gautschova naøízení a èeský
klub zahájil obstrukèní taktiku, by se rovnalo politické sebevra�dì. Koerber byl
v úzkém kontaktu s èeskými poslanci ve Vídni. Z nich pak zejména s exmi-
nistrem financí J. Kaizlem, který po demisi Thun-Kaizlovy vlády (1899) zùstal
trvale ve Vídni a stal se zde jakýmsi ochráncem èeských zájmù. Díky svým
rozsáhlým konexím mohl úspì�nì nahradit zesnulého Gustava Eima (�1897),
který byl svého èasu právì takovým strá�cem èeských zájmù. Kdo pøivedl Ko-
erbera na nápad povolat Rezka do kabinetu není zcela jisté. Radikální listy pøi-
èítaly Koerberovu inspiraci povolat Rezka Pacákovi a Kaizlovi.35 K tomuto se
kloní i M. Kuèera, který dokonce hovoøí o neprodleném zahájení konzultací
mladoèechù s Koerberem o podobì kabinetu.36 V Kaizlovì pøípadì jde o omyl
a v Pacákovì nejspí�e také. Mnohem pravdìpodobnìj�ím se zdá být, �e Rezka
doporuèil vìhlasný lékaø a profesor vídeòské university, èeský vlastenec Edu-
ard Albert. Dvorní rada a èlen panské snìmovny E. Albert byl kdysi osobním
lékaøem ministerského pøedsedy Eduarda Taaffeho a zároveò jeho dùvìrníkem.
I po Taaffovì demisi a smrti si podr�el významné postavení na pozadí politické
scény a nadále u dvora i v zákulisí podporoval èeské zájmy a osoby. Byl jedním
z nejvý�e postavených a dozajista nejznámnìj�ích Èechù ve Vídni a snad právì
proto se na nìj mìl Koerber údajnì obrátit s nabídkou ministerského køesla.
Albert  s ohledem na své zdraví (�1900) odmítl.37 Není vylouèeno, �e tápající-
mu Koerberovi doporuèil svého dlouholetého blízkého pøítele A. Rezka. I bez
toho by v�ak bylo Rezkovo jmenování nasnadì.

Rezek byl v této dobì nejvý�e postaveným Èechem v rakouské státní správì.
Upøednostòovaly ho i úzké kontakty s nìkterými mladoèechy: J. Kaizlem, B. Pa-
cákem a K. Kramáøem. Historik Rezek opustil v roce 1896 pra�skou èeskou
universitu a ode�el do ministerstva kultu a vyuèování.38 Stalo se tak v rámci
dohod mezi mladoèechy a Badenim, kdy jedním z po�adavkù mladoèechù bylo
povolání Èechù do vysokých funkcí v �centrálách� (tak se v mladoèeské han-
týrce nazývaly ústøední úøady a ministerstva). Ministr kultu a vyuèování Gautsch
zdùvodnil Rezkovo povolání naléhavou potøebou získat �vìciznalého� èeského
úøedníka, který by byl: �...mit den in Betracht kommenden Personen und loca-
len Verhältnissen genau vertrauten, von den politischen Parteien möglichst un-
abhängigen Berathers nothwendig erscheint, welcher auch einen weiten, alle
culturellen Gebiete beherrschenden Blick besitzt. Ein solcher Berather muß dem
èechischen Volke angehören und durch seine bisherige Thätigkeit bewiesen
haben, daß ihm das �Beste der Nation� wirklich am Herzen liegt und daß ihn
keine nationale Voreingenommmenheit beherrsche.� Tuto nezbytnou potøebu
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Gautsch zdùvodnil nevídaným vzestupem èeského støedního a vysokého �kol-
ství, jako� i mocným rozvojem kulturní a vìdecké èinnosti èeského národa bì-
hem uplynulých desetiletí (�...seit einem Menschenalter zu Tage getretenen
gewaltigen materiellen und culturellen Aufschwunge des èechischen Volksstam-
mes...�), na který v�ak dosud správa ministerstva vyuèování nebrala nále�itý
ohled. Nápravou tohoto stavu má být povolání Rezka.39 Císaø jmenoval na zá-
kladì tohoto návrhu Rezka ministerským radou extra statum v ministerstvu kul-
tu a vyuèování s platností od 1. 10. 1896. Rezek se stal poradcem pro èeské
zále�itosti (Berather in der èechischen Angelegenheiten) a zároveò byl povìøen
správou departementu pro zále�itosti øecké církve pøi ministerstvu kultu a vyu-
èování.  Rezek nevdìèil svému pový�ení jen svým schopnostem, bezúhonnosti,
obeznámení s èeským prostøedním a vìdeckým kvalitám (ty Gautsch velmi oce-
òoval), ale pøedev�ím své údajné nestranickosti, která byla vládou v �zerklufte-
ten Parteiverhältnissen� èeské spoleènosti oznaèena za �höchst schätzenswerth�,
a také proto, �e Rezek jako jeden z mála èeských profesorù udr�oval styky
s nìmeckými kolegy z university. Gautsch dále vyzdvihl, �e Rezek je sice dle
svého smý�lení Èechem, ale �...weiß er deutsche Cultur zu schätzen und besitzt
auch den Muth, dies öffentlich zu bekennen; er ist ein Verfechter ruhiger natio-
naler Entwicklung seines Volksstammes und zugleich ein warmer Freund des
österreichischen Staatsgedenkes, der vor den Gefahren übertriebener Autono-
misierung Böhmens warnt.�40

Rezek se stal na dlouhou dobu jediným representantem � by� ne politickým
v plném slova smyslu � èeských zájmù ve Vídni. Zøetelnì vyvstala tato jeho
role v letech po pádu Thunovy vlády, kdy byli Èe�i donuceni okolnostmi vykli-
dit pozice, kterých pøedtím dosáhli. Rezek se ukázal velice schopným
a erudovaným úøedníkem. Na druhé stranì si byl vìdom svých závazkù vùèi
mladoèeské stranì, jí� vdìèil do jisté míry za své postavení. Pøedstavy o svém
poslání shrnul v dopise B. Pacákovi: �Raète s ostatními pány starati se o to, aby
se nalezl nìjaký praktický modus pro mùj kontakt s klubem ve vìcech �kol-
ských, vìdeckých a kulturních. Chci ochotnì a rád celku i jednotlivcùm slou�i-
ti...Ale bude tøeba, abych v�dy záhy vìdìl, co si kdo jednotlivì pøeje a co je
pøání klubu...Zalo�ím si na to zvlá�tní kní�ku.�41 I nadále se tì�il podpoøe mlado-
èeských politikù  a konal v resortu �kolství � zvlá�tì v personálních vìcech �
nedocenitelné slu�by.42 S podporou mladoèeské strany dosáhl v prosinci 1897
místa sekèního �éfa.43 Dal�ím stupínkem v Rezkovì kariéøe bylo jeho jmenová-
ní tajným radou roku 1899.44

Ve vládních kruzích panovalo mínìní, �e pøí�tí etapou Rezkovy hvìzdné ka-
riéry bude ministerské køeslo. Rezkùv kolega a pøítel z ministerstva W. Hartel
v záøí 1899 napsal, �e novou vládu utvoøí Gautsch a Rezek v ní bude �...eine Art
Landesminister...�45 O tøi mìsíce pozdìji ministr Hartel oznaèoval Rezka za svého
nástupce v èele ministerstva vyuèování. Nezapomnìl v�ak dodat: �Doch sind
Bedanken gegen Rezek.�46 Rezek se sice nestal ministrem vyuèování, ale køeslo



47

mu tentokrát nezùstalo upøeno.47 S nabídkou køesla ministra krajana se Rezek
svìøil 3. ledna Kaizlovi. Ten ho nabádal, aby místo pøijal a vyhradil si mo�nost
návratu do ministerstva vyuèování v pøípadì demise vlády.48 Nelze proto sou-
hlasit s názorem, �e by Rezka výslovnì navrhli mladoèe�i.49 Císaø schválil Ko-
erberovo navr�ení Rezka 8. ledna 1900.

Umírnìné køídlo mladoèechù Rezkovu úlohu vítalo, nebo� si uvìdomovalo
veliký u�itek, který by Rezkova pozice na poli praktické politiky mohla pøinést.
Pro pøijetí vystupovali zvlá�tì J. Kaizl a V. �karda, kteøí poznali výhodnost
Èecha ve vládì za Kaizlova pùsobení v ministerstvu financí.50 Ministr krajan
pak byl úøad, který mohl být, podobnì jako polský (resp. halièský), obsazen
trvale, bez ohledu na momentální politiku mladoèeské strany, a representovat
tak skuteènì zájmy národa. Kaizl to shrnul lapidárnì: �Jak to in politicis pùjde,
dnes tì�ko øíci...Ale a� je, jak je, já bych rád, aby krajanský ministr stal se in-
ventárním kusem a Vy [Rezek] tam máte zùstat co nejdéle, i kdyby do�lo k nìjaké
parl[amentární] koalici.� Obdobnì psal i Václav �karda: �Mìl bych za velkou
výhodu, kdyby se podaøilo instituci krajanskou upevniti jako stálou, samo se-
bou se rozumìjící.�51

To, co se umírnìnému køídlu mladoèechù zdálo pøínosem, ba po�ehnáním,
narazilo na zuøivé odmítnutí mladoèeských radikálù zaslepených úspìchem ob-
strukce (odstoupení Claryho vlády) a mlhavými ideály státoprávního boje. Za
v�echny promluvil ve stranických grémiích E. Grégr: �Dle slov Koerberových
má býti dr. Rezek jen zprostøedkovatelem mezi vládou a Èechy. Taková úloha
dohazovaèe � zprostøedkovatele bývá nevdìèná � a já lituji dr. Rezka. Mìl se
ihned vzdáti místa, jak zvìdìl o výroku dr. Koerbera, �e má býti D[ohazovaèem].
Ale my nepotøebujeme dohazovaèù � a nejménì Kaizla, Rezka, atd. To jsou
samozvanci a pochybuji, �e by národ k nim mìl tolik dùvìry.�52

Rezek nakonec místo pøijal. Jeho více ne� tøíleté pùsobení ve vládì pøineslo
èeské politice mnoho u�itku. Výmluvnì o tom svìdèí aktový materiál jeho úøa-
du, který se témìø výhradnì týká personálních zále�itostí � od pouhých protek-
cí, pøes zaji��ování státních zakázek pro èeské (èi spí�e mladoèeské) podnika-
tele, a� po dosazování èeských úøedníkù do �centrál�.53 Pomìr A. Rezka
k mladoèeské stranì byl v hrubých rysech vymezen 11. ledna 1900. Tehdy se na
veèeøi u Kaizla se�li Rezek, Pacák, Stránský, Grégr a Kaftan. �Dr. Rezek �ádal
informaci 1) má-li pøijmouti portefeuill ministra krajana � [2)] a jaké stanovisko
má zaujmouti v otázce jazykové. Souhlasnì vysloveno, �e bude dobøe, vstoupí-
li do ministerstva a bude-li tam hájiti zájmy èeské. K tomu konci, aby si napøed
vyhradil ingerenci na v�echny bohemica, a aby obor jeho competence byl urèitì
vytknut. �e tam nemù�e vstoupit co èlen nebo delegát klubu � vstoupí tam co
úøedník, jemu� nále�í zastupovat zájmy èesk[ého] národa. Otázka národní: ne-
pøipustit Staatssprache zákonitým ustanovením pod �ádným jménem neb for-
mou. Odmítat ka�dý rámcový zákon pro celou øí�i. Obmezit se napøed jen na
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upravení otáz[ky] jazyk[ové] pro Èechy, Moravu a Slezsko.�54 Na druhé stranì
je v�ak nutno øíci, �e do budoucna pomìr úøednického ministra Rezka stojícího
mimo mladoèeskou stranu zùstal k èeskému poslaneckému klubu nejasným a pøinesl
øadu problémù ve vzájemné komunikaci mezi ním a mladoèeskou stranou.

První problémy se objevily ji� na jaøe 1900. V�e souviselo i s Rezkovou po-
vahou, kdy mu moc a sláva stouply do hlavy a jeho pøezíravé chování mu
odrazovalo mnohé dosavadní pøíznivce. Tobolka mu vyèítal pøíli�ný tempera-
ment a výbu�nost a� popudlivost. K tomu se pøidávala jeho nezmìrná cti�ádos-
tivost a samolibost, které byly doprovázeny pletichaøením, intrikováním, zaml-
èováním faktù èi jejich pøekrucováním. Své sehrála té� jeho pøíli�ná upovídanost.
Zdá se, �e v posledních létech Rezkova �ivota sehrála velkou roli i jeho psy-
chická choroba, která s sebou pøiná�ela nedùvìøivost a podezíravost. Bìhem
svého pùsobení se proto rychle roze�el (a zase udobøoval) s takøka v�emi vý-
znamnìj�ími mladoèeskými politiky. A� tak èi onak vykonal Rezek pro èeskou
vìc mnohé cenné slu�by, øadu drobných vìcí prosadil a snad je�tì více nebla-
hých vìcí oddálil èi jim zamezil.55 Jinou stránkou Rezkova pùsobení ve vládì je
aspekt politický. Zde lze souhlasit s Kramáøovým názorem, �e se Rezek stal
(a nejen v pozdìj�í dobì jak pí�e Kramáø) pøeká�kou pro taktiku mladoèechù,
kteøí na nìj brali ohledy a nevystupovali vùèi Koerberovi s razancí, jakou by
rádi vyvinuli.56

Nìmci sami mìli zpoèátku z Rezka znaèný respekt. Baernreither ho charak-
terizoval jako �...Czeche durch und durch, temperament sehr, stark national ge-
sinnt, wenn auch nicht staatsrechtlich, jedenfalls ein treibendes, einflussendes
Mitglied des Cabinetts.� V návaznosti na nìmecké odmítnutí vyslat svého mi-
nistra krajana si K.Stürgkh povzdechl, �e �...der kräftigen und expansiven Na-
tur des Dr.Rezek ein politisches Gegengewicht im Kabinette nicht gegenüber-
steht.�57

V této dobì si umírnìní mladoèe�i mnuli spokojeností ruce. Kaizl psal Eng-
lovi, �e �Situace pro nás není dokonce �patná a vidím dobu, kdy mù�eme nìco
vyraziti. Kabinet bude spí�e pravici náchylný ne� levici...Hartl je slu�ný
a �lechetný mu� na�im vzdìlávacím snahám pøíznivý. Koerber sám není levi-
èák. Spens dostane se do vleku Koerbera a Rezka...jediný Böhm-Bawerk není
naprosto stravitelný a já lituju, �e ten právì na mùj nìkdej�í stolec zasedne.�
V srpnu bude pak Kaizl Rezkovi psát o pøíjemnì neutrálním charakteru kabine-
tu z ledna 1900.58 Veøejnost sama nezaujala vyhranìné stanovisko. Národní listy
psaly relativnì nezúèastnìnì o dosavadní Rezkovì karieøe a shrnuly své názory,
�e �O dru. Rezkovi víme dobøe, �e nepøijme úøad pro nìho chystaný, nebude-li
míti právo a povinnost signovati v�echna vyøízení, je� èeských vìcí týkati se
budou, ante revisionem a nikoli, jak bylo døíve, ante expeditionem.�59

Zdá se v�ak, �e Rezek i mladoèe�i resignovali na pevné stanovení konkrét-
ních pravomocí a pøedev�ím pùsobnosti èeského ministra krajana, jak Rezkovi
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radili v lednu, a spokojili se nanejvý�e s nìjakou ústní dohodou s Koerberem.
Pokud tomu tak skuteènì bylo, tak ne�lo o nej��astnìj�í øe�ení. Po dobu Rezko-
va úøadování sice nedocházelo mezi ním a Koerberem k nìjakým otevøeným
sporùm v oblasti pùsobnosti èi pravomocí èeského ministra krajana, ale po-
chybnosti zde byly a hlavnì nebylo dosa�eno toho, co si v�ichni pøáli. Toti� aby
se úøad ministra krajana stal stálou vládní institucí. Neuvìøitelná rezervovanost,
s jakou mladoèeská politika pøistupovala k obnovení úøadu ministra krajana a
ke stanovení náplnì jeho èinnosti a pøedev�ím pole pùsobnosti, je a� zará�ející
a odhaluje Rezkùv ji dopis z roku 1905: �...dle ponìtí císaøova kompetence èes-
kého ministra smí se vztahovati toliko na Èechy (ano dokonce jen èeské Èe-
chy), nikoli na Moravu a Slezsko, nebo� to by bylo státní právo.�60 Problematiè-
nost postavení èeských ministrù krajanù v Koerberovì vládì (Rezka i pozdìj�ího
Randy) � ve srovnání s polským ministrem krajanem a nìkdej�ím Pra�ákem �
má zøejmì své odùvodnìní ve zmínìných odli�ných pøedstavách Koerbera
o jejich funkci jako �telegrafním drátu� mezi vládou a èeskou politickou repre-
zentací.61 K tehdej�ímu odli�nému pojímání ministra krajana pøispívalo i Koerbe-
rovo zdùrazòování Rezkovy významné role pøi zamý�lených jednání o èesko-
nìmeckém jazykovém sporu, za jeho� øe�ení pøevzal Rezek osobní odpovìdnost.
Pouze na tento úkol se ale zajisté Rezkovo pùsobení ve vládì neomezovalo.62

Vá�né pochybnosti o vládì a o obsazení køesla ministra krajana se objevily
a� po Rezkovì nastoupení do úøadu, kdy jej Národní listy pomìrnì ostøe napad-
ly: �Ta jediná vla��ovka, ten ná� mladý a jinak milý a vá�ený uèenec Dr. Re-
zek...není �ádná politická osobnost, v její� ruce by národ èeský byl kdy svìøil
osudy a zájmy své, to není dùvìrník �ádné strany èeské, �ádný representant
èeského národa v nové vládì, která nám i s ním zùstane na tak dlouho cizí, ba
podezøelou, dokud na�i nedùvìru a pochybnost skutky nevyvrátí.�63 Naopak
pøekvapivì radikálové nevìnovali zprvu Rezkovi vìt�í pozornost. Teprve 25.1.
napadli v Radikálních listech Rezka a hlavnì mladoèechy: �Mladoèe�i by ne-
mìli zapírati Rezka...S Rezkem zaèíná tá�  komedie, kterou hráli mladoèe�i
pøed èasem s Kaizlem. Stále  se ho zøíkali, jej zapírali, a pøece vidìli v nìm
nastávajícího ministra ji� za Badeniho a ponechávali øízení  èeské politiky úpl-
nì jemu. A nyní za høíchy celé strany trpí Kaizl jako nejvìt�í høí�ník. A podobnì
i dnes sna�í se  mladoèe�i uèiniti z Rezka beránka, který snímá jejich  høíchy.�64

Diskuse o obsazení postu �èeského ministra� na stranách tisku v�ak v podstatì
nedosáhla vìt�ího rozsahu ani razance. Relativnì mírné reakce veøejnosti pak
dozajista  opravòovaly A. Stránského ke slovùm, �e �Va�e [Rezkovo] vstoupení
do kabinetu se pøíznivì posuzuje a docela i vítá.�65 S blahopøáním k získání
úøadu si pospí�ili i mladoèe�tí radikálové. Radikální mladoèech J. G. Ma�tálka
se pøi tom nezapomnìl otøít o radikály nenávidìného Kaizla.66

Definitivnì mìl císaø o nové vládì rozhodnout 14. ledna. Rozhodl se pro
Koerbera. Císaø v�ak musel pøijmout Koerberovu podmínku: pokud èesko-nì-
mecké smiøovací konference ztroskotají, dojde k rozpu�tìní parlamentu. Tuto
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my�lenku prý Koerberovi navrhl 4. ledna 1900 Sieghart. Jestli u� tenkrát alespoò
jeden z nich poèítal s provedením �státního pøevratu� (Staatsstreich), který se
zva�oval v pozdním létì 1900, není zcela jisté.67

Nyní nastal okam�ik k uskuteènìní Koerberových pøedstav. Na øadu se do-
stal bod èíslo jedna: svolání smiøovacích konferencí. Tento úmysl Koerber ohlásil
veøejnì 18. ledna 1900 v úøedním listì Wiener Abendpost, jeho� znìní koncipo-
val Sieghart u� poèátkem mìsíce. V programovém prohlá�ení vlády se hovoøilo
o svolání konferencí, jich� se vláda sama aktivnì zúèastní pøedlo�ením øady
�...von konkreten Vorschlägen zur Beilegung darbestehenden Gegensätze...�.
Druhým stì�ejním bodem programu se stala hospodáøská sféra. Koerber vyzval
politiky, aby ukonèili èi alespoò ztlumili národní spory a umo�nili tak soustøedit
síly (v dobì svìtové prùmyslové konjunktury) k dosa�ení blahobytu a sociálního
pokroku: �Es gilt für unseren Staat einen Zeitraum der Erholung zu schaffen,
der von den Parteien mit großer Mäßigung ausgenutzt, den Übergang zu besse-
ren Tagen vorbereiten kann.� Pozdìji se ukázalo, by� jen na krátký èas, �e právì
hospodáøský program mohl být platformou pro nastolení doèasného �klidu zbra-
ní� mezi národy øí�e.68

***

Jmenování Koerbera ministerským pøedsedou ve svém dùsledku znamenalo
i definitivní rozhodnutí o obnovì �èeského ministerstva�. To od poèátku fungo-
valo ve velice stísnìných pomìrech. Zpoèátku Rezek úøadoval v prostorách
ministerstva kultu a vyuèování a krátce poté se ministerstvo pøestìhovalo do
budovy �úøadu vlády� v Herrengasse 7 (Modenský palác), kde mu bylo vyhra-
zeno 6 místností. Prostory byly vyèlenìny z èásti soukromého bytu pøedsedy
vlády. Rezek si tyto místnosti nechal vyzdobit obrazy èeských umìlcù.69

Personálnì byl úøad obsazen vedle ministra je�tì 3 úøedníky (stejnì jako �ha-
lièské ministerstvo�). V�ichni tito úøedníci byli úøedníky presidia ministerské
rady (PMR) a byli Rezkovu úøadu pouze pøidìleni. �éfem presidiální kanceláøe
úøadu se stal ministerský rada (V. hodnostní tøída) v PMR Oskar Villani � syn
�osmaètyøicátníka� K. D. Villaniho.70 Dal�ími byli koncipista (Ministerial-Con-
cipist; IX. tøída) v PMR Emanuel Greif a Franti�ek Kohoutek, který byl do PMR
pøeveden z ministerstva financí, kde pùsobil jako oficiál. Zvlá�tní postavení
v Rezkovì kanceláøi získal jmenovaný E.Greif, který se stal Rezkovou skuteè-
nou pravou rukou.71 Provizornost fungování krajanského ministerstva bìhem
prvního roku jeho trvání dokládá i nedostatek financí (výdaje nebyly zahrnuty
do Wittkova rozpoètového provizoria uskuteènìného § 14) na jeho bì�ný chod.72

Funkce ministra krajana byla honorována dle tehdej�ích platových tabulek
(II. hodnostní tøída � plat 20.000 K plus 20.000 K funkèního pøíplatku). Pøi
nástupu do úøadu ka�dý z nových ministrù obdr�el navíc 6.000 K jako tzv. �Ein-
richtungbeitrag�, který mìl být pokryt úsporami v dotacích dotèených resortù.
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V Rezkovì a Pietakovì pøípadì pak úsporami v dotacích presidia ministerské
rady.73

Pou�ívání tradièního oznaèení krajanské (resp. èeské), ministerstvo nebo
ministr krajan (Landsmannminister) je jen dobový terminus technicus. Pøedsta-
vitelé tohoto úøadu oficiálnì pou�ívali prostého titulu ministr, který odpovídal
postavení ministra bez portefeuille. Kanceláø�tí zamìstnanci tohoto úøadu byli
v první øadì úøedníky PMR a ministrùm krajanùm byli pouze pøidìleni � jejich
postavení bylo oznaèeno jako: �In Dienstleistung bei dem Minister...� Samotné
krajanské ministerstvo nebylo v úøedních schematismech vedeno ani jako sa-
mostatné ministerstvo a bylo pøièlenìno k oddílu PMR.74 Bì�nì se v�ak na v�ech
úrovních hovoøilo o ministerstvu krajanství, ministru krajanovi a o úøednících
krajanského ministerstva a úøad byl v praxi chápán � i ve vládì samé � jako
bì�né ministerstvo.

Chceme-li se zabývat vlastní pùsobností a pravomocí ministra krajana, tak se
dostaneme na ponìkud nejistou pùdu. Dosavadní èeská literatura se tímto pro-
blémem víceménì vùbec nezabývala a omezila se pouze na suché konstatování,
�e tento úøad existoval.75 Zdá se, �e funkce èeského ministra krajana (a pozdìji
i nìmeckého) byla analogická s funkcí polského ministra krajana. Svìdèí o tom
nepøímo fakt, �e v Rezkovì pozùstalosti se nachází opis ustanovení o okruhu
pùsobnosti halièského ministerstva (�Bestimmungen über den Wirkungskreis
des Ministers Dr. Ziemialkowski.�) Obdobnì je tomu i ve fondu nìmeckého
ministra krajana, kde jsou doklady o roz�íøení nìkdej�ích Ziemialkowského
kompetencí i na oblast v 90. letech novì zøízeného ministerstva �eleznic (�Be-
stimmungen zur Regelung der speziellen Beziehungen des Eisenbahnsministe-
rium zum Minister Dr. Rittner.�)76

Florian Ziemialkowski se stal ministrem bez portefeuille s vymezenou kom-
petencí pro halièské zále�itosti v dubnu 1873 (vláda A. Auersperga) a navázal
tak pøedev�ím na Kazimira Grocholského, který se stal reprezentantem halièské
autonomie ji� v Hohenwarthovì vládì roku 1871. Ziemialkowského kompeten-
ce byly shrnuty do 14 bodù. Ministr krajan byl pøedev�ím rovnocenným èlenem
ministerské rady (�...in der Eigenschaft eines Ministers ohne Portefeuille...�).
V zále�itostech týkajících se Halièe bylo zapotøebí pøed koneèným vyøízením
vìci resortním ministrem dosáhnout jeho souhlasu. Byly mu sdìlovány (auf
kurzem Wege mitteilen) jak návrhy na vyøízení, tak koneèná rozhodnutí. Vý-
slovnì se jednalo o jmenování duchovních hodnostáøù a o jmenování a pensio-
nování úøedníkù podléhajících schválení císaøe èi jednotlivými ministry. Resor-
ty, na nì� se tato pùsobnost vztahovala, byly ministerstvo financí (od VII.
hodnostní tøídy úøedníkù vý�e) a spravedlnosti (presidenti a radové soudù, stát-
ní návladí a okresní soudcové). V ostatních resortech se schválení po�adovalo
obecnì pro úøedníky od VIII. tøídy vý�e. Výjimkami nepodléhajícími ministru
krajanovi byla oblast státní policie, zemìbrany, správy státního majetku, mono-
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polù, daní, aj. Ministr pro Haliè se dále vyjadøoval k vládním pøedlohám pro
halièský snìm. Pokud by do�lo mezi resortním ministrem a ministrem krajanem
k neshodì, mìla být celá zále�itost pøedlo�ena ministerské radì. Dle v�eho bylo
Rezkovo postavení analogické k jeho polskému kolegovi. Slabina èeského kra-
janského ministerstva spoèívala ve vágnosti jeho postavení a v kolísání mezi
jeho tradièním chápáním a Koerberovými pùvodními pøedstavami, které v�ak
Koerber pozdìji rigidnì neuplatòoval. Svou roli sehrál i fakt, �e si tento úøad
svoji tradici teprve budoval.

* * *

Ministr krajan se sice nestal �inventárním kusem èeské národní dr�avy� � jak
se oèekávalo � ale pøesto tato instituce pevnìji zakotvila v pøedlitavském poli-
tickém systému. S vìt�ími èi men�ími pøestávkami byl krajanský úøad obsazo-
ván a� do vypuknutí svìtové války. Nebyl správním orgánem, ale politickým
zástupcem a vyslancem èeského národa u vídeòské vlády a panovníka.77 Jeho
pravomoce a hlavnì pùsobnost nebyly zøejmì zcela pøesnì a pevnì urèeny a jejich
koneèné stanovení v praxi lze dnes zjistit pravdìpodobnì jen rozborem aktové-
ho materiálu jednotlivých ministerstev � bylo tomu tak asi i proto, �e vláda
a Koruna sama na striktním vymezení nemìly zájmu a nechtìly zbyteènì drá�-
dit Nìmce nìjakými okatými koncesemi Èechùm. Pro Èechy samotné na druhé
stranì nebyla ani autonomie polského vzoru koneèným cílem. Tím bylo státní
právo a pøíli�né domáhání se autonomie halièského typu bylo radikály chápáno
jako pøeká�ka k dosa�ení státoprávního cíle. Pøes v�echny uvedené pochybnos-
ti a otazníky lze øíci, �e krajanský úøad vykonal pøi hájení a prosazování èes-
kých zájmù nemalé slu�by � poèínaje mo�ností tlumoèit skrze osobu ministra
krajana èeské stesky pøímo panovníkovi, vyjadøovat se ve vládì k zále�itostem
týkajících se èeských zemí, ponìkud vyva�ovat vliv nìmeckých stran uplatòo-
vaný pøes rùzná byrokratická lobby reprezentovaná nìkterými nìmeckora-
kouskými ministerskými úøedníky, informovat èeské politiky o momentálním
smý�lení u dvora a ve vládì, a� po získávání státních zakázek pro èeské podni-
katele a protì�ování èeských úøedníkù pøi obsazování uvolnìných míst v cent-
rálách. Právì naposledy zmiòovaná personální politika byla konkrétnì mlado-
èeskými politiky velmi upøednostòována a také byla pochopitelnì nejvíce
viditelná pøed oèima volièù.

POZNÁMKY

  1 R. Sieghart tvrdí, �e Koerberovo jméno navrhl císaøi ji� v srpnu 1899 J. Chlumecky. Císaø
tehdy preferoval �ministra provisorií� Gautsche s tím, �e by se Koerber stal ministrem
vnitra. Toto v�ak Koerber z animozity vùèi Gautschovi odmítl. Podobnì v�ak Koerber
odmítl pùsobit i ve vládì Alfréda Liechtensteina, kterého císaøi doporuèil odstupující F. Thun.
Liechtensteinova mise byla neúspì�ná, a tak nakonec nastoupil M. Clary-Aldringen.- Sieg-
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kanceláøe øí�ské rady, sblí�il se s Èechy (s J. Kaizlem a hlavnì s K. Kramáøem) a za podíl
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dìjiny èeskoslovenského národa od r. 1848 a� do dne�ní doby. sv. III/2, Praha 1936, s. 241�
244.

10 Kramáø Karel: Dìjiny èeské politiky nové doby za vedení národní strany svobodomyslné.
In: Èeská politika, sv. III, red. Z. V. Tobolka, Praha 1909, s. 652�653.; Kaizl J.: c.d., s. 940.



54
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který vnitøní nìmecký úøední jazyk byl výrazným tmelem.
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1898 a 898/1898. V prosinci 1899 se Sieghart dostal na nátlak Koerbera do kanceláøe
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13 Urban O.: c.d., s. 507.
14 Sieghart R.: c.d., s. 36�38.
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svým jmenováním vyjednával se zástupci Èechù, Nìmcù a Polákù o vytvoøení vládní vìt-
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dobrý zvuk v klerikálních kruzích. � Sieghart R.: c.d., s. 42.
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Freie Presse (dále NFP): 8.1.1900.; Kaizl si poznamenal, �e ze èlánku mìl �zlý dojem�, Koer-
ber v�ak popíral, �e by vy�el tomuto nátlaku vstøíc. � Kaizl J.: c.d., deník  9.1.1900, s. 930.

19 O tom, �e to nebyl nápad pøímo Koerberùv, ale �e se jím kdysi (1897) zabýval u� Gautsch,
je uvedeno ní�e.

20 Rutkowski Ernst (vyd.): Briefe und Dokumente zur Geschichte der östereichisch-ungaris-
chen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes.
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reither Rohanovi 19.1.1900, s. 24.
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zu erhalten.� � Baernreither J. M.: c.d., s. 116.
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�ek Josef: Z mých pamìtí. sv. II., Praha 1924, s. 58�61; Ableitinger A.: c.d., s. 66.

23 Sieghart R.: c.d., s. 39�40.
24 Biliñski Leon: Wspomiena i dokumenty 1846�1922. sv. I, Warszava 1924, s. 138; Obdob-

nì i Sieghart, který pí�e, �e mu Koerber 2.1. sdìlil, �e Biliñski pøece jen køeslo pøijme �
Sieghart R.: c.d., s. 41. Zajímavé je, �e Sieghart klade Böhm-Bawerkovo definitivní roz-
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hodnutí pøijmout finanèní resort a� k 7.1. Zùstává tak ponìkud nejasným, proè Koerber u�
koncem prosince poèítal s Böhm-Bawerkem jako zcela jistým a odmítl tak Biliñského na
post ministra financí. Získání Böhm-Bawerka pak Sieghart pokládal za �...ein zweifelloser
Gewinn für das Kabinett.� � tamté�: s. 42.
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Mühe gab besonders zu verhüllen.�� HHStA: fond J.M.Baernreither, kart. 4, deník 5, s. 43�44.

26 Biliñski L.: c.d., s. 138�139.
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auf die Füsse fallen.� � Tamté�: s. 139.; Baernreither celý tento handl oznaèil jako �...eben-
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32 Pradeho volba byla zøejmou ji� 31.12.1899 � Sieghart R.: c.d., s. 41; 23.1. nìmecké strany
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� Rutkowski E.: c.d., sv. II., Stürgkh Thun-Salmovi 23. 1. 1900, s. 32.

35 Radikální listy (dále RL): 25. 1. 1900.
36 Kuèera Martin: K politické èinnosti historika Antonína Rezka. In: Východoèeské listy

historické, 1997, è. 11�12, s. 26. Kuèera pí�e, �e Èe�i po�adovali alespoò dva ministry.
Domnívám se, �e se jedná o nepøesné informace dobového tisku.
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37 Jirásek Arnold: Eduard Albert. 2. vyd, Praha 1946, s. 369.
38 Rezek po vysoké úøednické funkci tou�il zøejmì ji� od 80. let. � Kuèera M., c.d., s. 16 a 19.
39 HHStA: fond Kabinettskanzlei (dále KK): èj. 3413, Gautschovo pøednesení císaøi 5.8.1896

(sankcionováno 16.8.1896).
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volbì hráli mladoèe�i nelze s urèitostí øíci. V ka�dém pøípadì se tak nestalo proti jejich vùli
a ostatnì i prvotní impuls k povolání Èecha do vysokého úøadu pocházel od nich; K této
otázce té�: Kuèera M.: c.d., s. 24.

41 ANM: fond B. Pacák, kart. 2, Rezek Pacákovi 20.3.1897.
42 Obzvlá�tì si cenil Rezkových slu�eb V. �karda, který øídil mladoèeskou politiku pøímo

v Èechách, a jako takový se nejèastìji obracel na Rezka s personáliemi a zároveò pøijímal
ohlasy na Rezkovu èinnost. Ty zøejmì nebyly jen kladné: �Dìkuji za v�e, co laskavì k mým
�ádostem ve prospìch na�ich vìcí podnikáte. Pøedem jen potvrzuji Va�e mínìní, �e ten kdo
poctivì pracuje, od na�ich lidí za to nejvíce zkusí...Vìøte, �e my kamarádi (Engel, Pacák,
Brzorád, � i Herold) uznáváme svìdomité a horlivé Va�e slu�by, je� èeskému �kolství
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A. Rezek, kart. 31, �karda Rezkovi 19.9.1899.

43 ANM: fond B. Pacák, kart. 2, Rezek Pacákovi 13.12.1897; Kuèera M.: c.d., s. 25; Kaizl J.:
c.d., s. 687; Rezek byl jmenován sekèním �éfem 11.12.1897 poté, co se uvolnilo místo
odchodem A. Bylandta do èela ministerstva orby. Ministr vyuèování v Gautschovì vládì
Baillet-Latour císaøi o Rezkovi referoval, �e je jediným, kdo pøichází v úvahu na uvolnìné
místo. Bìhem svého pùsobení v úøadì splnil nejvy��í mìrou v�echna oèekávání � a to jak
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poèíná vìcnì a nezaujatì. � HHStA: fond KK, èj. 4837, pøednesení Baillet-Latoura císaøi
9.12.1897 (sankcionováno 11.12.)

44 Tamté�: èj. 3614, Hartelovo pøednesení císaøi 28.11.1899 (sankcionováno 3.12.).; Hartel
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45 Natinalbibliothek Wien � Handschriftensammlung: fond K. Lanckoroñski, sig. 619/12,
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46 Tamté�: Hartel Lanckoroñskému 16.12.1899.
47 O Rezkovì misi je�tì neinformovaný �karda psal, aby v nové vládì byli zastoupeni také

Èe�i. A to tím spí�e, kdy� prý má Koerber �...pro nás objektivní úsudek.� � LA PNP: fond
A. Rezek, kart. 31, �karda Rezkovi 3.1.1900.

48 Kaizl J.: c.d., deník 3.1.1900, s. 927 a dopis Kaizla Pacákovi 4.1.1900, s. 928; Stejnì psal
Rezkovi i  �karda: �...abyste si vyhradil své místo v ministerstvu vyuèování, by èeský �ivel
o nì nepøi�el a byste si zaøídil substituci po dobu ministrování vyhrazující nám Vá� vliv.��
LA PNP: fond A. Rezek, kart. 31,  �karda Rezkovi 5.1.1900; U� 31.12.1899 bylo jisté, �e
se Rezek stane ministrem-krajanem � Sieghart R.: c.d., s. 41� 42.

49 Kuèera M.: c.d., s. 26. Rezek ani nebyl èlenem mladoèeské strany � to souvisí s problema-
tikou chápání stranictví v 19. stol., ale pouze s ní úzce kooperoval podobnì jako jeho



57

nástupce staroèech A. Randa.
50 V ostrém rozporu s tímto je alibistické tvrzení K. Kramáøe, �e Rezek pøijal ministerské

køeslo bez vìdomí mladoèechù � Kramáø K.: c.d., s. 688.
51 LA PNP: fond A. Rezek, kart. 13, Kaizl Rezkovi 20.1.1900.; Tamté�: kart. 31, �karda

Rezkovi 12.12.1900.
52 LA PNP: fond E. Grégr, kart. 3, �Noty z doby Koerberovy� a kart. 9, zápis ze schùze
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PØÍLOHY

Stanovení pùsobnosti halièského ministra krajana Dr. F. Ziemialkowského r. 1868.
LA PNP, fond A. Rezek
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Ministerská pøísaha Dr. A. Rezka
AVA, 82/1900 PMR



61

Zasypaný ministr.

Dle Radikálních Listù je prý ministr-krajan Rezek zasypán peticemi a prosbami èeského
lidu. Chudák! Ale zatím na�i radikálové sami se svým vídeòským Janèou dotírají na nìho

svou nejvìt�í peticí!

�ípy, 28.4.1900
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Poku�ení nesvatého Antonína.

Ministr Rezek: �Je�í�mánku, Karlíne notáblù, co to �ádá�?! Neuvoï mne v poku�ení!! Já, úøedník úøednického minis-
terstva Körberova a pøijmout od opposièního národa èeského mandát! To by tak hrálo!

�ípy, 19.10.1901
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ZUSAMMENFASSUNG

ERNST VON KOERBERS REGIERUNGSBILDUNG
UND WIEDERHERSTELLUNG EINES
TSCHECHISCHEN LANDSMANNMINISTERIUMS
1900

Lubo� Velek

 Koerbers erster Regierungszeitraum (1900�1904), manchmal von Histori-
kern als pax Koerberiana bezeichnet, brachte mit sich lang erwartete innenpo-
litische Verhältnisberuhigung in Cisleithanien. Nach vielen Jahren Nationalitäts-
affekten, Staats- und Herrschersentwürdigung und Staatsverfassungsverneinung
sollte die Staats- und Gesellschaftsstabilität wiederhergestellt werden. Mit die-
ser Aufgabe wurden neue Leute ohne berühmte Ahnentafeln, doch mit dem Ruf
unparteiischen Bürokraten anvertraut; ihnen stand Ernst von Koerber vor. Sei-
ne Regierung versuchte von Anbeginn � mit zeitbegrenztem Erfolg � die
cisleithanischen Politiker von fruchtlosen Nationalitätsstreiten abzuleiten und
ihre Interesse mehr auf dringende Wirtschafts- und Sozialfragen zu richten. Dazu
benötigte man die Einsatzfähigkeit des durch Obstruktion blokierten Reichsrats
wiederherstellen und in den tschechisch-deutschen Beziehungen neuen Versuch
zu unternehmen, der die Nationalitäts- und Sprachenfragen lösen sollte. Zum
Ausgangspunkt beabsichtigte Koerber eine unparteiische Regierung zu bilden,
die sich am Vertrauen aller Völker, vor allem der Tschechen und Deutschen,
lehnen sollte. Die Repräsentanten dieser Zuversicht sollten unmittelbar unter
den Vertretern einzelner politischen Parteien oder wenigstens unter diesen Par-
teien nahestehende Personen gefunden werden. Formalerweise sollten sie die
Stellung der Minister ohne Geschäftsbereich (ohne Portefeuille) mit traditio-
nellem Titel Landsmannminister gewinnen. Koerber verwirklichte diesen Plan
nur teilweise, wobei ein Landsmannministersessel auch für die Tschechen vor-
behalten blieb. Die Kompetenzen und Dientsbereich dieses Ministers waren
damals nicht festgelegt, trotzdem wurde diese Amt zum wichtigen, leider nicht
andauernden � wie es vorausgesetzt wurde � politischen Mittel zur Unterstüt-
zung der tschechischen Interesse.
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REALISTICKÝ KLUB V PRAZE

Jiøí Køes�an

�Historie realistické strany je skuteènì jedineèná a podivnì paradoxní: opu�-
tìna vùdci a pøedáky vzniká v�dy znovu, aby po èase opìt pøelila se nìjakou
vlnou buï v mladoèeskou stranu nebo koneènì i v stranu èeskoslovenských
socialistù,�1 napsala na konci února roku 1920 v èasopise Èeská strá� Pavla
Buzková. Tento zvlá�tní vývoj vysvìtlovala autorka mimo jiné specifickým
charakterem èlenstva realistické strany: pøitahuje pøedev�ím osamìlé, na ven-
kovì kulturnì pùsobící inteligenty, jako� i �ivnostníky, úøedníky, in�enýry, lé-
kaøe, uèitele a profesory z mìsteèek i mìst. V Praze oslovuje realistická strana
tradiènì vysoko�kolské studenty a inteligenci v�ech kategorií. Politický realis-
mus inspiruje pøedev�ím mnoho mladých lidí, kteøí pùsobí jen nedlouho v prak-
tickém �ivotì a kteøí neztratili ideály a kritiènost mládí.

Charakteristika realistické strany jako strany kritické inteligence a �ne-
praktických� lidí, ale zároveò líhnì talentù, kteøí po èase pøecházejí jinam, aby
uskuteèòovali praktickou politiku, je� naopak vy�aduje uzavírání kompromisù
� to byla sebereflexe, a mo�ná sebereflexe v mnohých ohledech pøíli� milosrd-
ná a sebeshovívavá, je� vze�la z prostøedí realistù zdecimovaných nìkolikerý-
mi odchody vùdcù do jiných stran. Rozchod pùvodních �realistù� v roce 1893
(Kaizla a Kramáøe, kteøí zaujali postupnì vùdèí postavení v mladoèeské stranì
a Masaryka, který se s mladoèechy roze�el) i následné odchody pøedákù jinam,
je� se udály pøed první svìtovou válkou, ztratily pro realisty na poèátku dvacá-
tých let svou palèivost.

Traumatem, které tvrdì zasáhlo a nesmazatelnì poznamenalo realistické hnutí,
byl pøechod nejznámìj�ích pøedstavitelù Èeské strany pokrokové do øad vzni-
kající Èeské státoprávní demokracie v únoru roku 1918. V této stranì se se�li
kromì èlenù Národní strany svobomyslné (mladoèeské) té� s pøíslu�níky Strany
národní (staroèeské), Strany státoprávnì pokrokové a moravské Strany lidovì
pokrokové. Oprávnìnì konstatoval pozdìji Ferdinand Peroutka, �e ztráta Fran-
ti�ka Drtiny, Pøemysla �ámala, Jana Herbena, Josefa Schieszla, Josefa Svato-
pluka Machara a jiných �zhatila nadìje realistické strany, �e bude moci hrát
vynikající roli v republice�.2

Depresivnì pùsobil na nìkteré realisty fakt, �e do jejího èela se nevrátil po
triumfálním pøíjezdu z ciziny Tomá� Garrigue Masaryk, který jako prezident
zaujal dùslednì nadstranickou pozici a své vìrné nijak nepreferoval. V dobì,
kdy Pavla Buzková psala svùj èlánek, Èeská strana pokroková ji� neexistovala
a byl dovr�ován pøechod jejích politicky nejaktivnìj�ích èlenù k národním soci-
alistùm, který ostatnì byl zahájen ji� ve váleèných letech � v èervnu roku 1917
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nabídla své síly represáliemi zdecimované národnì socialistické stranì skupina
intelektuálù, sdru�ená kolem týdeníku Èeská demokracie, v ní� zaujímali vý-
znamné místo nìkteøí realisté. �Spiklenci z Franti�kova nábøe�í� vstoupili do
novì nazvané Èeskoslovenské strany socialistické na jejím sjezdu na pøelomu
kvìtna a dubna 1918 spolu s anarchokomunisty.

Pozoruhodná sebereflexe z pera Pavly Buzkové z února 1920 obsahovala
kritický pohled do vlastních øad: tmelem realistických skupin je sektáøství, je�
z nich èiní rodinu vìt�inou vzájemnì se znajících èlenù, �árlivì støe�ících èest
ka�dého z nich. V takové atmosféøe se snadno rodí neshovívavost, je� realistic-
ké stranì zatarasuje cestu k masovosti, nebo� své vyznavaèe legitimuje
k bezohlednému sledování ideálu bez zøetele na politickou a slu�ební kariéru.
Neohebnost, nepøizpùsobivost pomìrùm plodí �povìstnou realistickou ne�ikov-
nost politickou�.

Emanuel Rádl pøipustil nedlouho po Pavle Buzkové, �e v èeském národì
�povstal typ realisty chladného, ha�teøivého, malicherného, ale pilného, roz�í-
øený po celém národì a zpùsobující velký odpor veøejnosti k realistùm�.3 Rádl
nadto polo�il kacíøskou otázku: byli vùbec stoupenci realistické strany uvìdo-
mìlými nositeli, hlasateli a tvùrci realistického my�lení? �Podivný osud realis-
mu! Od zaèátku nacházel pøízeò veøejnosti a nad�ení u mladých vzdìlancù, sta
lidí pro�la jeho �kolou, celá veøejnost bývala donucována zabývati se jím ve
vá�nivém boji pro nìj anebo proti nìmu, vynikající na�i mu�ové s vdìèností
vzpomínají jeho vlivu na svùj vývoj � ale, ptej se, kolik lidí realismus opravdu
promyslilo, kolik jich dovedlo zachytiti jeho jádro, anebo aspoò kolik se jich o
takovou úlohu pokusilo (a� u� se pak rozhodli proò nebo proti nìmu), a uvidí�,
jak jména nad�encù a protivníkù realistických øídnou a øídnou, a� jich zbývá...
ano, kdo vlastnì zbývá?�

Tázání po obsahu realismu a oprávnìnosti existence realistické strany bylo
od roku 1918 velice èasté a naléhavé. Diskuse uvnitø Èeskoslovenské strany
pokrokové vyvrcholily na podzim roku 1919, kdy zástupci vedení (mimo jiné
prof. Zdenìk Nejedlý, prof. Emanuel Rádl, dr. Antonín Uhlíø a dr. Cyril Du�ek)
navázali kontakt s pøedáky èeskoslovenských socialistù (jednání se úèastnili
mimo jiné prof. Franti�ek Krejèí a poslanec Jiøí Støíbrný). Pøesto�e mezi realisty
panovaly mnohdy fale�né pøedstavy o tom, �e jsou to právì národní socialisté,
kteøí mají �ivotní zájem na slouèení s pokrokáøi,4 skuteènost byla støízlivìj�í.
�Námluvy� byly pravdìpodobnì motivovány pøedev�ím obavami èásti vùdcù
pokrokové strany z hrozícího propadu k politické bezvýznamnosti v dobì blí�í-
cích se parlamentních voleb.

Sjezdu Èeskoslovenské strany pokrokové, konaném 6.  ledna 1920, byl pøed-
lo�en návrh Emanuela Rádla, jen� znamenal faktickou likvidaci této strany po
ètrnácti letech od jejího ustavení.5 Tìm straníkùm, kteøí se chtìli aktivnì zapojit
do politiky, byl doporuèen vstup do strany èeskoslovenských socialistù. Ostatní
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se mìli sdru�it v Realistickém klubu, aby naplòovali kulturní program realistic-
ký. Ke spolupráci v Realistickém klubu mìli být pøizváni zájemci z rùzných
stran. Návrh byl schválen pomìrem hlasù 70:19. Sjezd ustavil dva akèní komi-
téty. V komitétu pro dovr�ení sluèovacího procesu s národními socialisty èteme
mimo jiné jména pøedsedy strany, ministra dr. Franti�ka Veselého, dr. Cyrila
Du�ka, Jana Haj�mana a Karla Moudrého. V komitétu, který mìl zøídit Realis-
tický klub, zasedli kromì Rádla a Nejedlého Kamil Buzek, Pavla Buzková, dr. Jan
Gallas, dr. Ladislav Kliment a dr. Petr Rù�ek. Lze konstatovat, �e rozchod èlenù
pokrokové strany probìhl (v pøíkrém rozporu s odchodem èásti vùdcù
k státoprávní demokracii v roce 1918) korektnì a �e bývalí straníci vìt�inou
udr�ovali i pozdìji pøátelské vztahy.6

Na rozdíl od èlenù pokrokové strany, kteøí smìøovali do øad národnì socialis-
tické strany a øe�ili tudí� problémy spí�e praktického rázu, vyvstala pøed zakla-
dateli Realistického klubu potøeba programového sebevyjádøení. Tuto potøebu
reflektoval a reagoval na ni pøedev�ím Emanuel Rádl. Ten ostatnì postøehl pro-
gramovou krizi realistického hnutí ji� na prahu první republiky. Snaha o ujasnì-
ní zásad vlastního postupu odpovídala Rádlovì osobní poctivosti. Na druhé
stranì neustálé pøemý�lení o mnohdy abstraktních programových zásadách ne-
vyhovovalo praktiètìji zalo�eným stoupencùm realismu. Ti proto namnoze �ko-
lometské programové diskuse ponechávali bez vìt�í pozornosti. K pragmatiètìji
zalo�eným realistùm, orientujícím se spí�e na konkrétní politické a kulturní otáz-
ky, nále�el i Zdenìk Nejedlý, který byl druhou nejznámìj�í osobností mezi za-
kladateli Realistického klubu. K pøímému programovému støetu mezi Nejed-
lým a Rádlem pøed vznikem klubu v ka�dém pøípadì nedo�lo.

Pro na�e téma je dùle�ité zaznamenat, �e ji� pøed definitivním rozchodem
pokrokové strany musel Emanuel Rádl èelit výtce, �e se spojuje s �bol�evikem�
Nejedlým. �Pokud vím, nikdo nikdy Nejedlého neobvinil z nepokrokového
smý�lení,� odpovídal Rádl Janu Herbenovi na jeho èlánek v Národních listech
ze dne 28.  prosince 1919. �Jeho bojùm hudebním nerozumím, jeho projevy
politické jsou psány v duchu na�í strany. Ov�em, proti bol�evickým bubákùm
Národních listù mám udìláno a nevìøím, �e jest bol�evikem ka�dý, koho za
bol�evika prohlásí Národní listy.�7 Naopak Rádl obvinil Herbena, který se èlen-
stvím v národní demokracii zavazuje k podpoøe Kramáøe, Pekaøe, Síse, Mare�e
a jiných svých døívìj�ích protivníkù, z bezzásadovosti a zrady svých pøedváleè-
ných názorù. Ostrá kritika realistù, kteøí se v roce 1918 spojili s mladoèechy
a dal�ími skupinami ve státoprávní demokracii, nechybìla ostatnì v �ádném
èísle Èeské strá�e.

Na stránkách èasopisu Èeská strá� se v únoru roku 1920 objevil obsáhlý
materiál nazvaný Programové zásady Realistického klubu.8 Tento dokument,
který nese zøetelné stopy Rádlova rukopisu, patøí nespornì k pozoruhodným
výkonùm èeského politického my�lení. Ospravedlòuje v první øadì existenci
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malých stran � jen ty jsou schopny se rozvíjet prohlubováním a �íøením vyhra-
nìného programu. Velké strany bývají naopak èasto mechanickým shlukem rùz-
norodých skupin. Jako odpuzující pøíklad ideovì neupøímné strany byla zmínì-
na pøirozenì národnì demokratická strana.

Dokument Programové zásady Realistického klubu se pøihlásil k ideji eticky
zdùvodnìného socialismu, který má zákony a hospodáøským øádem zajistit spra-
vedlnost. Odmítl v�ak absolutistické spoléhání na stát, na v�eobecné postátòo-
vání výrobních prostøedkù a kulturních zaøízení. Soukromá iniciativa nemá být
omezována, pokud neohro�uje veøejné zájmy nebo nevykazuje vykoøis�ovatel-
ské a monopolizaèní tendence. Materiál nepopíral existenci tøídního boje, pro-
gram Realistického klubu v�ak být tøídní nemá. �Pokroku docílíme v první øadì
prací o povznesení ducha. Na mravnosti a na vzdìlání závisí konec koncù i zdar
solidního hospodáøství i zdar politický,�9 èteme tezi, je� mìla pozdìji tak èasto
zaznívat v Rádlovì díle. Na svou dobu bylo nespornì pøínosné, �e programový
materiál aplikoval humanitní program i na národnostní vztahy v Èeskosloven-
ské republice, plédoval pro vzájemnou domluvu po dobrém, pro maximální li-
berálnost v postoji vùèi národnostem.

Mezinárodní vztahy se mají podle autora Programových zásad Realistického
klubu zakládat na zásadách dùsledného demokratismu, je� vyluèují jakékoli
imperiální tendence. Materiál se obsáhle vyjadøoval k situaci v Rusku, je� byla
v té dobì v Èeskoslovensku vá�nivì diskutována. Nalezneme zde ocenìní úsilí
bol�evikù o hospodáøské a politické povznesení chudých lidí � i za cenu zásahu
do majetkových práv a svobody ve výrobním procesu. Na druhé stranì zavrho-
valy programové zásady jednoznaènì nedemokratickou teorii diktatury proleta-
riátu. Odmítnuta byla my�lenka komunismu, který proklamuje rozhodující úlo-
hu mas v hospodáøském a duchovním vývoji. Je potøeba tvoøivých a myslících
vùdcù, ruèících za své èiny, kteøí ov�em pracují pro lid. Pozoruhodná byla my�-
lenka o styèné oblasti radikálního socialismu a radikálního nacionalismu.10 Pøes
v�echny rezervy vùèi bol�evictví uznával programový dokument pokrokový
ráz bol�evické vlády v Rusku. Význam bol�evické revoluce byl dokonce srov-
nán s pøínosem husitství a velké francouzské revoluce pro lidstvo.

Dokument Programové zásady Realistického klubu se pokusil v sevøené po-
dobì podat definici realismu: �Realismem myslíme víru ve vìcné my�lení (ne
nálady, ne pudy davové), v kritiènost, v jasnou metodu, v pokrok uskuteèòova-
ný drobnou prací. Pokrokovostí, ji� stavíme proti hou�evnatosti a proti reakci-
onáøství, rozumíme pøesvìdèení, �e stálou metodickou prací èlovìk, národové
a lidstvo se zdokonaluje a �e jest nutno poøád o toto zdokonalování pracovati.
Národ èeský jest tedy takový, jakým jej uèinili jeho pøíslu�níci, duch èeského
národa jest dán ideály tìch, kteøí v nìm a pro nìj pracovali. Víra v pokrok zna-
mená dále víru v zdárnost zmìny ponenáhlé, vytrvalou prací pøipravované.
V zásadì tedy ne revoluce, nýbr� reformace.�11
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Se svými programovými návrhy seznámil zájemce Emanuel Rádl na první
schùzi Realistického klubu, která se konala v pondìlí 19.  ledna roku 1920
v malém sále za kuleèníky restaurace U zlaté husy na Václavském námìstí.12

Zdenìk Nejedlý referoval o úkolech klubu v souèasné politické situaci a Jan
Gallas pøedlo�il návrhy organizaèní struktury klubu. Od února 1920 se schù-
zovní èinnost Realistického klubu v Praze pøesunula do restaurace U Helmù na
rohu Lazarské a Vodièkovy ulice.13 Nepøekvapí, �e hlavním tématem diskusí
klubu se stala ruská otázka. Pøedná�ejícími byli Zdenìk Nejedlý a Prokop Maxa,
který se aktivnì úèastnil váleèných událostí v Rusku.14 Je pravdou, �e Maxa se
stal jedním z nejvýznamnìj�ích propagátorù objektivního pohledu na Rusko,
pohledu blízkého T. G. Masarykovi a naopak protikladného názorùm prvního
pøedsedy vlády Èeskoslovenské republiky Karla Kramáøe. Prokop Maxa odmítl
øe�ení ruského problému cestou vojenské intervence, ocenil naopak skuteènost,
�e bol�evici pøi�li na rozdíl od jiných skupin s programem organizace spoleè-
nosti.15

Rovnì� Zdenìk Nejedlý upozornil ve svých pøedná�kách konaných v klubu
v mìsíci únoru 1920 na to, �e síla bol�evikù tkví v jejich programu. Marxismus
v Rusku zdisciplinoval dìlnictvo a postavil se proti individualistickému anar-
chismu. Systém sovìtù vzbuzuje podle Nejedlého zájem lidu o státní správu.
Øeèník vyjádøil pøesvìdèení, �e bol�evici pova�ují diktaturu proletariátu za pøe-
chodný prostøedek, nutný po dobu, ne� se demokratické zásady v Rusku v�ijí.16

Z referátù o pøedná�kách Zdeòka Nejedlého, uveøejnìných v Èeské strá�i, lze
zaznamenat, �e výklady Zdeòka Nejedlého vyvolaly �ivou diskusi, jí� se úèast-
nili pøední pøedstavitelé klubu (Rádl, Gallas). O obsahu diskusí se v�ak z nich
nic nedovíme.

Ustavující sjezd Realistického klubu17 se konal v nedìli 21. bøezna 1920
v hotelu Beránek na vinohradském Tylovì námìstí. Jednání sjezdu se protáhlo
od deváté hodiny dopolední a� do páté hodiny odpolední. Prof. Emanuel Rádl
pøedlo�il sjezdu návrh programu klubu, s referáty o politické situaci vystoupili
prof. Zdenìk Nejedlý a dr. Jan Gallas, návrh organizaèního øádu pøednesl
dr. Ladislav Görlich. Oproti Görlichovì návrhu sjezd stanovil exkluzívní èlen-
ství v klubu, èlenové jiných politických stran se ov�em mohli úèastnit schùzí
Realistického klubu. Delegáti zvolili pøedsedu klubu (Rádl) a èleny ústøedního
výkonného výboru (Berger, Bohutínský, Buzek, Buzková, Gallas, Görlich, Ja-
kubec, Nejedlý, Rù�ek, Soukup).

Nejvìt�í èást diskuse byla zøejmì vìnována programovým otázkám. Sjezd
nedokázal polemiku uzavøít, musela být zvolena skupina ve slo�ení prof. Rádl,
prof. Nejedlý, dr. Masaøík a dr. Görlich, je� mìla provést koneènou redakci
programu. Podle svìdectví poslednì jmenovaného, které ov�em bylo uveøejnì-
no a� o rok pozdìji, se ji� na ustavujícím sjezdu projevily rozpory mezi radikál-
nìj�í a �konzervativnìj�í� skupinou, jejím� mluvèím byl pøedev�ím Emanuel
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Rádl. �Hádali jsme se o nìkolik programových bodù celé hodiny,�18 pøiznal
Görlich. Kompromis mezi obìma vznikajícími køídly klubu byl usnadnìn zøej-
mì tím, �e radikálové nepova�ovali programové otázky za nejdùle�itìj�í a pre-
ferovali konkrétní politické problémy. Rádlovo �hnidopi�ství� v programových
principech pova�ovali za odtr�ené od politické skuteènosti. Tak byla ji� od sa-
mého ustavení klubu zalo�ena jistá dvoukolejnost zájmù: zatímco Rádl vìnoval
mnoho èasu vnitøním zásadám realismu, radikálové se zamìøovali spí�e na ak-
tuální dìní ve spoleènosti.

Realistický klub musel krátce po svém ustavení urèit svùj postup v nad-
cházejících volbách do poslanecké snìmovny a senátu Národního shromá�dìní.
Klub nepostavil vlastní kandidátky, opakovanì deklaroval, �e nemá politických
ambicí. Pøed volbami pøinesla Realistická strá�, je� nahradila do sjezdu vychá-
zející Èeskou strá�,19 kratièkou výzvu v�em �pokrokovým lidem�, aby v nad-
cházejících volbách volili socialistické strany.20

Záøí roku 1920 pøineslo zøetelné pnutí v Realistickém klubu, které odrá�elo
dìní ve spoleènosti. Polemiku vyvolalo rozhodnutí brnìnské skupiny Realistic-
kého klubu, je� se zúèastnila voleb do dìlnických rad v Brnì. Pravicovými èle-
ny klubu byly dìlnické rady vnímány jako zárodky revoluèních �tábù, odkud by
mohl být veden útok proti demokracii.21 Zaèala se projevovat úzká souvislost
dìní v Realistickém klubu s vývojem v sociálnì demokratické stranì. Petr Rù-
�ek volal ve svém dopise z 15.  záøí naléhavì Zdeòka Nejedlého do Prahy.22 Na
zasedání redakèní rady Realistické strá�e do�lo ke konfliktu mezi ním a Ladi-
slavem Görlichem na jedné a Pavlou Buzkovou na stranì druhé � pøíèinou spo-
ru byly Nejedlého èlánky, které se kladnì vyslovovaly k levici v sociální demo-
kracii. K výmìnì názorù do�lo na schùzi klubu dne 23.  záøí.23 Emanuel Rádl
vyzval k zachování neutrality ve sporu obou køídel v sociální demokracii, co�
vzbudilo polemickou odezvu ze strany Jana Gallase, Petra Rù�ka a Zdeòka
Nejedlého. Rádlova reakce byla spì�ná. O den pozdìji napsal Nejedlému dopis,
v nìm� shrnul svá stanoviska k diskutovaným otázkám a výhrady k práci vede-
ní klubu. Oznámil svou rezignaci na pøedsednictví klubu i na èlenství ve výkon-
ném výboru a koneènì i na funkci redaktora Realistické strá�e, kterou dosud
zastával právì se Zdeòkem Nejedlým (úplný text dopisu viz pøíloha).

Emanuel Rádl uveøejnil 2. øíjna v Realistické strá�i sta� nazvanou pøíznaènì
�Co teï?�.24 Vyslovil se v ní kriticky k obìma køídlùm sociálnì demokratické
strany. Znovu �ádal zachovat neutralitu v jejich sporu, realisté by mìli pøispìt
k vyjasnìní pozic obou køídel. Rádl dal Nejedlému za pravdu v jeho kritice
pravicových vùdcù sociální demokracie, kteøí nedbali hlasu lidu. V otázce ko-
munismu a revoluce by v�ak realisté mìli stát blízko revizionistùm.

Rádlùv pøíspìvek reagoval na Nejedlého seriál �Sociální demokracie�, který
zaèal být uveøejòován ve dvanáctém èísle Realistické strá�e.25 Zdenìk Nejedlý
se v seriálu èlánkù postavil zøetelnì na stranu sociálnì demokratické levice
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a vyzdvihl pøíklad ruské revoluce. K postupu bol�evikù a marxistickým meto-
dám øe�ení spoleèenských problémù se ov�em nestavìl nekriticky. Ve shodì
s Masarykem preferoval mravní obrodu lidí.

7.  øíjna 1920 pøijal Zdeòka Nejedlého k audienci prezident republiky Tomá�
Garrigue Masaryk. Nejedlý usiloval o audienci ji� na konci záøí prostøednic-
tvím odborového rady Kanceláøe prezidenta republiky ing. Jaromíra Neèase
a Masarykova tajemníka a archiváøe dr. Vasila Kaprálka �kracha.26 Poslednì
jmenovaný popsal v dopise Zdeòku Nejedlému z 22.  záøí okolnosti pøedání
Nejedlého vzkazu, �e má pro prezidenta informace: �Øekl jsem o tom vèera
panu prezidentovi, jsa pøesvìdèen, �e by navzájem i on Vás rád vidìl. Pan pre-
zident opravdu ihned dal najevo, �e jsem se neklamal, a ulo�il mi, abych Vás
jeho jménem pozval k nìmu na nìjaký den na Hlubo�.� (Audience se nakonec
konala na Pra�ském hradì, pùvodnì se mìli oba mu�i sejít na Hlubo�i 5. øíjna.)
Jak je zøejmé, Masaryk sám mìl o schùzku zájem. Bohu�el se lze jen domý�let,
o èem prezident s Nejedlým diskutovali.27 Nevyhnuli se zøejmì situaci
v Realistickém klubu. Ka�dopádnì Nejedlý nikdy nevyu�il v pùtkách
v Realistickém klubu faktu, �e mluvil v kritickém období s nejvìt�í autoritou
pro realisty, a nepokusil se za�títit Masarykovým jménem.

Dne 10.  øíjna 1920 se v hotelu Beránek na Vinohradech se�el první øádný
sjezd Realistického klubu. Jednání se zúèastnilo 112 delegátù, kteøí zastupovali
950 èlenù klubu, sdru�ených ve 13 organizacích, z nich� 5 pùsobilo na Moravì.
Odrazem rùstu moravského realismu (brnìnská a jihlavská organizace patøily
vedle pra�ské a turnovské k nejpoèetnìj�ím) bylo rozhodnutí o vydávání èaso-
pisu Realistický obzor v Brnì jako orgánu klubu pro Moravu, Slovensko
a Podkarpatskou Rus. Prùbìh sjezdu sledovalo 14 zástupcù tisku.

Redakèní èlánek Realistické strá�e nazvaný �Po sjezdu� konstatoval, �e roz-
pory v klubu existují dále, �e v�ak sjezd sjednotil rùzné smìry a diskuse jen
jednotu upevnila.28 Vcelku tomu nasvìdèovala i volba výkonného výboru Rea-
listického klubu, v nìm� se objevili èlenové obou køídel: Rádl (zvolen pøedse-
dou klubu), Berger, Bohutínský, Gallas, Görlich, Jakubec, Masaøík, Nejedlý
(povìøen vedením redakce Realistické strá�e), Pracnová, Procházka (zástupce
mláde�e), Rù�ek, Taufer, Získal.29 Rovnì� diskuse nebyla vedena v kon-
frontaèním duchu. Nejedlého referát o zahranièní politice byl schválen dokonce
bez pøipomínek. Ob�írnìji se debatovalo po Rù�kovì referátu o socializaci (dis-
kutoval se znovu problém dìlnických rad) a zejména po Rádlovì referátu o vnitøní
politice. Zde se polemicky støetli prof. Rádl a prof. Tvrdý, kteøí popírali potøeb-
nost revoluce, s dr. Görlichem, který odmítl revoluci kategoricky vyluèovat.

Sjezdová rezoluce30 obsahuje stanoviska, je� vyva�ovala názory obou køídel.
Èlenové klubu v ní mimo jiné vyjádøili odhodlání pøispívat k ideovému sjedno-
cení socialistù v republice. Socialimus se má prosadit pozitivní prací. Vzpoura
se zbraní v ruce je pøípustná pouze v obranì socialistických ideálù. Rezoluce
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pøedlo�ila program postupné socializace, je� mìla posilováním úèasti zamìst-
nancù na správì podnikù, pøevádìním �zralých� podnikù do správy státu a vy-
tváøením smí�ených hospodáøských podnikù dospìt do koneèného stadia, kdy
výrobní prostøedky pøejdou ve spoleèné vlastnictví celku. Dìlnické rady, pokud
jsou mínìny jako pøípravné orgány revoluce, sjezd odmítl.

Konflikt v Realistickém klubu, který se zdál být za�ehnán na sjezdu, v�ak
doutnal dále a rozhoøel se brzy s novou silou. Realistická strá� dne 20.  listopa-
du 1920 otiskla prohlá�ení výkonného výboru Realistického klubu o nacionál-
ních bouøích, je� vypukly kolem odstraòování �nìmeckých� pomníkù. Hned
následujícího dne reagoval pøedseda klubu hnìvivým �zasláno� v Právu lidu
a o týden pozdìji pøinesl Èas Rádlùv èlánek �Realistický klub�, který se velice
otevøenì vyslovoval k situaci v klubu.

Ukázalo se, �e problémem není to, co bylo v prohlá�ení uveøejnìno, ale to, co
v nìm chybìlo. Text prohlá�ení, který navrhl Rádl, byl projednán na schùzi
výkonného výboru a doplnìn o pøipomínky z diskuse. Poté Rádl ukonèil debatu
k tomuto bodu programu, omluvil se a ode�el pøedná�et. Na scénu v�ak vstupu-
je Zdenìk Nejedlý, který si po svém pøíchodu do schùze vynutil novou debatu
o prohlá�ení. V rezoluci vypustil výkonný výbor kritickou výtku proti bol�evis-
mu, odmítnutí spojovat vítìzství socialismu se sázkou na rozvrat státní moci.
�Kde...má moje trpìlivost vùbec míti meze, kdy� mi Nejedlý provedl onen kou-
sek s Prohlá�ením?�31 tázal se ciceronovsky Emanuel Rádl. A svùj pøíspìvek
vyhrotil osobnì proti svému Catilinovi, jeho� pravovìrnost pøed nìkolika mìsí-
ci hájil pøed Janem Herbenem: �Èlánky prof. Nejedlého v Realistické strá�i jsou
v�ím mo�ným spí�e ne� realismem.� Rádl podmínil své setrvání v klubu radi-
kálními osobními zmìnami v jeho vedení � jinak mu popøeje mnoho zdaru na
jeho �nových, neèeských a nerealistických cestách�.

Vývoj v Realistickém klubu se nemohl odehrávat nezávisle na dìní ve spo-
leènosti. Pøipomeòme, �e právì den pøed tím, ne� Emanuel Rádl uveøejnil v Èasu
svùj èlánek o dìní v Realistickém klubu, byl zahájen XIII. sjezd sociální demo-
kracie (pravice). Blí�il se den konfrontace mezi sociálnì demokratickou levicí
a pravicí, podporovanou státní mocí. 5. prosince 1920 byl násilnì obsazen Lidový
dùm a pøedán pravici. Následujících deset dní se odehrávalo ve znamení èasto krva-
vých støetù mezi státními represivními silami a revoluènì naladìnými dìlníky. Ge-
nerální stávka, vyhlá�ená sociálnì demokratickou levicí, byla zlomena násilím.

Prosincové události znamenaly pro mnohé levicovì orientované intelektuály
�ok. Nejinak tomu bylo v Realistickém klubu. Dne 23. prosince 1920 uveøejnil
v Realistické strá�i Ladislav Görlich svùj èlánek nazvaný �K svìdomí státníkù
a politikù� a v tomté� èísle se objevil i Nejedlého èlánek �Èeský duch v èeském
státì�.32 Oba èlánky ostøe odsoudily postup sociálnì demokratické pravice, je�
pou�ila násilí místo diskuse, a vyjádøily svou podporu (nikoli ov�em bezvý-
hradnou) levici.
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Prosincové události zapùsobily na mnohé èleny Realistického klubu opravdu
otøesnì. Josef Teichman pozdìji pøiznal, �e po prosinci 1920 �se nám, mladým,
a to právì v dobì, kdy jsme mìli opravdu svobodnì �íti a pracovati, nechtìlo ani
dýchat.�33 S témìø roèním odstupem vyjádøil Zdenìk Nejedlý názor, �e prosin-
cové události provedly �hluboký øez celým èeským �ivotem�, který rozdìlil
národ na �stoupence násilné autority� a �lidový element�.34 Postup státní moci
ve prospìch sociálnì demokratické pravice byl obtí�nì odùvodnitelný i pro re-
formistické køídlo Realistického klubu, je� jinak chápalo právní dùvody zása-
hu. Sám Emanuel Rádl musel v bøeznu 1921 pøiznat, �e �úøady se dopustily
køiklavé tøídní justice v pøípadì Lidového domu� a �e �nìkde èetníci a vojáci
daleko pøekroèili svoji pravomoc a ... hrubì ublí�ili dìlníkùm�.35

Vra�me se v�ak na zaèátek roku 1921, kdy spìl vývoj v Realistickém klubu
ke svému rozuzlení. 6.  ledna se se�el sjezd dùvìrníkù klubu.36 Emanuel Rádl
pøe�el do ofenzívy. Své setrvání v klubu podmínil tím, �e klub pøistoupí na
sedm jím stanovených zásad: Masarykùv realismus jako základ programu klu-
bu, priorita individuální odpovìdnosti, zavr�ení sociální revoluce, prvoøadost
kulturní práce, odmítnutí výpadù proti Masarykovi a Bene�ovi, odsouzení úto-
kù na republiku a zákonnost, spolupráce se subjekty s podobným pokrokovým
programem. Pro Nejedlého stoupence bylo varovné, �e pouze delegát pra�ské
organizace se postavil bez výhrad na jejich stranu. Zajímavé bylo, jak takticky
na sjezdu dùvìrníkù formuloval Rádl svùj pomìr k Nejedlému � pøiznal jeho
osobní poctivost, nezi�tnost a neúmornou pracovitost, je� oceòoval ji� za války
v dobì spolupráce ve Filosofické jednotì. Rádl v�ak Nejedlému vytkl, �e si
neujasnil svùj vztah k marxismu, jeho� nìkteré postuláty pøijímá, �e jeho pojetí
lidovosti je abstraktní stejnì jako bylo døíve Nejedlého pojetí národa. Jistou
ideovou bezradnost Nejedlého køídla potvrdila skuteènost, �e v podstatì jedi-
nou odpovìdí na Rádlovy výzvy byl nevìcný, osobnì vyhrocený výpad Ladi-
slava Görlicha proti pøedsedovi klubu.37

Ve znamení defenzívnosti a ideové neujasnìnosti se nesla vystoupení Nejed-
lého stoupencù na valném sjezdu Realistického klubu, který se konal dne 30. led-
na 1921 v Národním domì na Smíchovì.38 Sám prof. Nejedlý v prùbìhu sjezdu
vystoupil jen dvakrát: jednou s kratièkou faktickou poznámkou a jednou s osob-
ním výpadem proti údajnému Rádlovu autoritáøství, je� se nepøíli� pøesvìdèivì
pokusil postavit proti Masarykovu my�lení. Pomìrem hlasù 15:10 se sjezd vy-
slovil pro pøijetí Rádlových sedmi zásad a stejným pomìrem byla pøijata kandi-
dátka nového výkonného výboru ve slo�ení Rádl (pøedseda a redaktor Realis-
tické strá�e), Berger, Buzková, Hájek, Masaøík, Pracnová, �imsa, �i�ma, Uher,
Vete�ník, Vyskoèil. Zamítnuta byla kandidátka pra�ské organizace (Bohutín-
ský, Bradka, Gallas, Görlich, Houdková, Jakubec, Nejedlý, Procházka, Rù�ek,
Ry�ánek, Taufer, Získal). Brnìnský Realistický obzor ve svém referátu tvrdil,
�e Nejedlého stoupenci se prý pokou�eli jednání sjezdu protahovat do doby,
kdy odjí�dìla z Prahy vìt�ina vlakù. Venkov�tí delegáti v�ak vytrvali �poslou-
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chajíce trpìlivì øeèi, které vlastnì opakovaly stále toté� v rùzných variantách�.39

Komunikace mezi pøedstaviteli znesváøených køídel Realistického klubu vázla.
Dne 8.  èervna 1921 se uskuteènila v kavárnì Opera v Praze III schùze levice.
Úèastníci (�lo o asi 60 osob) se rozhodli po vystoupeních Ladislava Görlicha
a Jana Gallase témìø jednomyslnì pro odchod z Realistického klubu a vstup do
nedávno ustavené komunistické strany (jak zaznamenal dozírající civilní strá�-
ník Václav Procházka, tøetina úèastníkù ji� komunisty byla).40 Proti vstupu do
komunistické strany se na schùzi, která trvala od pùl osmé do pùlnoci, vyslovil
jednoznaènì jen Petr Rù�ek, který vyjádøil nedùvìru v perspektivu komunistic-
ké strany a oznámil svùj odchod k centristùm. Zdenìk Nejedlý komunistickou
stranu ocenil jako jedinou stranu organizovaného dìlnictva. Sám ov�em vstup
ke komunistùm neohlásil ani nedoporuèil jiným. Z dopisu JUDr. Vladimíra Pro-
cházky Zdeòku Nejedlému lze rekonstruovat Nejedlého názor, který Procházka
sdílel (schùze se pro nemoc nemohl úèastnit): nikam nevstupovat, podporovat
socialistické cíle dìlnictva, co� pøedpokládá pøedev�ím spolupráci s komunis-
tickou stranou.41

Nejedlého stoupenci se sdru�ili v diskusním klubu nazývaném Socialistická
spoleènost, který pozdìji charakterizoval Miloslav Matou�ek jako �støedisko,
kde se scházeli leví disidenti Realistického klubu s dìlníky, studenty, s mláde�í
èeskoslovenských socialistù, s nezávislou socialistickou mláde�í, s mláde�í
komunistickou�.42 Lidé z okruhu Socialistické spoleènosti získali od konce roku
1921 svou tribunu v Nejedlého èasopisu Var. Zdenìk Nejedlý v období od ledna
do podzimu 1921 omezil na minimum svou politicky zamìøenou publicistickou
a pøedná�kovou èinnost. Vìnoval se vìdecké práci, je� ov�em mìla výrazné
styèné plochy s aktuálním dìním. V osmi knihách o celkovém rozsahu 1545
stran, které pøipravil k vydání v prùbìhu roku 1921, nalezneme pozoruhodnou
smìs názorù inspirovaných Masarykovým realismem i marxismem a událostmi
v Rusku.

Odchod levice z Realistického klubu urychlil agónii pra�ské organizace Re-
alistického klubu, je� zaèala být zøetelná po lednovém rozkolu. Èinnost místní
organizace klubu v Praze se fakticky nerozvinula ani po jejím obnovení v únoru
1922.43 Dva mladí Rádlovi pra��tí spolupracovníci, kteøí zøejmì jediní mìli pøed-
poklady k politické práci, orientovali svùj zájem mimo klub: Hubert Masaøík
odejel na podzim 1921 jako diplomat do Bruselu44, Jaroslav �imsa se zamìøo-
val na práci ve studentském a skautském hnutí. Sám Emanuel Rádl vidìl per-
spektivy organizovaného realismu stále skeptiètìji. Na sjezdu dùvìrníkù v Brnì
19. listopadu 1922 konstatoval, �e �pokrokovost jest dnes v hrozném rozkladu
vinou inteligence�.45 Výkonný výbor Realistického klubu rozhodl na Rádlùv
návrh pøenést sídlo klubu do Brna a vydávání Realistické strá�e zastavit. Hod-
nocení pozoruhodného fenomenu brnìnského realismu se ji� vymyká rozsahu
této studie. Lze snad jen pøipomenout, �e nejen vùdcové èeských realistù (Josef
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Tvrdý, Josef Hrubý, Inocenc Arno�t Bláha), ale dokonce i pøedstavitelé realistù
nìmeckých (Maxmilian Otto Kremer) se ve dvacátých letech v Brnì pokusili
o znovuzalo�ení realistické strany a obnovení jejího vlivu.46

Emanuel Rádl na�el postupem èasu cestu do sociálnì demokratické strany,
o vstup do politiky se v�ak ji� nikdy nepokusil. Byl nemilosrdným kritikem
reality první republiky, který budil mnohdy svým pøímoèarým, nekompromis-
ním postojem zdì�ení èi rozpaky politikù a úøedníkù. V záznamu z 10.  bøezna
1925 uvedl �éf politického a legislativního odboru Kanceláøe prezidenta repub-
liky dr. Josef Schieszl, sám bývalý realista, �e �povahovì je prof. R. divoký
èlovìk, od nìho� mo�no v�e oèekávati�.47 Rádl v té dobì neúspì�nì usiloval
spolu s Pøemyslem Pitterem o audienci u prezidenta, aby se zastali vìznìných
odpíraèù vojenské slu�by.

Druhý protagonista Realistického klubu � Zdenìk Nejedlý � zùstal alespoò
formálnì nestranickým glosátorem vývoje v první republice (do KSÈ vstoupil
a� v Moskvì v roce 1939, pøièem� èlenství mu bylo symbolicky pøiznáno od
roku 1929). �Já ... jsem levìj�í ne� komunistická levice, proto�e pøece ka�dý
ideový èlovìk, domý�lející vìc do konce, je levìj�í ne� jakákoli organizace,
v�dy ji� zatí�ená ohledy osobními a jinými,�48 napsal na stránkách èasopisu
Var. Rádl i Nejedlý se pova�ovali za Masarykovy ideové následovníky, by� ni-
koli nekritické (Nejedlý zùstal vùèi Masarykovi korektní i po svém vstupu do
komunistické strany). Jestli�e Rádl �domý�lel� pøedev�ím Masarykovy postu-
láty v oblasti lidských a národnostních práv a otázce nábo�enské, Nejedlého
zájem patøil pøedev�ím nové interpretaci sociální otázky a jejích politických
dùsledkù. Rádl zùstal pøirozenì pùvodním východiskùm bli��í.

Vztahy mezi bývalými èleny Realistického klubu byly vývojem ponìkud
zkaleny, rozchod v�ak nebyl provázen takovou osobní zá�tí, je� se objevila mezi
realisty a pøebìhlíky do státoprávní demokracie v roce 1918. Pøipomeòme ales-
poò, �e v roce 1928 neváhal Emanuel Rádl pøispìt do sborníku k padesátým
narozeninám Zdeòka Nejedlého, kdy znovu vyzdvihl Nejedlého píli
a vlastenectví.49 Èasto se doplòovaly a setkávaly spolkové aktivity obou mu�ù
� na konci roku 1924 se napøíklad se�li v pøípravném výboru Spoleènosti pro
hospodáøské a kulturní sblí�ení s novým Ruskem. Vztah Rádlových spolupra-
covníkù k Nejedlému vyjádøil je�tì v roce 1922 Jaroslav �imsa: �Prof. Nejedlý
je odpùrcem nìkterých na�ich názorù, nebyl snad nikdy realistou, jest vlasten-
cem svého druhu (toho si v�ímá velmi málo lidí) atd.; ale jeho politické úsudky
stojí, myslím, v�dy za úvahu a jeho rozhodnost mám rád.�50

Konflikt v Realistickém klubu v letech 1920�1921 nijak významnì neovliv-
nil dìní ve spoleènosti. Charakteristické je, �e �válce profesorù� nevìnovaly
témìø �ádnou pozornost ani úøady, je� jinak peèlivì sledovaly zápas uvnitø soci-
álnì demokratických stran v ÈSR. Pøesto vývoj v Realistickém klubu vypovídá
o pocitech èásti levicovì naladìné inteligence, její� socialistickou orientaci vy-
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stavil vývoj neúprosné zkou�ce. Èást levicových intelektuálù reagovala na pro-
sincovou krizi v roce 1920 ztrátou dùvìry v perspektivy vývoje republiky
a pøíklonem k radikalismu, jeho� podobu ovlivòovalo dìní v sovìtském Rusku,
idealizované pøedstavy o nìm a otazníky s tím spojené.

Právì Zdenìk Nejedlý v letech 1920�1921 pro�el køi�ovatkou, je� pozname-
nala jeho dal�í vývoj.51 Domnívám se, �e nemá úplnì pravdu Václav Èerný,
který vysvìtluje odklon od øady postulátù Masarykova humanismu a pøíklon k
marxismu v bol�evické interpretaci výhradnì Nejedlého �sveøepou mocenskou
�íznivostí�.52 Nejedlého odchod od realismu, poru�ení �vratké rovnováhy lásky
a nenávisti�53 ve prospìch nenávisti se odehrál prý ve znamení �trucu Masary-
kovi�,54 který Nejedlého v roce 1918 na rozdíl od jiných nepovolal k významné
státnické funkci. Èerného pamìti jistì obsahují zajímavé postøehy, analýza psy-
chického zalo�ení Zdeòka Nejedlého pøedstavuje nespornì zajímavé téma. Re-
dukovat impulsy Nejedlého vývoje pouze na psychické pohnutky v�ak zøejmì
je ponìkud zjednodu�ující.

Je pravdou, �e v roce 1918 vylo�il Zdenìk Nejedlý svou pøedstavu na fungo-
vání ministerstva umìní, o jeho� zøízení se v té dobì uva�ovalo.55 Je ov�em
otázkou, zda Nejedlý skuteènì po válce o vstup do aktivní politiky èi veøejných
slu�eb stál. V roce 1921 v pøedmluvì ke knize �Z prvních dvou let republiky�
Nejedlý tvrdil, �e po válce mu byl nabídnut poslanecký mandát i �místa spojená
s velikými pøíjmy�56 a �e on dal pøednost osobní nezávislosti. Lze pochopitelnì
diskutovat o tom, nakolik je toto svìdectví pravdivé a upøímné. Nejedlého vý-
voj smìrem k radikálnímu socialismu není v�ak v ka�dém pøípadì ojedinìlý,
má shodné rysy v vývojem øady dal�ích nikoli nevýznamných intelektuálù u nás
i jinde ve svìtì. Analýza postojù levicové inteligence po první svìtové válce
zbavená ideologických kli�é zùstává velkým tématem na�í historiografie.
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PØÍLOHY

1920, 24. záøí, Praha
Dopis prof. Emanuela Rádla prof. Zdeòku Nejedlému o situaci v Realistickém
klubu

Archiv Akademie vìd Èeské republiky, fond Zdenìk Nejedlý, inv. è. 3355, kart.
49. (Rukou psaný originál.)

Milý pane kolego,

jak jsem øekl na schùzi výk. výb. Realist. klubu, jsou debaty, je� jsme mìli na
své schùzi a na vèerej�í schùzi èlenské, pro mne rozhodující.

Dovolte, abych revidoval svùj program pro organisaci a vedení Realist. klubu.
Ustavili jsme se jako organisace realistická, je� by, pokud mo�no, pracovala za
sjednocení realistù rozptýlených po rùzných stranách; v na�em programu byl
dále socialismus, pøièem� jsme chtìli být neutrální k obìma socialist. stranám
a pracovati o jejich takové, onaké slouèení. Za na�eho pùsobení byl pro nás
nejakutnìj�í pomìr k bol�evictví. Tu jsem hájil starou methodu realistickou:
nezrádcovat, ukazovat, �e bol�evictví jest vìc principiální, a tyto principy
kritisovat. Nikdy jsem nikoho nenechal v pochybnosti, �e bol�evictví zamítám;
dal jsem si zále�et, abych to také projevil, kde jsem o bol�evictví psal. Odvolávám
se na své èlánky i na projevy v klubu.

Vidìl jsem dávno, �e klub nejde smìrem, jaký já jsem pokládal za nutný. Na
posledním sjezdu byly odhlasovány zásady, které klub podstatnì oddalovaly od
cílù, za nimi� jsem já pracoval. Vzdával jsem se u� také my�lenky spojiti v klubu
realisty � ale rozpor mezi realistickými zásadami a klubem �el dál a dál a pøed
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prázdninami a teï po prázdninách se pøiostøil tak, �e jsem si uvìdomil, �e nemohu
ruèit za projevy klubovní.

Odùvodnil jsem vèera, pokud jsem dovedl, své názory. Pova�uji za naprosto
nutný dùsledek realistického my�lení dnes zachovati neutralitu k boji pravice
a levice sociálnì demokratické a pracovati k tomu, aby se vyjasnily principy,
jimi� se oba smìry li�í. K tomu cíli jest tøeba jednati o zásadách sociálnì
demokratických a kritisovati je s na�eho stanoviska. Na�e stanovisko pak nesmí
nikoho mýlit o tom, �e my jsme proti komunismu, pro stát a proti násilné revoluci,
pro parlament a proti tøetí internacionále. Z debaty jsem vidìl, �e klub a zvlá�tì
jeho vedení nemù�e se rozhodnouti urèitì pro tyto zásady. Obìtovati je v�ak
anebo kompromisovati s nimi znamená zøíci se realismu.

Co se zvlá�tì Vás týèe, Vá� èlánek v poslední R. strá�i jest nesluèitelný s mým
názorem o realismu. Mluviti o tom, �e lid má pravdu, a neøíci, v èem ta pravda
zále�í, jest elementárním opakem realismu; realisté tuto methodu v�dycky potírali
jako demagogii. Je mnì líto, �e jste se nepokusil ani ve schùzi výkonného výboru
ani v èlenské schùzi obhájiti svého èlánku ani rozebrati mé vývody se svého
stanoviska. Va�e podezøení, které jste vèera místo jejich rozboru pronesl, a je�
po projevech Rudého Práva a Soc. Demokrata mù�e míti jedinì ten smysl, �e
Bene� pracuje pro reakci, pova�uji za elementárnì nemístné v klubu. Vy jste se
také nepokusil, aèkoli jsem Vás pøece zøetelnì pobídl, toto nemo�né podezøení
odùvodniti. Mám své námitky proti Bene�ovi, ale k takovým absurdnostem ty
námitky nesahají.

Opakuji tedy: není mi mo�no bráti déle odpovìdnost za èinnost Realistického
klubu ani za vedení Realistické strá�e. Vzdávám se pøedsednictví a místa ve
výkonném výboru, a prosím také, aby moje jméno v záhlaví Realist. Strá�e bylo
vynecháno.

Ne� budu zítra pøedná�eti v Jihlavì, smluvím s vedením tamìj�í organisace
postup takový, abych snad organisaci neublí�il.

Prosím Vás, oznamte toto mé sdìlení výkonnému výboru a èlenstvu. Pøeje
Vám i Klubu v�eho zdaru

oddaný
Dr. Em. Rádl

V Praze 24. 9. 1920
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Leták, roè. I, è. 26, 4.4.1918, titulní list. Karikatura Zdeòka Kratochvíla
znázoròuje vznik Státoprávní demokracie.
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ZUSAMMENFASSUNG

DER REALISTENKLUB IN PRAG

Jiøí Køes�an

 Die vorgelegte Untersuchung richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Diskussion
über dargelegte Ziele des politischen Realismus und auf seine Rolle, die ihren Hö-
hepunkt nach Entstehung der Tschechoslowakischen Republik erreichte. Um die
Ausarbeitung eines umfassenden Programms der Realisten bemühte sich vor allem
Emanuel Rádl. Diskussion führte im Januar 1920 zur Liquidation der Fortschritts-
partei und die Mehrheit ihrer führenden Politiker überging zur Nationalsozialisti-
schen Partei. Bedeutender Teil der Fortschrittsparteimitglieder vereinigte sich im
März desselben Jahres im Realistenklub. Die leitenden Repräsentanten dieses Klubs
waren Emanuel Rádl und Zdenìk Nejedlý. Schon in der Zeit vor der Klubentstehung
wurden zum wichtigen Problem die Fragen der möglichen Anwendungen der russi-
schen Erfahrungen in der Tschechoslowakei, der Revolution und ihrer Diktatur,
sowie des Kommunismus.

 Die Spannung im Realistenklub steigerte sich im Herbst 1920. Die Linke unter
der Leitung von Zdenìk Nejedlý erklärte ganz offen ihre Sympathien mit dem Links-
block der Sozialdemokratischen Partei. Die Anhänger von Rádl leisteten diesem
Bestreben ihren Widerstand, indem die Erhaltung der Neutralität gegenüber den
beiden politischen Strömen der Sozialdemokratie forderten. Die Studie konstatiert,
dass T.G. Masaryk wahrscheinlich das Klubverhalten persönlich nicht beeinflussen
wollte, obzwar er in der kritischen Zeit mit Z. Nejedlý zusammenkam.

 Das Streben nach einem annehmbaren Kompromis zwischen den zweien Flü-
geln des Realistenklubs wurde endgültig im Dezember 1920 abgeschlossen. Die
Generalstreiksliquidation durch Machtmittel verursachte heftige Steigerung der
kritischen Stellungsnahme der vorwiegend zur Linken neigenden Intelligenz gegen-
über den Regierungskreisen und dem Staatsapparat. Die Konfrontation im Realisten-
klub führte da zum Sieg der Rádl-Gruppe im Januar 1921. Im Juni desselben Jahrs
verliessen den Klub die Anhänger von Nejedlý und ihre Mehrheit trat in die Kom-
munistische Partei (KSÈ) ein. (Nejedlý selbst wurde aber erst im J. 1939 in Moskau
zum Mitglied des KSÈ.) Der Abgang der Linken beschränkte wesentlich die Tätig-
keit der Prager Organisation des Realistenklubs. Wegen der immer schwächeren
Aktivität wurde Tätigkeitsschwerpunkt von Brünn übernommen.

 Der Konflikt im Realistenklub in den Jahren 1920�1921 bildet keinesfalls Ereig-
nis, das politisches Leben in der Tschechoslowakei beeinflussen könnte, doch wer-
den dadurch Dilemmas dokumentiert, die zu dieser Zeit die sozialistisch orientierte
Intelligenz lösen musste. Wegen der erschütterten Zuversicht zur Lebensperspektive
in der Tschechoslowakischen Republik neigte sich der vorwiegende Teil zur Lösung
der Gesellschaftsprobleme nach dem bolschewistischen Muster in Russland, d.i.
zur Machtübernahme.
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ROTARY KLUB A ÈESKOSLOVENSKO

PhDr. Jan �turz

 Spolek tohoto jména vznikl poèátkem na�eho století v USA. Jeho zakladate-
lem byl advokát Paul. P. Harris a první klub byl ustaven 23. února 1905 v Chicagu.
Dá se øíci, �e �lo o vyu�ití typicky americké, respektive anglosaské záliby
v klubové èinnosti. Stejnì jako u jiných amerických spolkù jsou zde urèité vztahy
k zednáøùm. Ti se zde objevili ji� za koloniálních èasù, pøed vznikem USA.
Rotariáni jsou samozøejmì praktickou a støízlivou moderní organizací, prostou
mystiky a tajných rituálù, ale jejich idea prosazování etických cílù v praktickém
�ivotì vychází zøejmì z tìchto zdrojù. Nasvìdèuje tomu i jistý rys univerzálnosti
této organizace, její� pùsobnost zdaleka nezùstala omezena na Spojené státy. Rotary
se naopak stal � ve své koneèné podobì Rotary International � hnutím celosvìtovým.

 Organizace má podobu místních klubù, které soustøeïují jedince, vynikající
ve svých oborech. Aby se vylouèily zábrany vùèi konkurenci v prùbìhu klubo-
vých diskusí, byla ji� v poèátcích organizace pøijata zásada, �e v jednom klubu
nesmí být více zástupcù urèité profese (s urèitou výjimkou pøedstavitelù církví
a publicistù). Dal�í základní zásadou je pøísná nepolitiènost. Oficiální hesla organizace
znìjí �I sobì nejvíc prospívá, kdo nejlépe slou�í� a �Slu�ba nad vlastní já�. Její znak
má podobu zlatomodrého ozubeného kola s nápisem �Rotary International�.

 Po roce 1905 zaznamenala organizace rychlý vzestup. Nejprve v zemi svého
vzniku. Roku 1908 zalo�il Homer Wood druhý klub v San Francisku a do roku
1910 bylo ji� v USA 16 klubù. Následujícího roku zaèal být vydáván první
klubový èasopis. Z USA se rotariáni brzy roz�íøili i do jiných zemí � nejprve do
Kanady a Velké Britanie. Roku 1912 mìla Rotary ji� mezinárodní charakter.
Z Evropy se �íøila do dal�ích svìtadílù a roku 1938 dosáhla celosvìtového roz-
sahu. V této dobì mìla u� 4500 klubù v 60 státech a celkem 187 000 èlenù.
Nejvíce byla pochopitelnì zastoupena v USA � 2800 klubù, v Anglii a Irsku
400, zhruba stejný poèet v kontinentální Evropì, Severní Africe a Blízkém
Východì, zbytek v Asii a Austrálii.

 Cílem Rotary International bylo �pìstovati pøátelství a osobní styky jako
pøíle�itost k slu�bì, pìstovati vysokou mravní úroveò v povolání, poznávati
a uznávati hodnoty v�ech u�iteèných èinností a tím zu�lech�ovati vlastní povo-
lání k slu�bì celku, uskuteèòovati ideál slu�by v �ivotì soukromém, obchodním
i veøejném, podporovati rozvoj mezinárodního dorozumìní, dobré vùle a míru
mezi národy na základì svìtového pøátelství mu�ù v�ech povolání sdru�ených
v ideálech slu�by�.1 Svým liberalismem Rotary vyvolával nepøátelství v�ech
totalitnì zamìøených hnutí i re�imù. V�ude tam, kde se v prùbìhu uplynulého
pùlstoletí dostali k moci komunisté èi fa�isté, do�lo automaticky k perzekuci
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rotariánù. Ale ani napø. katolická církev jim nebyla pøíli� naklonìna. Roku 1921
dal valencijský biskup �panìlský Rotary klub dokonce do klatby. Pøipojili se
v�ichni �panìl�tí preláti, s výjimkou arcibiskupa toledského. Vyvolalo to tehdy
znaèné komplikace, nebo� i král Alfons XIII. a ministerský pøedseda Primo de
Rivera byli rotariáni. �panìlská vláda se musela obrátit na Vatikán, pape� klatbu
zru�il, ale knì�ím bylo èlenství v Rotary pøece jen zakázáno. Pouze v Irsku �
jinak známém svou bigotností � duchovní zøejmì z vrozeného irského rebelantství
pape�ovo naøízení ignorovali. Rotariáni mìli zkrátka tu smùlu, �e byli nenávidìni
jak krajní levicí, tak pravicí. U nás napø. ultrapravicový �Národ� prohla�uje
roku l930: �Proè nemohou èe�tí Rotariáni protestovati proti sovìtskému
barbarství? Proto�e to zakazuje pan guvernér Rotary klubu, prof. dr. Tille,
obdivovatel Sovìtù�. Netøeba snad zdùrazòovat, �e taková charakteristika prof.
Tillemu køivdila. �Vlajka�, kterou snad není nutno pøedstavovat, podává roku
1940 následující svéráznou charakteristiku Rotary: �Pøesto, �e bývalé Èesko-
Slovensko bylo, pokud se rotaryánù týèe, na 66. místì mezi svìtovými národy,
byla jimi Praha silnì zamoøena. Nebylo jediného úseku kulturního,
hospodáøského èi obchodního, aby tu v èele nestál vìrný pomocník �idù
a zednáøù � rotaryán. Èím se tyto tøi druhy pøíslu�níkù tajných sekt li�í? � Ni-
èím! �id je zloèinec vylo�ený, zednáø skrytý a èlen Rotary-klubu pøechovávaè,
neboli �krycí dekl� obou�. Co se týká èísla 66 se vlajkaøi mýlili � neznamenalo
stupeò mezinárodního významu Rotary v ÈSR, ale prostì oznaèení ès. distriktu
v rámci RI. A v lednu roku 1948 charakterizuje budìjovická Krajská správa �
tehdy ji� Noskova � ministerstva vnitra Rotary následovnì: �Po zji�tìní èinnosti,
zvlá�tì rázu a rozsáhlosti stykù se zahranièím, charakteru vnitøní organizace
a tøídního profilu èlenù jest Rotary International a jeho slo�ky v ÈSR pokládati
za organizaci nanejvý�e nepøátelskou lidovì demokratickému zøízení a v�echny
jeho èleny za podezøelé z protistátní èinnosti.�2

 Na druhé stranì ani vzne�ené zásady mezinárodní spolupráce, pøátelství a míru
nedokázaly u v�ech pøíslu�níkù hnutí potlaèit �ovinismus, revizionismus a jiné
negativní rysy. Kdy� byl napøíklad v záøí 1933 v lázních Lillifüredu ustaven
maïarský distrikt, byli zástupci slovenských a podkarpatských klubù uvítáni
jeho pøedsedou, bývalým ministrem Hegedüsem jako rotariáni z �obsazeného
území� a na závìr slavnosti byl ostentativnì pøednesen tzv. �iredentistický
otèená��, co� vyvolalo protest èeskoslovenských delegátù.

 Bì�ný prùbìh èinnosti Rotary vypadá tak, �e èlenové klubù se scházejí
k pravidelným týdenním schùzím, jejich� souèástí jsou pøedná�ky. Ka�dý èlen
se musí povinnì zúèastnit tìchto pøedná�ek alespoò z 60 %. Z toho 30 % mù�e
absolvovat u cizích klubù, ale musí se pak vykázat potvrzením. V USA probí-
hají tyto schùze tradiènì v poledne, v Evropì veèer. (Dnes i v USA nìkdy veèer
nebo naopak ráno). Obsahem pøedná�ek bývá obvykle téma zajímavé pro pod-
nikatele � nìco z oboru prùmyslu, obchodu, bankovnictví atd. Není to v�ak
podmínkou � naopak pøedná�ky se mohou týkat jakéhokoliv námìtu, roz�iøují-
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cího v�eobecné vzdìlání � historie, umìní, medicíny atd. Pak následují zprávy
o èinnosti organizace a nakonec v�eobecná diskuse. Úèast na schùzích je pro
èleny povinná, nebo� je zárukou jejich pravidelného styku.

 Organizaèní struktura Rotary je následující: ka�dý klub je øízen pøedstaven-
stvem, v jeho� èele je pøedseda, který je volen v�dy na roèní funkèní období od
1. èervence do 30. èervna následujícího roku. V kompetenci pøedsedy a pøedsta-
venstva je pøedev�ím jmenování stálých výborù (napø. pro cíle a úèely, pro slu�bu
v klubu, pro slu�bu v povolání, pro slu�bu veøejnosti, pro mezinárodní slu�bu
atd. a podvýborù � èlenského, programového, klasifikaèního, tiskového, pro
styk s veøejností a pro náv�tìvy v klubu). Vy��ím organizaèním èlánkem na
území urèitého státu je tzv. distrikt. Minimální poèet pro vznik distriktu je
30 klubù. Jeho vedoucím orgánem je distriktní rada v èele s guvernérem, voleným
ka�doroèní distriktní konferencí podle stejných zásad na stejné období jako
pøedsedové klubù. Kromì vedení organizace v celostátním mìøítku reprezentuje
guvernér svùj distrikt ve styku s nejvy��ími èlánky organizace. Rotary Interna-
tional jako celek je souhrnem v�ech distriktù v celosvìtovém mìøítku. Jejím
øídícím orgánem je �estnáctièlenný øeditelský sbor v èele s prezidentem. Tento
nejvy��í funkcionáø organizace je volen svìtovou konferencí Rotary, stejnì jako
èinovníci ni��ích stupòù, na období jednoho roku. Konference také potvrzuje
ve funkcích distriktní guvernéry. Poøádá pro nì ka�doroèní �kolení, tzv. mezinárodní
konventy. Pro øadové èleny existuje nìkolik druhù èlenství � èinné, èestné, neaktivní
(tzv. past service), èinní senioøi. V�ichni platí povinné èlenské pøíspìvky. Èinní
èlenové musí být star�í 30 let a musí vykonávat aktivnì své povolání, je� je pøi
pøijímání èlena vázáno tzv. klasifikací � jak ji� bylo øeèeno, v jednom klubu mohou
být klasifikováni maximálnì dva pøedstavitelé jedné a té�e profese (vedoucí
a náhradník). �Klasifikace je kostrou celého rotariánského organismu. Rotaryklub
se li�í od v�ech ostatních klubù právì tím, �e je sdru�ením mu�ù s klasifikovaným
povoláním. V�ude, kde je Rotaryklub, je to do jisté míry klub lidí, kteøí tvoøí
dohromady obraz pracující spoleènosti. Kde je Rotaryklub, tam je obec. Nelze øíci,
�e jej tvoøí ten, èi onen, nýbr� tvoøí jej v�ichni. Zru�íte-li klasifikaci, pøipravíte Rotary
právì o to, co ji charakterizuje. (Past. pres. Sutton z Dallasu)�3

 V souèasnosti v�ak ji� nejsou zásady klasifikace vykládány tak striktnì jako
pøed válkou.

 Pøedváleèná Rotary International mìla celkem ètyøi mezinárodní ústøedí: pro
Ameriku v Chicagu, pro Anglii a Irsko v Londýnì, pro kontinentální Evropu
v Curychu a pro Afriku, Asii a Austrálii v Bombaji. Americké ústøedí v�ak bylo
pojímáno v rámci celé organizace jako nejvy��í.

 U nás se Rotary klub po vzniku republiky setkával s velmi pøíznivým ohla-
sem. Mezi podnikateli byl o nìj zájem a rovnì� po�íval podpory vládních kru-
hù. U prezidenta Masaryka to bylo, vzhledem k jeho i osobním vztahùm k USA,
pøirozené. Naproti tomu výraznì frankofilský dr. Bene� byl znám svým
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rezervovaným postojem ke Spojeným státùm. Leè i on, stejnì jako TGM, byl
èestným guvernérem èeskoslovenského distriktu. Pøízeò Hradu se jevila i na
okolnostech, je� provázely zalo�ení Rotary klubu u nás. První porada se konala
14. záøí 1924 pøímo na Hradì za úèasti tehdej�ího amerického vyslance Teeleho,
Jana Masaryka a dr. Antonína Suma � vlastního zakladatele ès. Rotary. Krátce
na to, 1. listopadu 1925, obdr�el vznikající pra�ský klub zakládací listinu (charter)
opravòující k èlenství v Rotary International. Stanovy klubu byly schváleny
Zemskou správou politickou 11. ledna 1926 pod èj. 10025/2A/62.4 Èleny mohly
být �dospìlé osoby mu�ského pohlaví, dobrého charakteru, tì�ící se dobré
povìsti, je� jsou zamìstnány jako majitelé, spoleèníci, èlenové správních rad
nebo øeditelé jakéhokoliv slu�ného uznávaného podniku a vùbec osoby, je�
zaujímají dùle�ité místo se samostatným rozhodováním ve výkonné správì neb
jakémkoliv slu�ném uznaném podniku�5 Valná ustavující schùze Rotary klubu
Praha se konala 25. ledna 1926 v hotelu �roubek. Bylo zvoleno první pøedsta-
venstvo ve slo�ení: pøedseda A. Sum, I. místopøedseda F. J. Truneèek, II. místo-
pøedseda J. V. Hyka, pokladník R. Pilát, sekretáø H. J. Pech, èleny bez funkce se
stali J. Podhajský a Ing. V. Havel. Výroèní schùze Rotary klubu Praha dne
26. dubna 1926 tento stav potvrdila. Dne 25. záøí 1926 v�ak Zemská správa
politická zamítla �ádost klubu o povolení spolkového odznaku s odùvodnìním,
�e v dosud platných spolkových stanovách není o nìm ustanovení. Úèel spolku
byl v tìchto stanovách definován v duchu obecných rotariánských zásad. Mìl
�povzbuzovati a podporovati: pìstování ideálu slu�by èleny spolku v jejich sou-
kromém, obchodním i veøejném �ivotì, prohlubování osobních stykù, jako�to
zvlá�tì vhodné pøíle�itosti k uskuteèòování ideálu slu�by, uznání dùstojnosti
ka�dého u�iteèného zamìstnání jako� i �íøení pøesvìdèení, �e ka�dý èlen spolku
má povzná�eti své vlastní zamìstnání tak, aby mohl lépe slou�iti celku, rozvoj
vzájemného dorozumívání, dobré vùle a mezinárodního míru pìstováním
svìtového sdru�ování se obchodníkù a mu�ù rùzných povolání na celém svìtì,
kteøí jsou spjati v rotariánském ideálu slu�by.�6 Schùze pra�ského klubu se konaly
v hotelu de Sax, pravidelné týdenní schùze v Palace hotelu v Panské ulici a od
2. záøí 1931 pak v Obecním domì, kde byl i klubový sekretariát.

 Podle pøíkladu Prahy rychle vznikaly i kluby na venkovì. K nejstar�ím pat-
øily karlovarský, èeskobudìjovický, pelhøimovský a královéhradecký. Distrikt
z nich byl utvoøen roku 1927 a ve svìtové organizaci obdr�el èíslo 66. Do po-
èátku II. svìtové války zaujalo tehdej�í Èeskoslovensko v rotariánském hnutí
tøetí místo v Evropì � hned za Anglií a Francií. Roku 1938 tvoøilo 66. distrikt
ètyøicet sedm klubù s asi 1300 èleny. Jednalo se o Rotary kluby Banská Bystrica,
Bratislava, Brno, Èáslav, Èeská Tøebová, Èeské Budìjovice, Èeský Tì�ín,
Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Karlovy Vary, Kolín, Ko�ice, Kromìøí�,
Kutná Hora, Ledeè nad Sázavou, Liberec, Mariánské Láznì, Mìlník, Mladá
Boleslav, Moravská Ostrava, Nový Byd�ov, Olomouc, Opava, Pardubice, Pel-
høimov, Písek, Plzeò, Podìbrady, Poprad, Praha, Prostìjov, Pøerov, Pøíbram,
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Rakovník, Roudnice nad Labem, Su�ice, Tábor, Teplice-�anov, Tøebíè, Turèian-
ský sv. Martin, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, U�horod, Vysoké Mýto, Zlín,
�amberk. Ji� 25.�27. záøí 1927 se v Praze konal kongres funkcionáøù
støedoevropských klubù z Èeskoslovenska, Maïarska a Rakouska za úèasti
delegátù chicagského ústøedí Rotary International � prezidenta Arthura H. Sap-
po a generálního tajemníka Chesleye R. Perryho.

Stojí za zmínku, �e sloven�tí rotariáni byli pøesvìdèenými zastánci èeskoslo-
venské státní jednoty. �Myslím, �e z radu úkolov a poslaní, ktoré rotarianizmus
má, je najhlavnìj�ou slu�ba my�lienke �tátnej jednoty, dokonale obsiahnutej,
pre�itej a v�eobecne v�itej. Jej stelesnováním splòuje sa skvele jeden z krásných
cie¾ov Rotary�.7

�Sledujúc v tých 15 rokoch ohromný národný a kulturný pokrok na Slovensku
a porovnávajúc s ním tvrdenie nepriatelskej propagandy, neideme ani �iada�,
aby sa svetový rotarianizmus i�iel za nas bori�. Rotarianizmus vykoná dos�,
keï povedie svoje èlenstvo k poznaniu pravdy a skutoènosti�8

Jednotlivé kluby vydávaly podle pra�ského vzoru týdenní a mìsíèní zprávy
o èinnosti a nìkdy i vlastní periodika, jako na pø. karlovarské �Zøídlo�. Nejbo-
hat�í publikaèní èinnost vyvíjel ov�em hlavní z nich, pra�ský. Kromì zmínì-
ných zpráv o èinnosti to byl od 15. bøezna 1929 èasopis �Èeskoslovenský Rota-
rián� � ústøední tiskový orgán 66. distriktu. Ten se od roku 1936 zmìnil
v exklusivní ètvrtletník, zatímco bì�né potøebì, zveøejòování aktuálních a klu-
bových zpráv slou�il mìsíèník �Rotarián�.

Jednou z významných slo�ek rotariánské èinnosti bylo navazování pøátel-
ských stykù mezi èleny rùzných národù, v duchu proklamované zásady dorozu-
mìní a svìtového míru. Kluby pìstovaly styky se svými zahranièními protìj�ky
a� ji� formou osobních náv�tìv, nebo korespondence a ve schùzích pak èlenové
referovali o svých zku�enostech. Vedl v tom pochopitelnì opìt pra�ský klub,
kde témìø na ka�dé týdenní schùzi byli pøítomni nìjací hosté, a� ji� z tuzemských,
èi zahranièních klubù, k pøedná�kám byly zvány i zajímavé osobnosti z øad
neèlenù. Pro pøedváleèné èeské rotariány bylo charakteristické jisté anglofilství.
Mezinárodní styky byly navazovány hlavnì s britskými kluby a znaèná èást
zahranièních hostí pra�ského klubu byli také Britové. Odrá�elo se to i na tématech
pøedná�ek, jejich� námìtem èasto bývaly nejen otázky britské ekonomiky, ale
i napø. informace o tamních spoleèenských zpùsobech apod. Pìstování osobních
kontaktù se zahranièními podnikatelskými kruhy bylo pro obchodníky,
finanèníky a prùmyslníky, tvoøícími jádro èlenstva velmi prospì�né v jejich
vlastním podnikání, co� zase prospívalo celému národnímu hospodáøství. �e si
to uvìdomovaly i vládní kruhy, dokazuje jejich kladný postoj k této organizaci.

Rotary kluby podporovaly i rozvoj spoleèenských stykù mezi svými èleny
a jejich rodinami. Dìtem rotariánù bylo vlivem organizace umo�òováno zahra-
nièní studium prostøednictvím rùzných stipendií, byly pro nì organizovány
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zahranièní výmìnné tábory. Rotary klub byl také patronem skautù a jeho mlá-
de� patøila k jejich èlenstvu. �Nìkteré odbory pro práci mezi hochy na�eho
distriktu vzaly si za úkol podporovati skauting mezi hochy Rotariánù a jejich pøátel
za vedení Èeskoslovenského Svazu junákù skautù, který je souèástí svìtového
bratrství hochù, jeho� hlavním úèelem je vychovati mladé mu�e k slu�bì. [...] Rotary
kluby staly se èleny místních sdru�ení, nìkteré postavily sruby pro skauty ve svém
okruhu, jinde zakoupily stany pro hochy, nebo na�ly zamìstnání pro mladé vùdce
skautù. Rotary klub Praha vyslal své hochy do tábora do Chocerad n. Sáz., pøipravují
se právì slo�iti skautský slib a vytvoøit skautský oddíl rotariánských hochù a jejich
pøátel�.9 Intenzívní styky byly pìstovány také se Sokolem.

Jakkoliv se organizace v duchu svých zásad distancovala od pøímé úèasti
v politickém dìní, celým svým zamìøením stála na vládních, státotvorných
pozicích. Èeskoslovenské kluby se pova�ovaly za nositele Masarykových
etických zásad. Roku 1933 tehdej�í distriktní guvernér dr. K. Neuwirt navrhl
sepsání v�ech my�lenek z Masarykových spisù, které by mìly vztah
k rotariánským zásadám a takto vytvoøenou publikaci pøelo�it do hlavních
svìtových jazykù. Do slibného rozvoje Rotary u nás negativnì zasáhlo postupné
zhor�ování politické situace Evropy ve druhé polovinì tøicátých let. Vzájemné
styky mezi evropskými kluby se zaèínají naru�ovat, vliv totalitních re�imù za-
sahuje zejména jednu ze základních rotariánských zásad, toti� my�lenku mezi-
národního pøátelství. V Nìmecku byl Rotary zakázán hned v roce 1933, ital�tí
rotariáni se dobrovolnì roze�li po roce 1938 a pøihlásili se k my�lenkám
Mussoliniho korporativismu. Snad posledním projevem rotariánské mezinárodní
solidarity bylo zøízení paøí�ského podpùrného fondu pro �panìlské rotariány
v roce 1937. Ji� o rok pozdìji, v dobì mnichovské krize, se tento rys ve vztahu
k na�im rotariánùm vytrácí i v kruzích Rotary International. V této dobì v�dy
tak anglofil�tí èe�tí rotariáni pocítili v�echny dùsledky britského appeasemen-
tu. George Heger, tehdej�í president RI, který právì v osudných dnech 29. � 30.
záøí 1938 mìl nav�tívit pra�ský klub, se nedostavil, ani� se obtì�oval nìjakým
vysvìtlováním, tím ménì omluvou. Za to zaslal 30. záøí osnovatelùm
mnichovského diktátu blahopøejný telegram �k zachování svìtového míru�.
Jeliko� toto blahopøání, tak osobitì vykládající rotariánskou mírovou my�len-
ku, bylo zasláno jménem celé Rotary International, mluvilo vlastnì i za èesko-
slovenský distrikt. To mezi jeho èlenstvem vyvolalo nemalé pobouøení. Nìkteré
kluby jako pelhøimovský, �amberský a vysokomýtský oznámily dokonce na
protest své dobrovolné rozpu�tìní a vystoupily z Rotary International. Tyto
tendence se projevily i v nejvýznamnìj�ím, pra�ském klubu. Distriktní rada
svolala k projednání celé zále�itosti konferenci za pøedsednictví tehdej�ího
guvernéra dr. Krále. Nakonec bylo toto øe�ení zamítnuto jako dal�í oslabování
státu a bylo rozhodnuto setrvat v Rotary International. �Vrátíme se do svých
pracoven (...) My, rotariáni, budeme ve svém povolání pracovati s mnohoná-
sobným úsilím a nad�ením o tolik zvìt�eným, oè vìt�í je nápor proti nám a na�i
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svobodì� (prof. dr. F. Král). Nìkteré zahranièní kluby se zachovaly lépe, ne� svìtové
ústøedí, zasílaly do Prahy úèastné dopisy a nabízely i finanèní pomoc. Dny 66. distriktu
v�ak ji� stejnì byly seèteny. 5. kvìtna 1939 oznamuje je�tì pra�ský klub policejnímu
øeditelství, �e ve smyslu vládního naøízení ze dne 31. bøezna 1939, èlánku 2, odst. 1,
hodlá pokraèovat ve své èinnosti na základì svých stanov, schválených Zemskou
správou politickou pod èj. 10025/2 A/62.10 Dne 22. bøezna 1939 v�ak ulo�il úøadující
zemský vicepresident Bienert policejnímu øeditelství, aby spolky RC, které mají
sídlo v tamním správním obvodu a je�tì nelikvidovaly, ihned vyzvalo k dobrovolnému
rozchodu. Statutární zástupci spolku mají být upozornìni, �e v pøípadu nevyhovìní
bude proti nim zakroèeno okam�itým rozpu�tìním. Lhùta k provedení likvidace
byla stanovena do soboty 26. srpna 1939. Den pøed tím mimoøádná schùze RC
Praha jednala o návrhu rozpu�tìní a nalo�ení se spolkovým jmìním. Schùze byla
uznána za schopnou usnesení bez ohledu na poèet pøítomných èlenù.

Dne 22. srpna 1939 pøichází pokyn tehdej�ího, ji� protektorátního minister-
stva vnitra k jeho rozpu�tìní nejpozdìji do 26. srpna. Tak se také stalo. Své
jmìní kluby pøevedly na charitativní fondy, pra�ský klub mimoto vìnoval èást
své hotovosti Junáku. Ani ten v�ak ji� nemìl mnoho èasu k vyu�ití velkorysého
daru. Èlenstvo Rotary klubu tvoøily, jak øeèeno, hlavnì �pièky podnikatelské
vrstvy � bankéøi, prùmyslníci, velkostatkáøi (napø. Jiøí Kristián Lobkowicz),
dále pøíslu�níci svobodných povolání, advokáti, lékaøi, novináøi a literáti. Patøil
k nim i v té dobì velmi populární publicista Berty �enatý. K rotariánùm se
hlásila i øada pøedních støedo�kolských a vysoko�kolských pedagogù. Z oficiál-
ních èinitelù nìkteøí poslanci a i nìkolik ministrù, jako Jan Masaryk, Ladislav
Feirabend, èi Vavro �robár. Je zjevné, �e i kdyby nebylo anglosaského pùvodu
této organizace a jejího sepìtí s pøedmnichovským re�imem, ji� samotný pro-
gram nacistù v èeských zemích, tj. pohlcení hospodáøství øí�skými koncerny
a potlaèení inteligence musel být dùvodem jejího zákazu. Bìhem celého trvání
tzv. protektorátu se pak bývalí rotariáni tì�ili zvý�ené pozornosti gestapa, právì
tak jako nejhorlivìj�ích pøisluhovaèù okupantù, odiózního hnutí ÈNST Vlajka.
Kolem dvou set jich také díky tomu bìhem okupace bylo uvìznìno, z toho více
ne� polovina zahynula v nìmeckých koncentraèních táborech èi na popravi�tích.

Ihned po válce byla u nás pùvodní organizace Rotary obnovena. První schù-
ze se konala 8. øíjna 1945 v Èerném pivovaru na Karlovì námìstí. 12. øíjna
1945 oznámila RC Praha Øeditelství národní bezpeènosti obnovení èinnosti.
V èele zatím zùstalo poslední pøedváleèné pøedstavenstvo s výjimkou novì zvo-
leného pokladníka Fr. Suchochleba.

Po následujících mocenských zmìnách, je� vedly k vèlenìní pováleèného
Èeskoslovenska do sovìtské mocenské sféry, byla v�ak její nová likvidace jen
otázkou èasu, nebo� komunistùm vadila Rotary ze stejných dùvodù, jako pøed-
tím nacistùm. Dùkazem, �e RI je z hlediska nových dr�itelù moci �nástrojem
politiky imperialistických mocností� byl ji� ten fakt, ��e RI má podporovat



90

Marshallùv plán v zemích, jich� se to týká�11 Právì zøeknutí se Marshallova
plánu Èeskoslovenskem pod tvrdým nátlakem Moskvy bylo jasným signálem
k jak neblahým koncùm tento vývoj spìje. Co se rotariánù týèe, jejich nepolitiè-
nost a slu�ba veøejnosti na tom nemohly nic zmìnit. Ani jejich zahranièní kone-
xe, prospívající celému národnímu hospodáøství, nepadaly na váhu, naopak,
v oèích komunistù byly pøitì�ující okolností.

Rotary se tehdy zdánlivì velmi nadìjnì restituovala. I kdy� nìkde se zaniklé
kluby ji� neobnovily, vznikaly nové tam, kde neexistovaly pøed válkou. K pro-
sinci 1947 tvoøilo obnovený ès. distrikt tøicet osm klubù s 970 èleny, tedy témìø
tolik, jako pøed okupací. Rotariáni se horlivì zapojili do Gottwaldovy dvoulet-
ky, netu�íce, jak krátký èas je jim vymìøen. Plánovali pomoc pøi obnovì
organizací v Polsku a Jugoslávii a dokonce pøedpokládali vznik Rotary
v bratrském SSSR! Zcela vá�nì pøi tom poèítali se souhlasem sovìtské vlády.

První pováleèná distriktní konference (celkovì dvanáctá a na dobu pùl století
poslední) se konala ve dnech 18. � 20. dubna 1947 v Plzni. Pøedsedal jí znovu-
zvolený pøedváleèný distriktní guvernér prof. MUDr. Fr. Král. Jeden z hlavních
projevù mìl Jan Masaryk. Zúèastnilo se jí mno�ství významných zahranièních
hostí, jako pøedseda detroitského klubu a tehdej�í president RI Richard C. Hedke,
který po návratu do USA se netajil svým nad�ením nad duchem, vládnoucím
v ès. Rotary. Delegace britských klubù pod vedením distriktního guvernéra
H. Birchella z Oxfordu podnikla pak okru�ní cestu po zdej�ích klubech a byla èeskými
kolegy, kteøí se ji� pøenesli pøes zá�itek Mnichova, v�ude pøátelsky vítána. Na 28. �
30. kvìtna 1948 byla posledním guvernérem J. Podhajským plánována druhá
pováleèná distriktní konference v Karlových Varech. Ta se ji� pochopitelnì nekonala.
Na ni��í úrovni je�tì probìhly v øíjnu 1946 v Praze a v listopadu 1947 v Pardubicích
výroèní schùze klubových pøedsedù a jednatelù. K výroèní schùzi, plánované na
konec roku 1948 do Trenèianských Teplic ji� ov�em také nedo�lo.

Postavení èeskoslovenského Rotary klubu bylo v pováleèném období v celé
støední Evropì výjimeèné. 66. distrikt byl toti� jediný, který se v zemích, ocit-
nuv�ích se za �eleznou oponou, legálnì obnovil. Maïarské a rumunské kluby
v té dobì mohly existovat ji� jen v ilegalitì. V Polsku a Bulharsku se hnutí po
válce ji� neobnovilo ani takto. Tím ménì pøirozenì v bývalých pobaltských
státech. Chicagské ústøedí RI si toho bylo vìdomo a vìnovalo ès. distriktu zvlá�tní
pozornost. Svìdèí o tom i neobvykle slavnostní úèast vysokých funkcionáøù,
vèetnì samotného presidenta RI na ji� zmínìné plzeòské distriktní konferenci
roku 1947. V�e skonèilo po komunistickém únorovém pøevratu roku 1948.
Vzhledem ke krajnímu nepøátelství, je� komunisté k Rotary poci�ovali, byla
tato organizace jednou z prvních, které pocítily jejich perzekuci. Dne 28. èervna
1948 zaniká RC Praha pro �nezájem èlenstva�. V té dobì ji� opìt nemìl �ádné
jmìní, men�í závazky byly uhrazeny dobrovolnou sbírkou mezi èleny. V bøeznu
1950 vymazává Krajské velitelství Státní bezpeènosti Rotary klub ze spolkového
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katastru. Po necelých pìti letech se tak rotariáni opìt stali objektem bezohledného
pronásledování:

�Ve spolcích tohoto druhu jsou sdru�eny elementy reakèního smý�lení, které
nenalezly kladného pomìru k lidové demokracii a z tìchto dùvodù nelze utvoøení
jmenovaného spolku vzíti na vìdomí, je�to není v zájmu veøejném�.12 Tak
charakterizuje Rotary po únoru 1948 Noskovo ministerstvo vnitra. Z rozboru
Krajské správy MV v Èeských Budìjovicích vysvítá, jak byla Rotary èerstvì
vybudovanou komunistickou tajnou policií sledována a s jakou zaujatostí
a nenávistí na ní bylo pohlí�eno: �Ostatnì je ze soupisu èlenù jednotlivých klubù
zøejmý �úspìch� pokud jde o výbìr èlenstva. Rotary v ÈSR se stala organizací
továrníkù, velkostatkáøù, velkoobchodníkù a jiných kapitalistù a jejich
pøisluhovaèù. Mluví sama jména, i kdy� jen u men�iny èlenù bylo zjistitelno
povolání. Továrníci: Ander (Brno), Kaèaba, Vazda, Zmrzlý, Budínský
(È. Budìjovice), Petrof, Pilnáèek, Vydr�el (Hradec Králové), Schwarzkopf (Su-
�ice), Rolný, Wichterle (Prostìjov), Koldinský (Pardubice), �emlièka (Praha);
velkostatkáøi: Starý, Sádovský (È. Budìjovice), Kostelecký, Pí�a (Pardubice);
banky: Engli�, Chmela (Praha); ministøi: Masaryk, �robár, Feierabend; poslanci:
Burian, Neuman, John; vyslanci: Hyka, �imr; pøedsedové ONV a MNV: Mokrý
(Brno), Kedro (Trenèín), Neuman (È. Budìjovice), Krapka (Prostìjov), Pinc
(Roudnice), Hornych (Kutná Hora), Jahoda (Luhaèovice) (...) �e na �èistotu
øad� bylo dbáno hlavnì z toho dùvodu, aby do Rotary nepronikly osoby, je� by
mohly odhalit námi pøedpokládanou �pioná�ní èinnost v jejím dokonání ve styku
se zahranièím dokazuje korespondence mezi RC Praha a RC Battersea, GB
(16. 6. 1947). RC Battersea �ádalo vysvìtlení a informace ohlednì �náv�tìvy
jistého pána, který byl oznaèen jako èlen RC Praha�. Nemen�í pozornost byla
vìnována výbìru hostí, z nich� byli pozváni ti, kteøí se vrátili ze zahranièí anebo
mohli podat cenné informace�.13 I ne�kodné soukromé schùzky bývalých
rotariánù v padesátých letech nabývaly v této praxi, jasnì ovlivnìné zpùsobem
my�lení instruktorù z NKVD, podoby nebezpeèného spiknutí proti lidovì
demokratickému zøízení. Tak na pø. v prosinci 1954 podává spolupracovník
s krycím jménem PAKOBYLKA (jeho øídící orgán musel asi ve �kole dobøe
prospívat v pøírodopisu) tomuto orgánu hlá�ení o tom, �e ka�dé pondìlí se v 19.00
bývalí èlenové RC scházejí ve francouzské restauraci Obecního domu: �Na
základì tohoto poznatku byl úkolován spolupracovník TAJEMNÍK, který byl
placeným tajemníkem pra�ského Rotary, aby nav�tívil francouzskou restauraci
v Repre a zjistil, zda se èlenové v této místnosti scházejí a kdo je pøítomen.
Spolupracovník do zmínìné restaurace ode�el a jako legendu dostal, �e tam má
schùzku se èlenem pìveckého sdru�ení v nìm� pùsobí a �e si mají vymìnit
nìjaké noty. Pøi procházení místností pøi�el náhodou ke stolu, kde sedìli èlenové
pra�ského ROTARY. Bývalý pøedseda pra�ského ROTARY ho ihned poznal
a pozdravili se spolu. Ostatní èlenové ho ignorovali. Dr. HÝ�A (pøedseda) ho
pøesto zval ke stolu a kdy� spolupracovník vidìl postoj ostatních èlenù, omluvil
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se pou�itím dané legendy. V pøítomných èlenech poznal Dr. HÝ�U, SEQUENSE,
HYB�MANA, �ORELA, PASTEJØÍKA, VLTAVSKÉHO a dal�í dva èlenové
nebyli poznáni. Dal�ím pozorováním orgánù a agenturní cestou bylo provìøeno,
�e tyto schùzky jsou pravidelné. K získání dokumentárního materiálu byla pou�ita
operativní technika, která poøídila fotografie schùzky ROTARY. Bìhem této
doby bylo lustrováním zji�tìno, �e úèastník tìchto schùzek VLTAVSKÝ byl
v r. 1952 vázán ke spolupráci OO MV Kladno a ta pro jeho pøestìhování byla
pøeru�ena. Orgánové 2. odboru KS MV Praha vypracovali návrh na obnovení
spolupráce a po schválení tento realizovali. Pøeverbování byl pøítomen por. S t a r ý
z na�í správy. Bìhem pøeverbovky byl VLTAVSKÝ pøi dotazech zamìøován ve
svých výpovìdích hlavnì na ing. HAVELKU, hlavního energetika SONP Kladno,
který je takté� bývalým èlenem ROTARY. Byl podrobnì vyslechnut k osobì
jmenovaného a pøi otázce kde se seznámili VLTAVSKÝ podotknul, �e v hnutí
ROTARY. Pøi tomto také poukázal sám na to, �e se èlenové ROTARY scházejí
na schùzkách pravidelnì v pondìlí v restauraci jak jsem ji� uvedl. VLTAVSKÝ
bìhem pøeverbovky pøedal dal�í konkrétní poznatky o náznacích sabotá�e ve
výzkumném ústavì �Gramofonové závody n.p.� a pøislíbil, �e vlastnoruènì napí�e
o této �kodlivé èinnosti jednotlivých osob na pracovi�ti. Dále popsal obsah
schùzek ROTARY tak, �e se scházejí a vymìòují si zku�enosti z bývalých
pùsobi��, neb vìt�ina úèastníkù je ji� v pensi�.14

Z tohoto kdysi pøísnì tajného hlá�ení 4. odd. II. správy MV na nás dýchají
nefal�ovaná padesátá léta. Dnes tento estébácký �argon vypadá komicky, ale
tehdy takovéto zamìøení pozornosti Státní bezpeènosti znamenalo pro posti�e-
né velké nebezpeèí a obvykle tragický konec. V polovinì padesátých let tedy
v dùsledku zásahu Státní bezpeènosti konèí poslední stopy existence Rotary
u nás. Oba poslední pováleèní distriktní guvernéøi skonèili v exilu: MUDr. Frant.
Král (1946�1947), který pùsobil jako profesor brnìnské veterinární fakulty, emigroval
po �vítìzném Únoru� do USA, kde se uplatnil v bakteriologickém výzkumu. Jaroslav
Podhajský (1947�1948), výrobce ocelového nábytku v Hostivaøi, po válce èlen
ès. restituèní komise, zùstal po únorových událostech v Nìmecku.

Po listopadu 1989 byl u nás Rotary klub, tak jako øada dal�ích, kdysi násilnì
potlaèených spolkù a organizací, opìt zøízen. Nebyl v�ak obnoven nìkdej�í
samostatný distrikt. Dùvodem byl tehdej�í nedostateèný poèet klubù. Zdej�í kluby
spadají zatím organizaènì pod rakouský distrikt è. 1920. Oba rakouské distrikty
� 1910 a 1920 � zahrnují kromì vlastního Rakouska je�tì Èeskou republiku,
Chorvatsko, Maïarsko, Slovinsko a Slovensko. Vidíme tedy, �e zde v rámci
Rotary International do�lo k jakési obnovì starého mocnáøství. Vzhledem k tomu,
�e poèet klubù zatím dosáhl potøebného mno�ství, a s ohledem na tradici, bylo
v�ak v poslední dobì rozhodnuto o znovuzøízení samostatného èeského distriktu
� vznikne 1.7.1999. Jeliko� do nìho budou zahrnuty i slovenské kluby, jejich�
nepatrný poèet nedává mo�nost zøízení vlastního distriktu, bude na této bázi
vlastnì obnoveno nìkdej�í Èeskoslovensko. Je jasné, �e pøízeò souèasné
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slovenské reprezentace si tím tamní Rotariáni nezískají. V èeských zemích existují
v souèasné dobì Rotary kluby v následujících místech: Brno, Èeské Budìjovice,
Èeský Krumlov, Cheb, Hradec Králové, Jièín (s Vrchlabím), Jihlava, Jindøichùv
Hradec, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeò, Podìbrady,
Praha, Praha-Staré mìsto, Praga Caput Regni, Praha-City, Pøerov, Tábor, Tøebíè,
Zlín a Znojmo.

Na rozdíl od pøedváleèného období dnes existuje v Praze pìt Rotary klubù.
Kromì uvedených je zde je�tì jeden, urèený pøedev�ím pro zahranièní Rotariány,
pùsobící u nás jako mana�eøi, zástupci cizích firem apod. Úèast místních èlenù
v nìm je v�ak umo�nìna.

Jak vysvítá z pøede�lého, dne�ní Èeská republika se mù�e vykázat nejrozsáh-
lej�í tradicí rotariánství v celém støedoevropském regionu. Èe�tí rotariáni opìt
vyvíjejí øadu pozoruhodných aktivit a je nesporné, �e jejich zásady, kladoucí
dùraz na etickou, celospoleèensky prospì�nou stránku podnikatelské èinnosti
jsou v na�í zemi, zatí�ené morálním marasmem uplynulého pùlstoletí, více ne�
zapotøebí. Metody mnohých dne�ních podnikatelù jsou pravým opakem
rotariánské my�lenky slu�by. Pozornosti si zaslou�í i ji� zmínìná obnova èesko-
slovenské vzájemnosti v soudobém rotariánském hnutí, navazující na to nejlep�í
z bývalého Èeskoslovenska. Dne�ní rotariáni v obou státech ov�em zaèínají
opìt od nuly, ji� po tøetí v tomto století. Neblahé dìdictví døívìj�ího re�imu,
které poznamenalo prakticky ve�keré dìní na�eho veøejného �ivota, vrhlo i na
obnovenou èeskou Rotary svoje stíny. Situaci u nás proto nelze srovnávat se
situací v tìch zemích, kde má toto hnutí nepøetr�itou, ji� témìø stoletou kontinuitu.
Vývoj, smìøující k øe�ení tìchto problémù bude jistì je�tì dlouhý a vy�ádá si
nemálo úsilí a èasu. Je tøeba jen doufat, �e bude nakonec korunován úspìchem.

POZNÁMKY

 1 Ottùv slovník nauèný nové doby V/2, s. 75l.
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PØÍLOHA 1*

Pøedstavenstva pra�ského Rotary klubu 1926�1947:

 1926 (25. 1.)

Pøedseda: JUDr. A. Sum, min. rada MZV a organisátor YMCA, Praha IV, Ba�ta
sv. Jiøí 257

I. místopøedseda: F. J. Truneèek, disponent a. s. dopravní spoleènosti �Èecho-
slavia�, Smíchov, Dinzenhoferovy sady 4

II. místopøedseda: J. V. Hyka, vrchní redaktor MZV, Praha-Hrad

Pokladník: R. Pilát, øeditel �ivnobanky, Praha, Mikulá�ská 10

Sekretáø: Ing. H. J. Pech, sekretáø vyslanectví USA v Praze, lektor anglického
jazyka na Vysoké �kole obchodní, Praha II, Hopfen�tokova l

Dal�í èlenové: J. Podhajský, továrník, Praha-Hostivaø, Ing. V. Havel, spolumajitel
paláce Lucerna, Praha II, Palackého nábøe�í 2000

1927 (1. 7. 1927�30. 6. 1928)

Pøedseda: Dr. V. Tille, univ. profesor, Praha II, U sv. Vojtìcha 5
I. místopøedseda: J. Podhajský, továrník, Hostivaø
II. místopøedseda: R. Pilát, øeditel �ivnobanky, Praha I, Paøí�ská 10
Jednatel: A. Sequens, obchodník, Praha XII-1156
Pokladník: Fr. Horák, Praha VII-205
Èlenové: Fr. Pìta, Praha II, Národní tøída 20, K. Pokorný, Karlín, Vítkova 4

1928 (1. 7. 1928�30. 6. 1929)

Pøedseda: J. Uhrmann, vrchní øeditel skláren, Zlíchov
I. místopøedseda: V. �orel, øeditel továrny Aero, Vysoèany
II. místopøedseda: Ing. Pallousch, vrchní øeditel Èeskomoravské Kolben VIII
Jednatel: A. Sequens, obchodník, Praha XII, Letohradská 17
Pokladník : Fr. Horák, Praha VIII, Èeskomoravská 265
Èlenové: Ing. V. Havel, Praha II, Palackého nábøe�í 2000, Ing. A. Kalina,
Bubeneè, Jiráskova 393

* AMP, Policejní øeditelství-Spolkový katastr, sig. XXII/1364



95

1929 (1. 7. 1929�30. 6. 1930)

Pøedseda: V. �orel, øeditel továrny Aero, Vysoèany
I. místopøedseda: Dr. M. Janù, Praha XII, Londýnská 44
II. místopøedseda: Fr. Aný�, Praha VII, u Prùhonu
Jednatel: A. Sequens, obchodník, Praha XII-1156
Pokladník: Fr. Pìta, Praha II, Národní tøída 20
Èlenové: R. Konrád, øeditel Ústecké rafinerie

1930 (1. 7. 1930�30. 6. 1931)

Pøedseda: Dr. M. Janù, Praha XII, Londýnská 44
I. místopøedseda: Dr. V. Kuèera, Oøechovka, Cukrovarnická 434
II. místopøedseda: E. Pøikryl, Nusle, Oldøichova 1
I. jednatel: A. Sequens, Praha XII, Letohradská 17
II. jednatel: Dr. B. Sottner, Bubeneè, Jiráskova 44
Pokladník: Fr. Pìta, Praha III, Národní tøída 20
Èlenové: O. Pacovský, Praha II, Panská 10, PhDr. O. Pertold, Bubeneè, �vecova 32

1931 (1. 7. 1931�30. 6. 1932)

Pøedseda: Dr. F. Peroutka, Oøechovka 222
I. místopøedseda: Ing. K. Jedlièka, Michle 501
II. místopøedseda: B. Hübschmann, Oøechovka 555
I. jednatel: Dr. B. Sottner, Bubeneè, Jiráskova 44
II. jednatel: Fr. Havlù, Praha II, Podskalská 5
Pokladník: Mgr. J. Halla, Praha 1, Revoluèní 5
Èlenové: Vl. Vaníèek, Satalice, Ing. V. Pastejøík, �i�kov, Koldínova 4

1932 (1. 7. 1932�30. 6. 1933)

Pøedseda: Dr. J. �lemr, Praha XII, Nerudova 3
I. místopøedseda: Dr. J. Emler, Praha XII, Jugoslávská 8
II. místopøedseda: J. Bartoò, Praha II, Národní 36
I. jednatel: F. Havlù, Praha XII, Nerudova 10
II. jednatel: Fr. Hý�a, Bubeneè, Èechova 15
Pokladník: Mgr. J. Halla, Praha 1, Revoluèní 5
Èlenové: V. �urovsaký, Praha XI, Køi�íkovského 1288, Ing. A. Píbl, Praha 2,
Sokolská 7a
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1933 (1. 7. 1933�30. 6. 1934)

Pøedseda: Dr. Ing. O. Kruli�-Randa, Praha II, Lazarská 7
I. místopøedseda: Ing. O. Podhajský, Praha-Hostivaø
II. místopøedseda: Dr. J. Lenz, Praha III, Újezd 595
Tajemník: Dr. F. Hý�a, Bubeneè, Èechova 28
Pokladník: J. Lejsek, Praha X, Královská 88
Èlenové: F. Havlù, Praha I, Korpova 14, Dr. M. Hlávka, Praha I, Masarykovo
nábøe�í 4, Dr. J. Ponec, Praha XI, Podskalská 9, J. Waldes, Praha XII, Americká
44

1934 (1. 7. 1934�30. 6. 1935)

Pøedseda: PhDr. O. Pertold, Bubeneè, Terronská 19
I. místopøedseda: MUDr. H. Pelc, Praha XII, Korunní 160
II. místopøedseda: Dr. Ing. J. Dvoøák, Praha VII, V Háji 16
Tajemník: Dr. A. Osièka, Libeò, Podìbradova 977
Pokladník: Ing. F. Wind, Praha XII, Na �tìpánce 16
Èlenové: Ing. L. Martínek, Ko�íøe, Vrchlického 291, B. Vraný, Praha II,
Palackého nábøe�í 10, Ing. V. J. Rott, Praha 1, Malé námìstí 142, Dr. V. �emlièka,
Praha VII, Nad �tolou 20, Dr. F. Trnka, Støe�ovice 369

1935 (1. 7. 1935�30. 6. 1936)

Pøedseda: JUDr. R. Kollar, Praha VII, Bìlského 2
I. místopøedseda: Dr. Z. Fafl, Praha XIX, Dvorecká 1568
II. místopøedseda: Dr. J. Smolák, øeditel Zemského patolgického ústavu v Ruzyni
I. tajemník: Ing. L. Martínek, Praha XVII, Vrchlického 291
II. tajemník: F. Èebi�, Praha XIX, Sadová 32
Pokladník: A. Hlaváèek, Praha XII, Slovenská 33
Èlenové: Dr. Ing. V. Friedrich, Praha X, Jungmannovo nám. 8a, Dr. K. Gawa-
lowski,Praha XII, Budeèská 14, Dr. A. Ko�átko, Praha VII, Nad �tolou 6, B. Rudl,
Praha XII, Fochova 93m602

1936 (1. 7. 1936�30. 6. 1937)

Pøedseda: Dr. J. Havelka, Praha XII, Chodská 9
I. místopøedseda: Dr. M. Hlávka, Praha II, Ra�ínovo náb. 60
II. místopøedseda: Jaroslav Podhajský, Praha-Hostivaø
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Tajemník: F. Havlù, Praha 2, Palackého nábøe�í 2
Pokladník: F. Lakomý, Praha 2, Na Pøíkopì 20
Èlenové: Ing. J. Heinrich, Hloubìtín 186, J. V. Hyka, Praha XIX, Zelená 4,
Fr. Spilka, Praha XIX, Ale�ova 15, F. �pièka, Praha III, Zborovská 3, Dr.
L. Feirabend, Praha 2, Dlá�dìná 6

1937 (1. 7. 1937�30. 6. 1938)

Pøedseda: Ing. V. Havel, Praha 2, Palackého náb. 2000
I. místopøedseda: Prof. Dr. J. Seidl, Praha II, Hooverova 11
II. místopøedseda: Berty �enatý, Praha XIX, Sadová 448
I. tajemník: Prof. Dr. J. Hoøej�í, Praha XII, U Riegrových sadù 18
Pokladník: O. Dobiá�, Praha XII, Polská 20
Èlenové: Ing. F. K. Janeèek, Nusle, Zbrojovka, S. Marek, Praha II, Václavské
nám. 51, A. Pimper, Praha XII, Lu�ická 24, Doc. Dr. J. Sládek, Praha II,
Podskalská 6, J. �indeláø, Praha VII, Ovenecká 78

1938 (1. 7. 1938�30. 6. 1939)

Pøedseda: Ing. K. Jedlièka, Michle 501
I. místopøedseda: B. Hübschmann, Oøechovka, U laboratoøe 4
II. místopøedseda: Dr. J. Ponec, Praha II, Podskalská 9
I. tajemník: J. Uhrmann, V�enory, p. Dobøichovice
II. tajemník: K. Pokorný, Dejvice, Nad �árkou 130
Pokladník: Dr. J. Zita, Praha XVI, Náb. legií 15
Èlenové: PhMr. J. Halla, Praha II, Benediktská 8, Dr. F. Hý�a, Praha XIX,
Èechova 29, Ing. K. Mates, Praha XIX, Kijevská 13, Ing. J. Petránek, Praha
VIII, Fügnerova 1569, B. Písch, Støe�ovice, Na Habolce 377

1946 (1. 7. 1946�30.6. 1947)

Pøedseda: JUDr. T. Kopecký, Dejvice, Nad �árkou128
I. místopøedseda: JUDr. J. Hra�e. Praha XIX, Ovenecká 27
II. místopøedseda: Dr. Ing. V. �emlièka, Praha VII, Nad �tolou 18
I. tajemník: E. J. Popper,Praha XII, Tøebízského 7
II. tajemník: Dr. A. Osièka, Praha VIII, Podìbradova 25

pokladník: F. Suchochléb, Praha II, Klimentská 21
Èlenové: V. Bene�, Praha XVI, Nádra�ní 110, Ing. A. Kalina, Praha XVIII,
U II. baterie 11
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1947 (1. 7. 1947�28. 6. 1948)

Pøedseda: Dr. J. Smolák, Praha Ruzyò 440
I. místopøedseda: E. J. Popper, Praha XII, Kru�nohorská 7
II. místopøedseda: Ing. G. Palou�, Praha II, Na Florenci 15
I. jednatel: S. K. Marek, Praha XII, Italská 1
II. jednatel: E. Demartini, Praha XII, Slezuská 48
Pokladník: Ing. L. Martínek, Praha XII, Vrchlického 12

PØÍLOHA 2 *

Guvernéøi 66. distriktu R. I.:

 1927�28 Josef Schulz
 1928�29 Bedøich Vraný
 1929�30 Dr. Václav Tille
 1930�31 Jaroslav Podhajský
 1931�32 Alois Èervenka
 1932�33 Rudolf Herrmann
 1933�34 Dr. Karel Neuwirt
 1934�35 Josef Zaba
 1935�38 Dr. Ferdinand Hý�a
 1936�37 Dr. Ferdinand Hý�a
 1937�38 J. V. Hýka
 1938�39 Prof. Dr. Václav Král
 1939�40
 1940�41
 1941�42 Doba nesvobody
 1942�43
 1943�44
 1944�45
 1945�46 Prof. Dr. Václav Král
 1946�47 Prof. Dr. Václav Král
 1947�48 Jaroslav Podhajský (neukonèil funkèní období)

* Midglieder-Verzeichnis der Rotary Clubs,Rotary International Distrikt 1910, 1995/96, s. XIII.
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PØÍLOHA 3 *

Pøehled distriktích konferencí:

 1928 Plzeò
 1929 Praha
 1930 Karlovy Vary
 1931 Bratislava
 1932 Brno
 1933 Hradec Králové
 1934 Podìbrady
 1935 Moravská Ostrava
 1936 Teplice-�anov
 1937 Praha
 1938 Ko�ice
 1939
 1940
 1941
 1942 Doba nesvobody
 1943
 1944
 1945
 1946 nekonala se
 1947 Plzeò

* 12. konference 66. distriktu, Rotary International v Plzni 1947, s. 14.
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PØÍLOHA 4 *

 Èlenové RC, zemøelí v období okupace

 Praha
 Josef Barhoò
 Franti�ek Havlù
 Ing. Arch. J. Hübschmann
 Ing. Karel Mates
 Franti�ek X. Matìjovský
 Ing. Otakar Podhajský
 Arno�t Redisch
 Bohumil Rudl
 Prof. MUDr. Josef Saidl
 JUDr. Josev �tìpanovský
 Arthur Taussig
 JUDr. Josef Trèa
 Vladimír Vaníèek
 JUDr. Veleslav Wahl
 Jindøich Waldes

 Brno
 JUDr. PhDr. Prof. B. Baxa
 Ing. Vojtìch Bene�
 Ing. Jaroslav Jáchymek
 Karel Oppenheim
 Franti�ek Oswald
 Ing. Franti�ek Py�vejc
 Ing. Julius Schnirch
 Ing. Edwin Storek
 Dr. Ing. Franti�ek Tou�ek
 PhDr. Hugo Traub
 Josef Veselý
 Ing. Franti�ek Wachtl

* Ibid. s. 22-23.
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Èeské Budìjovice
 Max Fürth
 Alfred Hessch
 Dr. Ing. Karel Chochola
 MUDr. Julius König
 Dr. Ing. Oldøich Mik�ovský
 Emil Seiner
 Vítìzslav Stein
 Antonín Tománek
 Franti�ek Zima

 Hodonín
 Ladislav Deutsch
 MUDr. Walther Lechner

 Hradec Králové
 Ing. Václav Bene�
 JUDr. Josef Novák
 Alois �vorèík
 Jindøich Wolf

 Kolín
 Karel Heller
 Josef Hru�ka

 Olomouc
 Ing. Franti�ek Rompart

 Ostrava
 JUDR. Josef Matou�
 JUDr. Bohumír �avrda

 Pardubice
 Ing. Karel Feldmann
 JUDr. Jan Frýda
 Arno�t Ko��ál
 Josef Otto
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 Antonín Stecha
 Josef Tichý
 Karel Winternitz

 Písek
 Ondøej Birndt
 Robert Malý
 Franti�ek Rissinger
 Otakar Stern
 Rudolf Weil

 Plzeò
 Rudolf Brunner
 Dr. Pavel Drechsler
 JUDr. Královec
 Jan Martínek
 Dr. Ing. Leopold Procházka
 Josef Pravda
 Ing. Franti�ek Rudolf
 MrPh. Antonín �ebek
 Èenìk Tkadlec

 Podìbrady
 Jaromír Kerhart
 JUDr. Milan Zadina

 Prostìjov
 JUDr. Franti�ek Foukal
 Vítìzslav Manuel
 MUDr. Josef Navrátil
 Robert Rozsypal
 Dr. Franti�ek Továrník
 Bruno Winter

Pøerov
 JUDr. Ladislav Prchal
 Sylvestr Pleva
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 Pøíbram
 Dr. Ing. Václav Bernkopf
 Ing. Karel Blahna
 Ing. Oldøich Koláø
 Ing. Emil Kubát
 Jan Nebeský
 Franti�ek Slanièka
 Leo Weil

 Roudnice
 Gustaf Andres
 Miloslav Broft
 Vilém Digrin
 Otto Langweil
 Vojtìch Milota
 JUDr. Oldøich Prager
 MUDr. Viktor Stein
 Karel Schättinger
 Ing. Jaroslav �ilhavý

 Su�ice
 Dragoslav Hájek
 Stanislav Nìmec
 Jan Seitz

 Tábor
 PhDr. Jan Koláø
 Ing. Josef Krato�ka
 Bedøich Kuèera
 Alois Mendl
 Arno�t Velímský

 Zlín

 Karel Pokorný
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PØÍLOHA 5 *

Poslední distriktní rada 1946�47:

Guvernér 1946�47: prof. Dr. Franti�ek KRÁL, Brno, Pra�ská 67
Distriktní jednatel: Ing. Jaromír SLOBODA,
Plzeò, U Svépomoci 7
Distriktní pokladník: Adolf SEQUENS,
Praha XII, Krkono�ská 1
Finanèní zplnomocnìnec R. I. pro 66. distrikt: J. V. HÝKA, vyslanec, Praha IV,
Èernínský palác

 D i s t r i k t n í   r a d a

 Stálí èlenové:

 Alois Èervenka, Plzeò
 J. V. Hýka, Praha
 Dr. Ferdinand Hý�a, Praha
 Dr. Karel Neuwirt, Brno
 Jaroslav Podhajský, Praha
 Josef Schulz, Praha
 Josef Zaba, Praha

 Volení èlenové:

 Franti�ek Berèík, Olomouc
 Dr. Václav Ètyroký, Hradec Králové
 MUDr. Ladislav Filip, Podìbrady
 MUDr. Alois Gutwirth, Pardubice
 Ing. Pravoslav Hovora, Písek
 MUDr. Josef Hra�e. Praha
 JUDr. Theodor Kopecký, Praha
 MUDr. Rudolf Nekula, Brno
 JUDr. Alois Neumann, Èeské Budìjovice
 Adolf Sequens, Praha
 Ing. Ján Slávik, Bratislava
 Ing. Jaromír Sloboda, Plzeò
 MUDr. Lev �palek, Hodonín

* Ibid. s. 13.
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PØÍLOHA 6*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 6
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PØÍLOHA 7*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 6
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PØÍLOHA 8*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 7
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PØÍLOHA 9*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 7
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PØÍLOHA 10*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 7
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PØÍLOHA 11*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 5
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PØÍLOHA 12*

* SÚA, RC 1929�1955, kart. 5
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PØÍLOHA 13*

Paul P. Harris, �The Rotarian�, únor 1931, European number
* SÚA, RC 1929�1955, kart. 7

S. K. Pavlović , �Èeskoslovenský Rotarián�, roè. IX., 1937/1938, è. 1
* SÚA, RC 1929�1955, kart. 5
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ZUSAMMENFASSUNG

ROTARYKLUB

Jan �turz

 Rotary International ist ethische Bewegung, die vor allem Spitzenunternehmer
und Intellektuellen vereinigt. Ihre Hauptidee kommt in der Devise �He profits
most, who serves best� zum Ausdruck und ihr Ziel besteht grundsätzlich in den
Diensten zum allegemeinen Nutzen durch ständige Sittenerhebung in jedermanns
Berufstätigkeit. Dieser Klub soll als Allweltvereinigung der Leute verschiede-
ner Berufe, besonders der Geschäftsleute, zur Unterstützung der internationa-
len verständnisvollen Beziehungen, des guten Willens und Weltfriedens beitragen.

 Die Rotarybewegung gründete in Chicago der Rechtsanwalt Paul Harris,
wo unter seinem Einfluss im Jahre 1905 der erste Rotaryklub (RC) entstand. Im
Jahre 1910 existierten in den Vereinigten Staaten schon 16 Ortsklubs und seit
dem Jahre 1911 wurde erste Klubzeitschrift herausgegeben. Nach dem Jahre
1912 entstanden Rotaryklubs auch in Kanada und in Grossbritannien. Im Jahre
1938 konnte man die Weltverbreitung dieser Bewegung feststellen, weil sie in
allen Weltteilen insgesamt 4500 RC mit 187 000 Mitgliedern hatte. Seit dieser
Zeit wurde Rotaryklub als Rotary International � RI � bezeichnet.

 In der damaligen Tschechoslowakischen Republik fand die Rotarybewegung
schon von Anfang an günstigen Boden. Als Beweis dafür kann die Tatsache
dienen, dass beide Präsidenten � T.G. Masaryk und E. Bene� � Ehrengouverneur
des einheimischen Districts waren.

 Gründer der tschechoslowakischen Rotarybewegung war der bedeutende
Aussenministeriumsbeamte JUDr. Antonín Sum mit der Amerikaner Breckett
Lewis, der auch an der Gründung der tschechoslowakischen Niederlassung
YMCA teilgenommen hat. Prager RC wurde um die Jahreswende 1925�1926 in
Zusammenarbeit des damaligen amerikanischen Botschafters Teely mit Jan
Masaryk errichtet. Den Charter (Schutzbrief) der amerikanischen Zentrale be-
kam er am 1. November 1925. Die Gründungsversammlung fand am 25. Jänner
1926 in Prag statt. Damals wurde das erste Präsidium und dessen Vorsitzender
Dr. A. Sum erwählt. Die Rotarybewegung verbreitete sich schnell nach dem
Prager Beispiel auch auf dem Lande. Zu den ersten gehörten Karlsbader,
Budweiser, Pilgramer und Königgrätzer RC. In der Slowakei erzielte diese Be-
wegung wesentlich geringere Verbreitung als in den tschechischen Ländern.
Dort wurden nur 5 Klubs gegründet. Die Hauptsache lag darin, dass die slowa-
kischen Rotarier immer entschlossene Anhänger eines einheitlichen Staats wa-
ren. Der tschechoslowakische Distrikt entstand aus den tschechoslowakischen
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Klubs schon im Jahre 1927 und in der Weltorganisation erhielt Nummer 66. Im
Jahre 1938 bestand er aus 47 Klubs mit 1300 Mitgliedern und die damalige
ÈSR stand dadurch in der RI-Organisation auf dem dritten Platz in Europa,
gleich nach Grossbritannien und Frankreich. Das Münchner Diktat und die
nachfolgende Okkupation unterbrachen diese aussichtsvolle Weiterentwicklung.
Aus begreiflichen Gründen gehörten Nazis zu den Todfeinden der RI: in Deutsch-
land wurde diese Organisation schon im Jahre 1933 verboten, gleich nach Hit-
lers Machtergreifung. Dasselbe geschah dann im Jahre 1939 auch im sog. Pro-
tektorat Böhmen und Mähren. Alle Klubs mussten laut Prager Polizeidirektions-
anordnung zum 26.8.1939 ihre Tätigkeit �freiwillig� (unter Drohung behördli-
cher Auflösung) unterbrechen. Während darauffolgender deutscher Okkupa-
tion wurde ganze Reihe der tschechischen Rotarier in nazistischen KZ-Lagern
gefangengehalten, manche wurden hingerichtet.

 Die aussergewöhnlich schnelle Erneuerung der Rotaryklubs nach dem Kriegs-
ende beweist, dass die RI-Idee in den tschechischen Ländern tiefe Wurzeln fasste.
Am Ende des Jahres 1947 bestand der erneuerte 66. Distrikt wieder aus 38
Klubs mit 970 Mitgliedern. Die Rotarier blieben keinesfalls zur Seite der politi-
schen Weiterentwicklung, sie nahmen sogar stark linke Richtung in der Nach-
kriegszeit an, die durch den nie dagewesenen Machtaufstieg der Kommunisti-
schen Partei charakterisiert wurde. Das erwies sich praktisch im aufrichtigem
Bestreben zur Unterstützung des kommunistischen zweijährigen Wirtschafts-
planes. Aber das nützte ihnen nichts. Der kommunistische Putsch im Februar
1948 hat mit der tschechoslowakischen Rotarybewegung dieser Nachkriegszeit
ein schnelles Ende gemacht. Kommunisten � sowie die Nazis � hielten die Rota-
rier für Vorsteller des englisch-amerikanischen Imperialismus, deshalb waren
sie a priori der Staatszerrüttung verdächtig. Als sehr interessant kann man da-
bei finden, dass eine des RI � Hauptideen � Weltfriedenserhaltung � wurde zur
beliebsten kommunistischen Devisse, leiders nur als Scheinbild. Adolf Hitlers
Reden waren auch voll von diesen Friedensbestrebungen. Schon in der kommu-
nistischen Wortverbindung �der Kampf um den Frieden� befindet sich klarer
Widerspruch und ihre Friedenskämpfer dienten in Wirklichkeit oft nur als Ex-
ponenten der sowietischen Propaganda, manchmal aber als Geheimdiensten-
mitarbeiter, die den dritten Weltkrieg vorbereiteten. Ihr Staatssicherheitsdienst
verfügte � im Gegensatz zur Gestapo � über längere Zeit zur Tätigkeits-
unterbrechung der tschechischen Rotarier. Die unseligen Folgen davon sind
bis heute merkbar.

 Man muss sogar als Wunder betrachten, dass nach der �Samtrevolution� im
November 1989 in Böhmen zur zweiten Renaissance der Rotarybewegung nach
40 Jahren vorgekommen ist. Die bisher ungenügende Klubanzahl verursacht,
dass der selbständige tschechische Distrikt noch nicht erneuert werden konnte.
Unsere Klubs unterliegen deshalb zweien österreichischen Nachbardistrikten.
Zu diesen gehören neben den tschechischen noch die Klubs in allen anderen
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postkommunistischen Nachbarstaaten � in Kroatien, Slawonien, Ungarn und
in der Slowakei. Man könnte das so ansehen, dass in dieser Form das ehemali-
ge Kaisertum erneut wurde. Die Wiederherstellung des traditionellen tschechi-
schen Distrikts ist nur zeitabhängig. In der Zukunft sollten ihm auch die slowa-
kischen Klubs zugeordnet werden, weil sie wegen ihrer niedrigen Anzalh Grün-
dung eines eigenen Distrikts nicht erwarten können. Gleichzeitige politische
Entwicklung in diesem Land erweckt begründeten Anschein, dass dortige Rota-
rier etwaige Hilfe der tschechischen Klubkollegen willkommen finden könnten.
Von der gleichzeitigen slowakischen Repräsentation erwarten sie nur äusserste
Missgunst.

 Man kann annehmen, dass die Rotaryidee ausserhalb der angelsächsischen
Sphäre (vielleicht mit Ausnahme Frankreichs) gerade in den tschechischen Län-
dern günstigen Boden gewonnen hat. Sie überlebte � im Westen vollkommen
unvorstellbar harte � Reprässion beider äusserst brutalen, totalitären Regime,
die jahrzehntelang in diesem Jahrhundert herrschten. Grösste materielle und
geistliche Devastation verursachte ihr vor allem die kommunistische Macht.
Ihre missfälligen Folgen werden auch unsere Rotarytätigkeit wehrscheinlich
noch lange Zeit beeinflussen.
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BERT-BRECHT-CLUB

Martina Køes�anová

�Bartolomìjská noc nastala v Nìmecku. �ílený èin �háøe nìmecké snìmovny
rozpoutal reakèní bìsnìní. �aláøe Nìmecka naplòují se obì�mi hitlerovských
èerných listin. Hakenkreuzlerovské hordy pøepadají s pomocí jim poddajného
státního aparátu vynikající osobnosti, spisovatele, politiky, vìdce a právníky,
kteøí se postavili na stranu svobody, míru a pokroku... Po zku�enostech posled-
ních dnù oèekáváme silný pøíliv uprchlíkù z Nìmecka, nevinných lidí, kteøí
nezachránili nic více ne� holý �ivot,� informovala Liga pro lidská práva
v Èeskoslovensku ve svém provolání z 1. bøezna 1933.1

Emigranti v ÈSR

Do Èeskoslovenska skuteènì smìøovaly proudy uprchlíkù pøed nacistickou
diktaturou. Tìch, kteøí zde chtìli pøeèkat Hitlerùv re�im, i tìch, kteøí zde èekali
pouze na vízum do jiných zemí. Za tranzitní pova�ovala Èeskoslovensko pøe-
dev�ím tzv. hospodáøská emigrace � lidé obávající se zmìn, které by Hitlerùv
re�im mohl pøinést v ekonomické sféøe. Nìmecko opou�tìli rovnì� bohatí �idé.
Jejich odchod byl motivován nejen strachem o majetek, ale i nárùstem anti-
semitismu a rasové perzekuce.2

Trvalý azyl hledala v Èeskoslovensku pøedev�ím politická emigrace. Vede-
ním komunistické centrály v ÈSR byl povìøen Wilhelm Koenen,3 který pøi�el
do Prahy v roce 1935. Sociálnì demokratickou stranu reprezentovalo nìkolik
skupin, z nich� nejpevnìj�í pozici zaujalo pøedstavenstvo Sopade vedené pøed-
sedy Otto Welsem a Hansem Vogelem.4

Kromì tìchto dvou velkých stran vyhledávali azyl v ÈSR také odboráøi, pa-
cifisté, bojovníci za lidská práva a èlenové od�tìpených stran jako sociální stra-
ny práce, komunistické opozice, pøívr�enci trockistù a pøíslu�níci opozièních
nacionálních socialistù, napø. Èerné fronty Otto Strassera.5

Zvlá�� by bylo mo�né vyèlenit emigraci kulturní. Ov�em spisovatelé, výtvar-
ní umìlci, redaktoøi èi divadelní pracovníci odcházeli z Nìmecka vìt�inou
z dùvodù politických a v Èeskoslovensku také politickou èinnost vyvíjeli.

ÈSR se stala jednou z prvních azylových zemí nejen pro svou výhodnou
geografickou polohu a pomìrnì snadný pøechod hranice, ale také pro demokra-
tické zøízení s �irokou paletou politických stran, umo�òující snadné zaèlenìní
emigrantù rùzného pøesvìdèení do �ivota spoleènosti. Velice dùle�itou úlohu
hrálo rovnì� nìmecké prostøedí v Èeskoslovensku. Emigranti zde nebyli �ztra-
ceni�, mohli vydávat èasopisy, knihy, poøádat debatní veèery a pøedná�ky nebo
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hrát divadlo ve vlastním jazyce, ani� by se izolovali od spoleènosti. Nìmèina
nebyla jen jazykem úzkého okruhu emigrace. Snad právì tento fakt blízkého
kontaktu, mo�nost snadného dorozumìní a pomoc, které se zde nìmeckým uprch-
líkùm dostalo, zpùsobily, �e Èeskoslovensko nepova�ovali za skuteènou azylo-
vou zemi, ale spí�e za svùj druhý domov.

Postoj k emigraci nebyl ov�em v�dy pøíznivý. V situaci, kdy øada èeskoslo-
venských obèanù nebyla schopna sehnat práci, nalézala u nìkterých vrstev ohlas
slova o tom, �e nìmeètí uprchlíci budou zhor�ovat ji� beztak znaènou neza-
mìstnanost v ÈSR, a proto také úøady zakazovaly emigrantùm vstupovat do
pracovního pomìru.6

Rùzná naøízení zpøísòovala kontrolu na hranicích, omezovala pobyt emigrantù.
Byly rovnì� zakazovány èi omezovány akce na podporu antifa�istù, poøádány
honièky na emigranty, vyho��ováni lidé bez patøièných povolení k pobytu
a sledováni jednotliví uprchlíci a jejich èinnost v ÈSR.

Na druhé stranì poskytovali emigrantùm velkou pomoc kulturní èinitelé
a levicoví intelektuálové. Básník Vítìzslav Nezval odevzdal obnos za státní cenu,
udìlenou za sbírku �Sbohem a �áteèek�, ve prospìch nìmecké emigrace.7

Z dal�ích význaèných osobností jmenujme alespoò filozofa Emanuela Rádla,
advokáty Rudolfa Rábla, Ivana Sekaninu a Ervína Munka, herce Zdeòka �tì-
pánka a Václava Vydru, vrchního re�iséra Národního divadla Karla Dostála,
spisovatele Edmonda Konráda, Vladislava Vanèuru, Helenu Malíøovou, literár-
ního kritika F. X. �aldu èi profesora Otokara Fischera.

Mnozí z nich se aktivnì podíleli na èinnosti rùzných podpùrných spolkù, je�
pomáhaly emigrantùm nejen obstarat práci, ale zøizovaly pro nì také útulky,
pomáhaly s vysídlováním emigrantù z ÈSR, poøádaly v jejich prospìch penì�i-
té sbírky i sbírky obuvi a jiných odlo�ených vìcí.

Kromì spolkù, které zaji��ovaly uprchlíky materiálnì, existovaly v ÈSR také
sdru�ení a kluby, v nich� se integrovali nìmeètí spisovatelé, umìlci i politiètí
uprchlíci s cílem rozvíjet kulturní a politické aktivity v exilu. Pro tento úèel byl
také zalo�en Klub Berta Brechta v Praze.

Osobnosti kolem Bert-Brecht-Clubu

Utvoøení Klubu Berta Brechta nebylo zapovìzeno Zemským úøadem v Praze
dne 16. øíjna 1934. Klub byl pojmenován pod dojmem uvedení Brechtovy �Tøí-
gro�ové opery� v Praze v roce 1934.8 Dle pøedlo�ených stanov se mìlo jednat
o nepolitický sportovní a kulturní klub, jeho� úèelem bylo �roz�iøovati osvìtu
mezi mláde�í a buditi zájem o aktuelní kulturní otázky, sdru�ování zájemcù
o tramping, cyklistiku, tábornictví, tìlocvik, sport, lehkou a tì�kou athletiku,
box, jiu-jitsu, ly�aøení, kanoistiku, footbal, házenou, woleybal, bruslaøení, foto-
grafování, pingpong, hru v �achy.�9
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V klubovní místnosti kavárny Radio na Fochovì tøídì 56 v Praze se dne 28. lis-
topadu 1934 konala ustavující valná hromada tohoto klubu. Pøedsedou byl zvo-
len re�isér Hans Herbert Burger, místopøedsedou evangelík nìmecké národnos-
ti Bert Cassinelli, jednatelkou Grete Ledererová a pokladníkem Norbert Fried.
Také druhé pøedstavenstvo klubu zvolené na valné hromadì konané v kavárnì
Metro v Praze dne 1. øíjna 1936 bylo slo�eno z èeskoslovenských státních pøí-
slu�níkù. V èele tohoto druhého pøedstavenstva stál akademický malíø Wolf-
gang Schlosser, místopøedsedou se stal pra�ský advokát Ervín Munk, jednatel-
kou Lilly Epsteinová a pokladníkem Albert Cassinelli.10

Obì vedení Bert-Brecht-Clubu byla v�ak jen zástupná. Skuteènými iniciáto-
ry byli Wieland Herzfelde a Franz Carl Weiskopf. Nìmecký spisovatel Wieland
Herzfelde zalo�il roku 1917 v Nìmecku nakladatelství Malik. To se v roce 1933
pøestìhovalo spolu s ním do Prahy a záhy se stalo nejdùle�itìj�ím orgánem exi-
lové literatury.11 V informaci policejního øeditelství v Praze pro britské vysla-
nectví je Herzfelde oznaèen té� jako nakladatel èasopisu Neue deutsche Filate-
lie a èlen Kominterny.12 O vìhlasu W. Herzfelda svìdèí nespornì i to, �e se
spolu s O. M. Grafem úèastnil jako nìmecký delegát Mezinárodního PEN-kon-
gresu v Praze ve dnech 26. � 30. èervna 1938.13

Spisovatel F. C. Weiskopf byl v podstatì reemigrantem. Narodil se roku 1900
v Praze, v roce 1928 ode�el do Berlína a ji� v roce 1933 byl nucen vrátit se zpìt.
Díky znalosti obou zemí se záhy stal prostøedníkem mezi nìmeckými spisova-
teli-emigranty a kulturní elitou èeskoslovenské spoleènosti. Weiskopf byl nejen
spisovatelem. Pro nakladatelství Malik pøekládal èeské básníky: Bezruèe, Neu-
manna, �rámka, Tomana, Horu, Wolkera, Nezvala, Seiferta, Halase a dal�í.14

A samozøejmì nelze opomenout jeho èinnost publicistickou. V letech pra�ské
emigrace byl F. C. Weiskopf �éfredaktorem AIZ (Arbeiter-Illustrierte Zeitung),
spolupracoval pøi vydávání dal�ích exilových èasopisù, napø. Neue Weltbühne,
Gegenangriff, Simpl aj.15

Tì�ký �ivot exilového spisovatele charakterizoval Weiskopf ve své práci
o nìmecké exilové literatuøe: �I za normálních podmínek bylo pro lyriky tì�ké...
najít vydavatele pro své knihy � jak teprve ve vyhnanství! ...A pøece nejtì��í
údìl mìli asi mladí, kteøí pøed svou emigrací publikovali málo nebo nic. Exilo-
vá nakladatelství si nemohla dovolit experimenty.�16

Kromì Klubu Berta Brechta pùsobil F. C. Weiskopf v pra�ské Socialistické
akademii, v Levé frontì, ve výboru Ochranného svazu nìmeckých spisovatelù
v Èeskoslovensku a v øadì dal�ích organizací.17 Úèastnil se také akcí na záchra-
nu knih spalovaných v Nìmecku. 31. kvìtna 1933 uvádìl v Brnì veèer �spále-
ných knih�, kde byly pøedèítány ukázky z dìl zakázaných autorù.18

Mezi èleny Bert-Brecht-Clubu byli dal�í významní kulturní i politiètí emi-
granti z Nìmecka. Schùzí klubu se zúèastòoval malíø Oskar Kokoschka, který
pøedná�el na schùzích klubu napø. na téma �Ze �ivota umìlce� nebo o svých
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názorech na vzdìlání a systém vyuèování,19 Herzfeldùv bratr John Heartfield,
autor svìtoznámých protifa�istických fotomontá�í, dále malíø a spisovatel Jo-
hannes Wüsten, spisovatel Oskar Maria Graf, levicoví politici Max Seydewitz
èi Otto Friedländer. Oba byli pùvodnì èleny sociálnì demokratických formací,
pozdìji se pøipojili ke komunistické stranì.

O tom, �e se klub stal místem setkání emigrantù, svìdèí i zpráva policejního
øeditelství v Praze o pøedná�ce ing. Fekete �Agrární problém v Èeskoslovenské
republice� proslovené dne 1. dubna 1937 za pøítomnosti asi padesáti lidí, z nich�
�jenom asi 5 osob ... byli skuteèní pøíslu�níci èsl. státu, kde�to ostatní nále�eli
kruhùm zdej�í øí�skonìmecké emigrace�.20

Kromì emigrantù byli s klubem úzce spjati také mnozí èeskosloven�tí inte-
lektuálové � Max Brod, Oskar Baum, Otto Pick, Alfred Fuchs, F. X. �alda,
Otokar Fischer, Ivan Sekanina èi Egon Ervín Kisch, který byl pøi svém pobytu
v Berlínì zatèen ji� v únoru 1933 a uvìznìn ve spandauské vìznici. Díky své
èeskoslovenské státní pøíslu�nosti musel být záhy propu�tìn a vyho�tìn z Nì-
mecka. To mu umo�nilo podat v sérii èlánkù otiskovaných v Rudém veèerníku
pod názvem �V �aláøích tøetí øí�e� zprávu o nìmecké despocii.21

K pøíznivcùm klubu patøilo také mnoho osob �idovského pùvodu (Herbert
Lichtwitz, Pavel Rosner, Walter Neustadtel, Slovák Alexander Grünfeld aj.)
a osoby levicovì orientované jako napø. redaktor èasopisu Rote Fahne a Inter-
nationale Ludvík Freund nebo Waltrauta Slánská.22

Na základì vztahu k èeskoslovenským intelektuálùm spolupracoval klub
i s dal�ími organizacemi, je� vyjadøovaly svou podporu nìmeckým uprchlíkùm.
Aktivní styky udr�oval pøedev�ím s Ligou pro lidská práva a �aldovým podpùr-
ným komitétem pro pomoc uprchlíkùm z Nìmecka.

Èinnost klubu

Stanovy spolku vymezující jeho pùsobnost zejména v oblasti sportovní zhola
neodpovídaly skuteènosti. Na schùzích se pøedná�elo o politické a sociální situ-
aci, literatuøe a umìní. Mnohé veèery byly vìnovány knihám O. M. Grafa,
F. C. Weiskopfa, Fritze Brügela, Alex Weddingové èi Liona Feuchtwangera, tedy
knihám v Nìmecku zakázaným.

Klub se v hojné míøe vìnoval zále�itostem politickým, o èem� svìdèí témata
pøedná�ek poøádaných v restauraci Plodinová burza na Havlíèkovì námìstí,
v hotelu Hybernia v Hybernské ulici, v klubové místnosti Unitarie v ulici Anen-
ské, v kavárnì Metro na Národní tøídì a na dal�ích místech v Praze. Pøíznivci
klubu na sebe upozornili v jednoznaènì politických souvislostech.

S velkou pozorností byla napøíklad sledována akce JUDr. Ivana Sekaniny,
který se spolu s dal�ími advokáty z Èeskoslovenska pokou�el získat právo ob-
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hajoby komunistických poslancù Torglera a Thälmanna, obvinìných ze zapále-
ní Øí�ského snìmu v Berlínì. Za úèelem setkání s vìznìnými odejel Sekanina
nìkolikrát do Nìmecka. Veèerník Rudého práva informoval 9. záøí 1933, �e
�pravdìpodobnì je�tì dnes obdr�í (Sekanina � M. K.) plnou moc podepsanou Torg-
lerem. Tuto pak pøedlo�í øí�skému soudu v Lipsku, který rozhodne s koneènou plat-
ností o tom, zda bude pøipu�tìn jako obhájce k procesu o zapálení øí�ského snìmu�.
Ov�em ji� 10. záøí 1933 pøinesl Prager Tagblatt zprávu o tom, �e ��ádost právního
zástupce Dr. Ivana Sekaniny z Prahy o povolení ústního jednání s ob�alovaným
Torglerem byla zamítnuta�.23 Vlna solidarity, která se v celé Evropì zvedla na po-
moc zatèeným ji� na jaøe 1933, zùstala i nadále velmi silná. Jejím vyvrcholením
byly mezinárodní Thälmannovy dny, které se konaly v letech 1934 a 1935.24

Pod tlakem veøejného mínìní si hitlerovci netroufali zorganizovat nový pro-
ces, nechtìli-li utrpìt stejnou blamá� jako v pøípadì Dimitrova. Pøesto napøí-
klad Ernst Thälmann byl dr�en nadále ve vìzení a zemøel v koncentraèním tá-
boøe Buchenwald v roce 1944.25

Dne 9. ledna 1935 se na pùdì Bert-Brecht-Clubu konala pøedná�ka vdovy po
zavra�dìném profesoru Lessingovi o antisemitismu.26 Pøipomeòme jen, �e nì-
mecký filozof Theodor Lessing se sám vìnoval �idovské otázce. V roce 1933
uprchl do Èeskoslovenska, kde napsal mimo jiné práci �Nìmecko a jeho �idé�.
30. srpna 1933 byl zavra�dìn ve vile Edelweiss na kraji Mariánských Lázní.27

Dne 25. záøí 1935 byla proslovena pøedná�ka �Cesta Afrikou� vìnovaná situ-
aci v Habe�i. 13. prosince tého� roku poøádal Bert-Brecht-Club pøedná�ku na
téma �Olympiada v III. øí�i�, na ní� byla zdùraznìna nutnost bojkotu olympiády
na protest proti ohro�ování ÈSR Hitlerem.28 Jeliko� �není mo�no, aby èsl. vláda
zakázala úèast sportovcù za nynìj�ích korektních stykù s Nìmeckem, ...musí-
me sami se obrátiti na demokratické èsl. sport. organisace, aby se olympiady
nezúèastnily a aby tato byla pøelo�ena do jiné zemì,� prohlásil øeèník Bruno
Schober na této schùzi. Dal�í øeèník Bedøich Thelen dodal, �e by bylo vhodné
uspoøádat velké národní hry v Praze, �které by jistì pøilákaly i demokraticky
smý�lející sportovce cizích státù a tím oslabily berlínskou olympiadu�. 29 Tyto
hry se v Praze skuteènì konaly ve dnech 1. � 9. srpna 193630, ale úèasti v�ech
èeskoslovenských obèanù na berlínské olympiádì se zabránit nepodaøilo. Zvlá�tì
ze sudetonìmeckých oblastí smìøovali do Berlína èetní sportovci i diváci.

Na téma sociálního postavení �en ve spoleènosti a negativního dopadu fa�is-
mu a války na jejich �ivot promluvila Traute Slánská 5. bøezna 1936. Jako pro-
tiklad a vzor uvedla postavení �eny v SSSR.31

Svou podporu vyjádøili èlenové Brechtova klubu rovnì� vìznìnému noviná-
øi Carlu von Ossietzkému. O jeho situaci informoval F. C. Weiskopf spolu s Dr.
Ivanem Sekaninou na schùzi klubu dne 16. dubna 1936, z ní� vze�el návrh
telegramu nìmeckému vyslanectví v Praze, jen� obsahoval protest proti dr�ení
Ossietzkého v koncentraèním táboøe a �ádost o jeho propu�tìní.32
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Dne 23. listopadu 1936 byla Ossietzkému udìlena mírová Nobelova cena
zpìtnì za rok 1935, co� mìlo usnadnit jeho propu�tìní. Bert-Brecht-Club infor-
moval o této události na své schùzi 26. listopadu 1936.33 Ossietzký vyvázl sice
skuteènì z koncentraèního tábora, ale byl nadále fakticky ve vazbì v nemocni-
ci, kde 4. kvìtna 1938 podlehl útrapám pøedchozího vìznìní.34

Na vypuknutí fa�istického povstání ve �panìlsku 18. èervence 1936 reago-
vala veøejnost protestními akcemi, zakládáním pomocných výborù, poøádáním
sbírek. Na schùzích Bert-Brecht-Clubu se diskutovalo o �panìlsku ji� 30. èer-
vence 1936 (�Problémy moderního �panìlska�) a 24. záøí 1936 (�Vývoj �panìl-
ské kultury�).35 8. dubna 1937 pøednesl Pavel Steindler pøedná�ku na téma �Dì-
jiny �panìlského národa�. Intervenující komisaø musel zasáhnout u pøedsedy
schùze, �nebo� oznámený program øeèníka Steindlera nebyl v programu ozná-
mení spolkové schùze uveden a mìly býti v této èásti referátu øe�eny pøítomné
politické události ve �panìlsku se zøetelem na váleèný konflikt a zásah neutrál-
ních státù do vìcí �panìlských.� Pøedseda schùzi ukonèil.

Dne 4. listopadu 1937 pøednesla referát o dojmech z cesty do �panìlska èlen-
ka výboru Ligy pro lidská práva a delegátka Mezinárodního koordinaèního vý-
boru z Paøí�e Gertruda Rybáková. Zmínila se o tì�kých dùsledcích obèanské
války ve �panìlsku. Její vystoupení doplnilo vý�e zmínìnou pøedná�ku Pavla
Steindlera, který sám schùzi pøedsedal.36

V pøedveèer války

V roce 1937 probìhla na pùdì klubu diskuse o knize francouzského spisova-
tele André Gida �Návrat ze Sovìtského svazu�. Zprávu o vzniklé debatì pøines-
lo Rudé právo 16. ledna 1937.37 Diskuse se protáhla na dva veèery a vystoupilo
v ní asi dvacet øeèníkù. Vìt�ina ostøe polemizovala s Gideovými názory � napø.
W. Herzfelde, M. Seydewitz èi F. C. Weiskopf, který vycházel z vlastních zku-
�eností, nebo� ji� ve dvacátých letech procestoval Sovìtský svaz.38 Debata byla
ukonèena závìrem, �e kniha André Gida je ukvapeným omylem a �e se autor
projevil jako povrchní pozorovatel. Nìkteøí èlenové klubu byli v�ak ochotni
Gideovy argumenty èásteènì uznat. Ti posléze Bert-Brecht-Club opustili a za-
lo�ili Nový klub (Der neue Klub), v nìm� pøevládli sociální demokraté.39

Tato neshoda, ke které do�lo velice krátce pøed vypuknutím války, pøedzna-
menává dal�í osudy emigrace. Tváøí v tváø fa�istickému nebezpeèí se nedokáza-
ly sjednotit síly, jejich� spoleèným cílem bylo pøispìt ke svr�ení nacismu.

Situace emigrantù v Èeskoslovensku se v roce 1937 zhor�ila. Pod tlakem
Berlína zesílilo nad nimi ministerstvo vnitra dohled.40 Také Klub Berta Brechta
podléhal nadále zesílené kontrole. Ve zprávách pøedkládaných policejnímu pre-
zidiu v Praze bylo oznámeno, �e �tento spolek jest v rukou levì orientovaných
intelektuálù, kteøí se v rámci rùzných kulturních podnikù zabývají také otázka-



122

mi politickými v duchu této své levé orientace�, a �e �Bert-Brecht-Club, nepo-
litický spolek, zabývá se ve svých schùzích otázkami politickými, a proto bude
zde jeho èinnosti vìnována patøièná pozornost.�41

Tento tlak nutil èleny spolku ke skrývání skuteèných aktivit. Dne 9. bøezna
1937 byla policejnímu prezidiu pøedána zpráva na základì informace �dùvìrné-
ho zdroje�, �e klub Berta Brechta poøádal dne 11. února 1937 pøedná�ku na
téma �Nenávist v dne�ní literatuøe�. Øeèník Bayer hovoøil o procesu s trockisty
v Moskvì, o pádu Malagy ve �panìlsku a o vzrùstu nìmecké nacionálnì-socia-
listické kampanì proti Èeskoslovensku. �Uvedené téma Nenávist v dne�ní lite-
ratuøe bylo vùbec z programu vy�krtnuto a není vylouèeno, �e bylo uvedeno
pouze k zastøení skuteèného programu a úèelu této schùze,�42 uvedl referující
policejní úøedník.

Výmìrem ze dne 28. prosince 1938 zastavilo Policejní øeditelství v Praze
s okam�itou platností èinnost klubu s odùvodnìním, ��e tento spolek slou�il
úèelùm Komunistické strany Èeskoslovenska, která byla úøednì rozpu�tìna.�43

O zastavení èinnosti spolku mìli být vyrozumìni jeho funkcionáøi, kteøí byli
povinni odevzdat ve�keré písemnosti a majetek klubu. Dne 29. prosince 1938
vypovìdìl Albert Cassinelli: �Jsem zakládajícím èlenem spolku �Bert-Brecht-
Club�. . . Na ustavující valné hromadì jsem byl zvolen pøedsedou spolku. Vyko-
nával jsem svoji funkci asi 3 mìsíce v r. 1935, potom jsem pøestal funkci vyko-
návati a o dal�í èinnosti a existenci spolku jsem se více nestaral, tak�e nevím,
jaké má funkcionáøe a kde má své sídlo a má-li nìjaký majetek.� Vedle toho, �e
Cassinelli byl v roce 1934 na ustavující valné hromadì zvolen místopøedsedou
a nikoli pøedsedou, není v jeho výpovìdi zmínky o zvolení pokladníkem na
øíjnové valné hromadì roku 1936.

Podle zprávy policejního agenta (asi ze dne 7. ledna 1939) �pøedseda spolku
Wolfgang Schlosser udal, �e jednatelku �ádnou ve spolku... nemìli ... a také pøed-
sedovi jest Epsteinová úplnì neznáma.�

Dne 16. února 1939 v�ak Wolfgang Schlosser vypovìdìl, �e �spolek nevyví-
jel èinnost ji� od kvìtna minulého roku. Jmìní spolek �ádné nemìl, ve�keré
pøíjmy byly v�dy vynalo�eny na re�ii spojenou s èinností spolku... Spolek mìl
pouze málo èlenù, kartotéky vedeny nebyly. Pokud snad byly nìjaké jiné písem-
nosti, byly ulo�eny u jednatelky spolku sleèny Epsteinové, její� adresa jest mi
neznáma.�

Lilly Epsteinová nemohla být vyrozumìna o zastavení èinnosti spolku, pro-
to�e se vystìhovala z Èeskoslovenska. �Z toho dùvodu nebyly zaji�tìny také
�ádné písemnosti, je�to tyto vìci mìla jednatelka spolku ve svém dr�ení.�

Dne 20. února 1939 bylo obnoveno jednání o pøedání majetku spolku. Nový
výmìr nemohl být pøedán Wolfgangu Schlosserovi, proto�e se mezitím odstì-
hoval do Anglie. K rozpu�tìní spolku pøistoupil Zemský úøad v Praze a� 29. bøez-
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na 1939 se stejným odùvodnìním, s ním� zastavil jeho èinnost, tedy, �e spolek
slou�il úèelùm bývalé komunistické strany.44

Koneèné rozhodnutí ve vìci majetku spolku se objevilo a� v odpovìdi na
dotaz Zemského úøadu v Praze z 21. èervence 1939, týkající se zaji�tìní majet-
ku klubu: �Spolek Bert-Brecht-Club se sídlem v Praze nemìl v dobì rozpu�tìní
�ádného jmìní.�

Také nìkteré èleny klubu stejnì jako mnohé jiné protifa�istické bojovníky
zasáhl v dobì druhé svìtové války stín nìmecké zvùle. Ivan Sekanina zahynul
21. kvìtna 1940 v Oranienburgu, Alfred Fuchs 16. února 1941 v Dachau, Jo-
hannes Wüsten 26. dubna 1943 v Brandenburgu, v koncentraèních táborech
Terezín, Osvìtim a Dachau byl vìznìn rovnì� Norbert Fried, který dosáhl vì-
hlasu spisovatele po druhé svìtové válce...

* * *
Spolek Bert-Brecht-Club nebyl organizací pøíli� poèetnou, nicménì díky úèasti

mnoha významných osobností v jeho aktivitách se stal spolkem pomìrnì vliv-
ným, zejména v kruzích øí�skonìmecké emigrace. Jeho èinnost smìøovala pøe-
dev�ím do oblasti kulturní, ale záhy také vedla k rozvíjení politických aktivit.

Z celého vývoje spolku je patrná radikálnì levicová orientace vìt�iny jeho
èlenù, která vyvrcholila odchodem stoupencù sociální demokracie z øad spolku
v roce 1937. Politická èinnost byla pøedmìtem èastých konfliktù s úøady a dù-
vodem zastavení èinnosti klubu. Bert-Brecht-Club se v dobì svého pùsobení
v Praze velkou mìrou podílel na zaèlenìní nìmecké kulturní emigrace do poli-
tického, kulturního a spoleèenského �ivota Èeskoslovenské republiky. Jeho vý-
znam tkví také v tom, �e posiloval spolupráci mezi èeskou inteligencí a nìmec-
kou kulturní emigrací.
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ZUSAMMENFASSUNG

BERT-BRECHT-CLUB

Martina Køes�anová

 Diese Untersuchung behandelt das Profil der seit dem Jahre 1933 aus
Deutschland in die Tschechoslowakische Republik ankommenden Emigranten,
betracht ihre Motive, die einzelne Bevölkerungsgruppen zur Auswanderung führ-
ten, sowie Ursache, warum unsere damalige Republik von den deutschen Emi-
granten als Exil- oder mindestens Transitland ausgesucht wurde. Diese deut-
sche Emigration wurde nicht immer von der tschechoslowakischen Gesellschaft
und auch von dem Staatsapparat günstig angenommen. Demgegenüber traf sie
auf breite Solidaritätsbewegung, besonders in den Reihen der Kulturschaffen-
den und der linken Intellektuellen.

 Nebst manchen Unterstützungsorganisationen entstanden damals auch Klubs
und Vereine, die den deutschen Exulanten weitere Kulturaktivitäten und politi-
sche Tätigkeit ermöglichten. So entstand am 28. November 1934 der Bert-Brecht-
Club. Zwei diesen Klub leitende aus den tschechoslowakischen Staatsangehö-
rigen zusammengesetzte Teile bildeten de facto nur repräsentative Leitung. Den
Anlass zur Klubgründung gaben Wieland Herzfelde und Franz Carl Weiskopf.
An den Klubsessionen und anderem Unternehmen haben auch Oskar Kokosch-
ka, John Heartfield, Johannnes Wüsten, Oskar Maria Graf, Max Seydewitz,
Otto Friedländer, Egon Erwin Kisch und mehrere andere Personen teilgenom-
men.
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 Eigenen Statuten nach sollte Klub seine Aktivität den Sport- und Kulturan-
gelegenheiten widmen. Tatsächlich wurde er zum Zentrum für politische Dis-
kussionen der deutschen Exulanten. Klub nahm seinen Anteil an verschiedenen
Unterstützungsaktionen der in Deutschland verhafteten Personen. Seine Auf-
merksamkeit widmete er auch der politischen Lage in Abessinien und Spanien.
Kulturprobleme wurden im Zusammenhang mit den politischen verfolgt.

 Im Jahre 1937 kam im Bert-Brecht-Club zum Streit, dessen Ursache Polemik
über das André Gide-Buch wurde. Der linke Klubteil hielt die Kritik der Sowiet-
union von Gide für unzulässlich. Infolgedessen verliessen die SU-Verteidiger,
vor allem Sozialdemokraten, den Klub. Steigerung der radikallinken Klub-
orientierung rief verstärkte Überwachung seiner Tätigkeit hervor. Am Schluss
des J. 1938 wurde die Klubtätigkeit eingestellt; das wurde auf den steigenden
Einfluss der kommunistischen Partei zurückgeführt.

 Die Bedeutung des Bert-Brecht-Clubs beruht nicht in der zahlreichen
Mitgliederbasis, sondern vielmehr darin, dass er in seinen Reihen viele bedeu-
tungsvolle deutsche Exulanten verschiedener, vor allem linker Ansicht verei-
nigte. Er wurde auch zum Zusammentreffpunkt mit den tschechoslowakischen
Intellektuellen. Die obenerwähnte Spaltung im Bert-Brecht-Club erachtet die
Verfasserin als kennzeichnend für die deutsche Emigrationsentwicklung, die
noch im Angesicht der Todesgefahr durch immer stärkeren Nazismus nicht im-
stande war, die tiefen Widersprüche, welche mit ihren Wurzeln bis in die Zeit
vor Hitlers Machtübernahme reichen, zu überwinden.
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ÈESKOSLOVENSKÉ POLITICKÉ STRANY
A PODPORA NÌMECKÉ EMIGRACE
VE TØICÁTÝCH LETECH

Vojtìch Blodig

Problematika postavení a úlohy nìmecké emigrace v Èeskoslovensku ve tøi-
cátých letech má zvlá�tní místo pøi zkoumání tehdej�ího vnitropolitického vý-
voje v Èeskoslovensku a pøedev�ím ve vztahu k formování protifa�istických
postojù pøevá�né vìt�iny èeskoslovenské veøejnosti. Pøíchod lidí, kteøí na vlast-
ních zku�enostech mohli dolo�it teroristický charakter vlády nacistù, mìl znaè-
ný vliv na dal�í vyhraòování vnitropolitické scény. Pøístup k nìmecké emigraci
se postupnì stával integrální souèástí postojù jednotlivých politických stran
a skupin k situaci v sousední zemi, jejím dùsledkùm pro Èeskoslovensko a dal�í
perspektivì vnitropolitického vývoje i zahraniènì politické orientace Èesko-
slovenska. Vztah k otázce nìmecké emigrace proto do znaèné míry ukazoval
místo tìchto stran v politickém spektru Èeskoslovenska.

Reagence na vývoj v Nìmecku byla zvlá�tì citlivá v zemi, kde �ila velmi
silná nìmecká men�ina. V jejím politickém vývoji se ji� pøed Hitlerovým nástu-
pem k moci silnì aktivizovaly krajnì pravicové síly, které vyvolávaly �ovinis-
tické nálady a provádìly iredentistické a protistátní akce, namíøené na podkopá-
ní stability a v koneèné fázi rozbití Èeskoslovenské republiky.1 Proti tìmto
aktivitám páté kolony nacistù v Èeskoslovensku a rostoucí intenzitì stykù s jejich
partnery v Nìmecku bylo ji� 21. èervence 1932 nuceno ministerstvo vnitra vy-
dat naøízení k zesílení ostrahy hranic proti Nìmecku s cílem zabránit pøíchodu
nacistických agitátorù.2

Zhruba v té�e dobì ji� mù�eme hovoøit o první etapì emigrace z Nìmecka,
která ov�em mìla specifický charakter a znaènì se li�ila od emigraèní vlny po
nástupu nacistù k moci v Nìmecku. Pøicházeli pøedev�ím známìj�í lidé �idov-
ské víry, kteøí mìli vá�né pochybnosti o schopnosti pøe�ití Výmarské republiky
a zejména v èeských lázeòských centrech vyèkávali vyústìní událostí. Pro vni-
tropolitický vývoj Èeskoslovenska byl ov�em jejich pobyt zanedbatelný, proto-
�e zde v podstatì nemìli politické zájmy a Èeskoslovensko pova�ovali pouze
za pøestupní stanici v dal�í cestì do zahranièí, èi v ménì pravdìpodobném pøí-
padì k návratu.

30. leden 1933 a poté zejména po�ár Øí�ského snìmu pøedstavovaly výrazný
zlom ve vývoji situace. Do Èeskoslovenska smìøoval sílící proud emigrantù,
u nich� jasnì pøeva�ovaly politické dùvody èi pøímo útìk pøed perzekucí a èas-
to ohro�ení �ivota jako pøíèina odchodu do zahranièí.
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Pøi volbì Èeskoslovenska jako azylové zemì, nebo alespoò cesty útìku, pù-
sobila øada faktorù. Vedle geografických dùvodù a skuteènosti, �e pro nìmecké
emigranty prakticky nevznikaly vá�nìj�í jazykové problémy, to byl pøedev�ím
fakt, �e Èeskoslovenská republika patøila pøes v�echny výhrady a tì�kosti, o nich�
se je�tì zmíníme, k nemnoha demokratickým státùm, které uprchlíkùm posky-
tovaly právo politického azylu. V zemi vycházela celá �kála nìmeckých novin
a èasopisù rùzných smìrù, existovala zde øada nìmeckých nakladatelství, ote-
vøených i autorùm z øad emigrace. Pøíslu�níci rùzných politických smìrù se
vìt�inou mohli obrátit na zdej�í partnerské organizace.

Emigrace jako taková pøedstavovala ov�em velmi heterogenní celek, dìlící
se podle rùzných kritérií, stranické i religiózní pøíslu�nosti, sociálního
a ekonomického postavení. Rùzné byly nejen cesty útìku, ale i cíle a metody
dal�ího boje proti nacismu. Pøitom je tøeba zdùraznit, �e zdaleka ne v�ichni
emigranti se stali skuteènými bojovníky proti fa�ismu.

Do Èeskoslovenska tehdy pøicházeli sociální demokraté i komunisté, stou-
penci katolického centra, liberálové, pacifisté, nábo�en�tí èinitelé, ale i opoziè-
ní nìmeètí nacionálové a pøedstavitelé od�tìpeneckých skupin národních soci-
alistù. Urèit jejich pøesný poèet je nesnadné, proto�e mnozí se z rùzných dùvodù
policejnì nehlásili, nebo Èeskoslovenskem jen projí�dìli. Policejní úøady vedly
statistiku pouze o legálnì pøihlá�ených cizincích, pøièem� se opíraly pøedev�ím
o pøehledy poskytované pomocnými komitéty pro emigranty. Poèet nìmeckých
emigrantù souèasnì pobývajících na území Èeskoslovenska se pohyboval
v jednotlivých mìsíèních hlá�eních mezi 1200 a� 1500. Nejvy��í stav � 2014 �
byl k 1. listopadu 1934 a je�tì 1. srpna 1938 bylo v ÈSR pøihlá�eno 1432 emi-
grantù z Nìmecka.3

Celková situace emigrantù byla komplikována nìkolika momenty. Pøedev�ím
pøicházeli do Èeskoslovenska v dobì, kdy vrcholila a poté doznívala hospodáø-
ská krize, co� je�tì dále ztì�ovalo ekonomické pøedpoklady pro jejich pøijetí.
Problém nìmecké men�iny byl rozjitøován stoupenci nacismu mezi Nìmci
v Èeskoslovensku a po úøedním zákazu Nìmecké nacionálnì socialistické strany
a Nìmecké nacionální strany (DNSAP a DNP), které byly blízké svému øí�skonì-
meckému vzoru � NSDAP, pøevzala jejich úlohu Henleinova Sudetonìmecká vlas-
tenecká fronta, pøejmenovaná v roce 1935 na Sudetonìmeckou stranu (SdP).

Jako reakce na jejich pùsobení vznikaly u znaèné èásti èeského obyvatelstva
protinìmecké nálady, které se èasto promítaly i do vztahu k emigrantùm. Ros-
toucí ohro�ení èeskoslovenského státu nacistickým Nìmeckem pak vedlo u vlád-
noucí koalice a celého státního aparátu ke snahám brát diplomatické ohledy na
postoje silnìj�ího a stále nebezpeènìj�ího souseda.

Emigrace byla od poèátku také terèem tvrdé kritiky ze strany tìch politických
stran, které byly orientovány na dosa�ení dobrých stykù s Nìmeckem. Pomine-
me-li iredentistické a separatistické síly, jako byli sloven�tí luïáci a krajnì pra-
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vicové strany pùsobící mezi národnostními men�inami, u nich� byl negativní
pomìr k protifa�istické emigraci automatický, pak se to týkalo z èeských pravi-
cových stran zejména strany agrární, dále �ivnostenské a národnì demokratic-
ké, která se v roce 1934 po pøipojení men�ích reakèních skupin pøemìnila ve
fa�izující Národní sjednocení.

Ji� v roce 1933 deníky tìchto stran � zejména Venkov, Veèer, Polední list,
Národní listy, Expres a Národní politika � rozpoutaly skuteènou �tvavou kam-
paò proti nìmecké emigraci. Pøíznaèným byl napøíklad jeden z èlánkù zveøejnì-
ných v této dobì v agrárnickém Veèeru. �Pøíval cizincù, kteøí nám nenesou pe-
níze, ale natahují dlaò, roste�, uvádìlo se v nìm mimo jiné. �Po Hitlerových
opatøeních a urèitém útisku zaèali levièáètí Nìmci a �idé z nìmecké øí�e utíkat
k nám... Azyl je pìkné slovo. Azyl lze poskytovat bez rozpakù v normálních
pomìrech. Dnes v�ak i my musíme dbát pøíkazu, �e ko�ile je bli��í ne� kabát...
Také po stránce politické nutno opatrnosti v Èeskoslovensku.� V závìru èlánku
pak bylo zdùraznìno, �e �jsou nezbytná a �ádoucí pøísná a nelítostná opatøení.
Nesmí být dbáno køiku takzvané Ligy pro lidská práva, je� by oznaèovala na�e
obranná opatøení jako nelidská.�4 V tomto a dal�ích èláncích byla také akcento-
vána my�lenka, �e emigranti znamenají ohro�ení èeských pracujících, proto�e
budou usilovat o získání jejich pracovních míst a materiální pomoc jim bude
poskytována na úkor vlastních nezamìstnaných. Tato demagogie mìla jen ome-
zený úspìch, tøeba�e v nìkterých vrstvách její argumenty nebyly pøijímány jako
zcela nevìrohodné. Ve svém celku v�ak èeskoslovenská veøejnost zùstala na pozi-
cích kladného vztahu k otázce poskytování azylu nìmeckým emigrantùm.

Mnohem komplikovanìj�í byla tato otázka pro vládní koalici a pøedev�ím
správní aparát. Skupina Hradu zachovávala více ménì blahovolný postoj. Ros-
toucí vliv agrární strany, která mimo jiné kontrolovala klíèové pozice v minis-
terstvu vnitra, v�ak zejména v prvé fázi vedl k prosazování omezujících, èi pøí-
mo perzekuèních opatøení vùèi emigrantùm.

Bez vìt�ích problémù �ila ta èást uprchlíkù, která patøila k zámo�nìj�ím vrst-
vám a èekala v Praze a západoèeských lázeòských mìstech na dal�í vývoj situ-
ace v Nìmecku. Postoj úøadù k nim byl velmi benevolentní.

Podobnì tomu bylo s pøevá�nou èástí �idovské emigrace, která se vìnovala
pøedev�ím ekonomickým otázkám své dal�í existence èi pøípravì vycestování
do dal�ích zemí a stála stranou politického vývoje. Poèátkem léta 1933 se v Praze
uskuteènilo setkání zástupcù nìkterých amerických a britských organizací, kte-
ré se zabývalo podporou �idovské emigrace a zaji�tìním vystìhovalectví do
Palestiny. Zva�ována byla i mo�nost organizovaného usídlování na tehdej�í
Podkarpatské Rusi.5

 Pøevá�ná èást emigrace rùznými zpùsoby pokraèovala v protinacistické èin-
nosti. Patøily sem liberálnì demokratické skupiny, zejména pokrokoví �urnalis-
té, èlenové sociálnì demokratické strany a odborù. Pomìr úøadù k nim byl mno-
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hem komplikovanìj�í, tøeba�e zejména s ohledem na domácí socialistické stra-
ny nepøerostl v otevøené nepøátelství. Èeská i nìmecká sociální demokracie
v Èeskoslovensku a Èeskoslovenská strana národnì socialistická byly èleny vlád-
ní koalice a jejich podpora socialistické emigraci tím byla do znaèné míry ztí�ena.

 Nejslo�itìj�í bylo postavení komunistických emigrantù. Pro èeskoslovenské
úøady byli zejména zpoèátku nevítanými hosty, které se sna�ily co nejdøíve vy-
tlaèit z území republiky. Ji� l. bøezna 1933 vydalo ministerstvo vnitra výnos,
v nìm� se uvádìlo: �Pohranièní úøady nech� zabrání v pøechodu hranic osobám
pøicházejícím z Nìmecka � pokud nejsou zdej�ími pøíslu�níky � které jsou zná-
my jako komunistiètí exponenti, nebo které jsou dùvodnì podezøelé z úèasti
v komunistickém hnutí, a to bez ohledu na to, zda mají cestovní pasy nebo jiné
prùkazy k pøekroèení hranic èi nikoliv.�6

 Proti tomuto postupu, který znamenal fakticky vydávání zadr�ených do ru-
kou nacistù, se v�ak zdvihla vlna protestù. Nepøicházely v�ak jen od komunistù.
Aktivnì se v této otázce anga�ovali také pøíslu�níci socialistických stran, po-
krokoví pøedstavitelé vìdy a kultury, zástupci organizací, spolkù, místních za-
stupitelstev a dal�í.

 Opakovaná vyho��ování emigrantù, z nich� mìl na stránkách levicového
a liberálního tisku nejvìt�í ohlas pøípad Maxe Gäbela a Richarda Riese, vedla
k protestùm na pùdì parlamentu i k diskusím ve veøejnosti. 30. èervna 1933
proto bylo vydána nová instrukce o zacházení s emigranty z Nìmecka, která ve
formì obì�níku prezidia ministerstva vnitra ukládala vyho�tìní do nìkteré jiné
zemì a v pøípadì nevyhnutelnosti ponechání na území republiky a zacházení
obdobné jako s pøíslu�níky ruské emigrace.7 V praxi zále�elo pøedev�ím na osob-
ních postojích jednotlivých úøedníkù.

 Kampaò za neomezené právo azylu pokraèovala i po celý rok 1934. Z celé
øady akcí pøipomeòme alespoò provolání pøedních pøedstavitelù èeské i nìmec-
ké kultury v Èeskoslovensku ze záøí 1934. Mezi jinými je podepsali Bo�ena
Bene�ová, Emil Franti�ek Burian, Max Brod, Josef Èapek, Rudolf Fuchs, Julius
Gelner, Hugo Haas, Josef Hora, Franti�ek Halas, Jaroslav Je�ek, Edmund Konrád,
Hans Krása, Vítìzslav Nezval, Karel Nový, Marie Majerová, Erwin Schulhoff,
Vladislav Vanèura a Oskar Baum.8 Nový obì�ník prezidia ministerstva vnitra
z 16. øíjna 1934 proto stanovil, �e emigranti mohou být vyho�tìni jen do zemì,
kterou si sami zvolí, nebo mohou setrvat urèitou dobu na území ÈSR, pokud se
neprovinili proti èeskoslovenským zákonùm.9

 Velká vìt�ina èeského obyvatelstva zaujímala k nìmeckým emigrantùm po-
zitivní postoj a spatøovala v nich obìti re�imu, který stále více a bezprostøednìji
ohro�oval i jejich zemi. Zcela odli�ná v�ak byla situace v øadách nìmecké men-
�iny. Jen men�í èást nìmeckého obyvatelstva, v podstatì zbylí stoupenci levico-
vých stran, se stavìla k emigrantùm pozitivnì. Sílící vliv Henleinovy strany
mezi nìmeckou men�inou se projevoval i v této otázce. Postoj henleinovcù byl
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jednoznaèný. Ostøe se stavìli proti pobytu nìmeckých protinacistických emi-
grantù i nepolitické emigrace (zejména �idovské) na území ÈSR. Nejen�e vedli
soustavnou kampaò ve svém tisku, ale napomáhali èinnosti agentù gestapa, kte-
øí byli vysíláni do Èeskoslovenska s cílem sledovat vývoj emigrace.

 Ji� na jaøe 1933 pøinesl èeskoslovenský tisk zprávy o vytvoøení nacistické
centrály pro stíhání emigrantù. Její agenti byli èasto odhalováni a jejich jména
nìkdy dokonce zveøejòována v levicových listech.10 Na druhé stranì v�ak tyto
èasté pøípady do jisté míry nahrávaly kritikùm emigrace a vyvolávaly atmosféru
nedùvìry a nìkdy i strachu uvnitø emigrace samotné. K tomu pøispívaly i brutál-
ní metody nacistù, jejich� markantním pøíkladem bylo zavra�dìní profesora
Lessinga v Mariánských Lázních 30. srpna 1933 a èasté pøípady únosù emi-
grantù za hranice. Témìø pøi v�ech tìchto pøípadech byla prokázána aktivní
spoluúèast pøíslu�níkù nacistické páté kolony v Èeskoslovensku.11

 Øí�skonìmecké úøady se pokusily pøi akcích proti emigrantùm navázat pøí-
mou spolupráci s èeskoslovenskými státními orgány. Nìmecké vyslanectví
v Praze se proto obrátilo na ministerstvo zahranièí s návrhem, aby policejní
orgány obou zemí øe�ily pøípady zadr�ených emigrantù pøímým vzájemným jed-
náním, bez zbyteèných prùtahù, které pøiná�ela diplomatická cesta.12

 Takový návrh byl ov�em pro èeskoslovenskou stranu nepøijatelný a byl jed-
noznaènì odmítnut. Pod tlakem demokratické veøejnosti byla naopak úøady
povolena nìkterá opatøení smìøující k zaji�tìní charitativní pomoci emigran-
tùm. Bylo povoleno zakládání pomocných komitétù pro emigranty a 23. ledna
1934 se na ministerstvu zahranièí konala porada zástupcù nìkolika ministerstev
� zahranièí, vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních vìcí � která jednala o podílu
Èeskoslovenska v mezinárodní spolupráci na podporu nìmeckých emigrantù.
Bylo doporuèeno, aby prozatím na mezinárodním fóru zastupoval Èeskoslo-
vensko Èervený køí�.

 V letech 1933�1938 podle zprávy Nansenova úøadu v �enevì uprchlo z Nì-
mecka pøibli�nì 100 000 osob, z toho asi 8 000 komunistù a 6 000 sociálních
demokratù.13 Znaèná èást z nich pro�la Èeskoslovenskem a více ne� 10 000
emigrantù zde dlouhodobì pobývalo.

 Pro velkou vìt�inu emigrantù mìla vedle samotného poskytnutí azylu �ivot-
ní dùle�itost materiální podpora, pøi jejím� zaji��ování hrály klíèovou roli ji�
zmínìné podpùrné komitéty na pomoc emigrantùm, které vznikaly pøevá�nì
v letech 1933�1934. Rùznými formami � zaji��ováním ubytování, stravování,
o�acení a finanèních podpor � vytváøely základní podmínky pro pobyt zejména
nemajetných emigrantù. Jen asi tøetina emigrantù byla toti� schopna �ít z vlast-
ních prostøedkù, ostatní byli odkázáni na pomoc podpùrných organizací. Po-
stupnì se jich vytvoøilo sedm: Demokratická péèe o uprchlíky (Demokratische
Flüchtlingsfürsorge), Pomocný komitét pro emigranty z Nìmecka (Hilfskomi-
tee für Emigranten aus Deutschland), Sdru�ení k podpoøe nìmeckých emigran-
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tù (Vereinigung zur Unterstützung der deutschen Emigranten), Solidarita � Sdru-
�ení na obranu práv a pro sociální pomoc (Solidarität � Vereinigung zur Vertei-
digung von Rechten und für soziale Hilfe), Sociálnì-demokratická péèe
o uprchlíky (Sozialdemokratische Flüchtlingshilfe), Péèe o nìmecké emigranty
pøi Jednotném svazu soukromých zamìstnancù (Hilfskomitee des Einheitsver-
bandes der Privatangestellten), a �idovský pomocný komitét (Jüdische Flücht-
lingshilfe).14

 Sociální demokraté poèali organizovat pomoc pro své pronásledované part-
nery z Nìmecka ihned na poèátku roku 1933. Hlavní roli pøitom hrála Nìmecká
sociální demokracie v Èeskoslovensku, které se pøitom mohla ov�em opøít
o podporu èeskoslovenských sociálních demokratù. Pøi klubu poslancù DSAP
byl ustaven výbor, jeho� úkolem bylo starat se o pasové zále�itosti uprchlíkù
a zaji��ovat pro nì finanèní podporu. V kvìtnu 1933 byla pak zalo�ena Sociál-
nì demokratická péèe pro pomoc emigrantùm. V jejím èele stál generální tajem-
ník DSAP Siegfried Taub, jeho� zástupcem byl Ernst Paul. V pøedstavenstvu
pracovali dále pøedseda Metallarbeiterverband Franz Kaufmann, èeskosloven-
ský sociálnì demokratický odboráø Karel Berger, který zaji��oval spolupráci se
socialistickými spotøebními dru�stvy a dále èlenové vedení SPD Hans Vogel
a Erich Ollenhauer. Kanceláø organizace vedl Willi Sander.

 Komitét pro emigranty zaji��oval ubytování v Praze, men�í poèet byl umís-
tìn na venkovì a mimoto byly zøízeny spoleèné domovy ve Zbraslavi, �tìtí nad
Labem, Moravském �ternberku, Znojmu, Kraslicích a Rybáøích u Karlových
Var. Nebylo ov�em mo�né zajistit pro v�echny ubytování optimální. Nejlep�í
byla situace na Zbraslavi, kde byl dán k dispozici bývalý hotel Ritz, ale napøí-
klad v bytì v Kamenické ulici è. 1 bydlelo spoleènì 25 emigrantù.

 Ve zbraslavském Ritzu patøil k významnìj�ím obyvatelùm bývalý øí�ský kanc-
léø Philipp Scheidemann, který zde napsal èást svých pamìtí. Také spisovatel
Robert Grötzsch na Zbraslavi vytvoøil román �Wir suchen ein Land�. Prostøed-
ky na podporu sociálnì demokratických stran v Èeskoslovensku pocházely ze
sbírek a darù v�ech tøí socialistických stran v Èeskoslovensku a rovnì� od Soci-
alistické dìlnické internacionály a Amsterodamské odborové internacionály.

 Prakticky sociálnì demokratickou organizací byla také Péèe o nìmecké emi-
granty pøi Jednotném svazu soukromých zamìstnancù. Vedl ji poslanec Robert
Klein, dal�ími èelnými osobnostmi byli Siegfried Stein a Robert Weil. Tento
komitét zøídil domov emigrantù v Praze-Zábìhlicích a zorganizoval vycestová-
ní mnoha emigrantù do �védska, Brazílie a Bolívie.

 DSAP také v pohranièních oblastech uskuteènila akce na podporu sociálnì
demokratických uprchlíkù z Nìmecka a jejich obranu pøed útoky domácích stou-
pencù nacismu. Napøíklad ji� na pøelomu bøezna a dubna 1933 hlásily policejní
orgány roz�iøování letákù �Das Entsetzen rast durch Deutschland� s tímto obsa-
hem v okresech Cheb, Mariánské Láznì, Karlovy Vary, Duchcov, Chomutov,
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Loket a Nejdek. Z obavy pøed reakcí nacistické vlády v Nìmecku tehdy dokon-
ce protestoval Zemský úøad v Praze u vedení DSAP a vyzýval je ke zdr�enli-
vosti.15 Pøesto v�ak podobné akce pokraèovaly a obdobnì sociálnì demokratic-
ký tisk vìnoval otázkám emigrace soustavnou pozornost.

 Za pomoci DSAP a také èeskoslovenské sociální demokracie mohly být také
vytvoøeny podmínky pro práci vedení nìmecké sociální demokracie v emigraci.
Ta také vyu�ívala nakladatelství a tiskárny Graphia v Karlových Varech, pracu-
jící pro DSAP, a od 18. èervna 1933 zde zaèala vydávat svùj ústøední orgán
�Der Neue Vorwärts�. Jeho náklad se pohyboval mezi 16-20 tisíci, pøi význaè-
ných událostech dosahoval a� 70 tisíc výtiskù. Jen nìco pøes 20 % výtiskù zù-
stávalo v Èeskoslovensku, ostatní byly urèeny pro zahranièí. Ti�tìn byl také
v malém formátu pro roz�iøování na území Nìmecka, kam byl dopravován za
pomoci sekretariátù DSAP v pohranièí a sítì dùvìrníkù stejnì jako �Grüne Be-
richte. Deutschland Information der Sopade�, �Sopade � Informationen�, �Zeit-
schrift für Sozialismus�, �Probleme des Sozialismus. Sozialistische Schriften-
reihe� a øada dal�ích periodických i neperiodických tiskovin.

 Od poèátku se v akcích na podporu nìmeckých emigrantù anga�ovala KSÈ,
která také ovládla nìkteré z podpùrných komitétù. Nejprve byla její podpùrná
èinnost organizována prostøednictvím Rudé pomoci, která byla sice v Èesko-
slovensku v bøeznu 1932 rozpu�tìna, ale nadále pokraèovala ve své èinnosti
ilegálnì. Teprve v prosinci 1935 byla její pùsobení legalizováno pod novým
názvem �Solidarita � Sdru�ení na obranu práv a pro sociální pomoc�. Vedení
organizace tvoøili Theodor Barto�ek, Rudolf Rábl a Jindøich Veselý. Její poboè-
ky byly postupnì vybudovány v Praze, Liberci, Karlových Varech, Teplicích,
Kladnì, Brnì, Jihlavì, Ostravì, Bratislavì, �ilinì, Ko�icích a U�horodu. Pokry-
ly tak v podstatì celou tehdej�í Èeskoslovenskou republiku a pøedstavovaly
nejrozsáhlej�í systém podpùrných organizací vùbec. Podpora nìkolika set emi-
grantù byla zaji��ována poboèkami pøedev�ím patronátní formou, v úzké spolu-
práci s místními organizacemi KSÈ. Její závodní buòky, ale také odborové, mlá-
de�nické, kulturní, sportovní a dal�í organizace stojící pod vlivem KSÈ pøebíraly
politickou zá�titu nad emigranty a jejich rodinami, staraly se o jejich ubytování
a stravování.

 Z iniciativy Rudé pomoci a za její podpory vzniklo poèátkem roku 1934 také
Sdru�ení k podpoøe nìmeckých emigrantù, které pomáhalo pøedev�ím dìlnic-
kým emigrantùm. Sdru�ení, v jeho� èele stála Ane�ka Hodinová-Spurná, zøídi-
lo nejprve útulky ve Zbuzanech a Stra�nicích. Dal�í emigranti byli ubytováni
v rodinách èlenù KSÈ ve vìt�ích prùmyslových centrech. Sdru�ení také zaji�-
�ovalo odchody emigrantù do Sovìtského svazu, Francie a Ji�ní Ameriky.

 Rovnì� v Pomocném komitétu pro emigranty z Nìmecka získali velký vliv
komunisté. Jeho vznik byl spojen s vývojem postojù pøevá�né èásti èeskoslo-
venské kulturní fronty ve vztahu k rostoucímu nacistickému nebezpeèí. Ohro-
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�ení �ivotù mnoha Nìmcù z rasových èi politických dùvodù budilo �ivý ohlas
u pøedních literátù, kritikù, umìlcù a pokrokových intelektuálù. Bezprostøední pod-
nìt k zalo�ení komitétu, který mìl podporovat pøedev�ím kulturní emigraci, ale také
uprchlíky z ostatních vrstev, dala výzva èelné osobnosti èeskoslovenského kulturní-
ho dìní ve dvacátých a tøicátých letech, literárního kritika F. X. �aldy. Proto byl
tento Pomocný komitét nazýván èasto �aldovým komitétem.

 Své prostøedky èerpal pøedev�ím ze sbírek provádìných mezi støedními vrst-
vami obyvatelstva a inteligencí a také z darù. Vedle zakladatele a dal�ích osob-
ností, jako byl profesor Karlovy univerzity Antonín Matìjèek, herec Václav
Vydra, docent Otakar Fischer a dal�í, se postupnì èelnou pøedstavitelkou a fak-
tickou vedoucí komitétu stala zástupkynì KSÈ Luisa Landová-�tychová. Jen
v prvém roce své èinnosti podporoval komitét celkem 500 emigrantù, zaji��o-
val stravovací akce, finanèní podpory a vybudoval domov emigrantù na býva-
lém zámku ve M�eci u Slaného. Také �aldùv komitét ustavoval své poboèky
v dal�ích místech, zejména v pohranièí.16 �aldùv komitét mìl zvlá�tní místo
mezi podpùrnými organizacemi také proto, �e rozvíjel rozsáhlou propagaèní
èinnost, v jejím� rámci se uskuteènila øada pøedná�ek, kulturních pásem a dis-
kusních veèerù.

 Prostøednictvím sítì dùvìrníkù na obou stranách hranic udr�ovali nìmeètí
komunisté v emigraci styk s ilegální strukturou KPD v Nìmecku. V Praze vy-
cházel ji� od bøezna 1933 týdeník �Arbeiter Illustrierter Zeitung� a ètrnáctide-
ník �Der Gegenangriff�, dále �Antifaschistische Front� a dal�í propagaèní ma-
teriály v nìmeckém jazyce. Èasopisy, bro�ury a letáky byly za pomoci
èeskoslovenských komunistù pøepravovány do Nìmecka. Dobøe zorganizova-
ná kurýrní slu�ba fungovala a� do rozbití Èeskoslovenska. V pohranièních ob-
lastech se konaly pod patronací KSÈ porady komunistù z obou stran hranic17

a v domovì nìmeckých emigrantù ve M�eci pracovala politická �kola KPD.18

Tyto skuteènosti dokládá i zpráva pra�ského Policejního øeditelství pro prezidium
ministerstva vnitra, vypracovaná na sklonku roku 1934.19

 Ostatní podpùrné komitéty nebyly pøímo podporovány politickými stranami
� pøi podpoøe nìmeckých emigrantù se otevøenì anga�ovaly pouze levicové
strany � a byly odkázány pouze na dary a výtì�ky sbírkových akcí. Jejich výnos
se odhaduje celkem na 15 milionù pøedváleèných èeskoslovenských korun.20

Vìt�ími obnosy pravidelnì pøispívali ze svých fondù i prezidenti T. G. Masaryk
a Edvard Bene�. Znaèné èástky docházely i od mezinárodních organizací ze
zahranièí. Tak tomu bylo zvlá�tì v pøípadì �idovského podpùrného komitétu,
který dostával podpory zejména od American Jewish Joint Distribution Comi-
tee a British Central Fund.

 Aby mìly v�echny komitéty na podporu nìmeckým emigrantùm zastoupení
u Vysokého komisariátu pro nìmecké uprchlíky pøi Spoleènosti národù se síd-
lem v �enevì, byl utvoøen Národní komitét pro nìmecké uprchlíky, v nìm� bylo
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po dvou zástupcích ka�dého komitétu. Tento orgán byl zároveò partnerem pro
jednání s èeskoslovenskými úøady a vedl centrální evidenci emigrantù. Jeho
pøedsedkyní byla Marie Schmolková.

 Otázka nìmecké emigrace se dostala do popøedí pozornosti znovu v roce
1937, kdy ministerstvo vnitra vypracovalo plán na její soustøedìní do jakési
koncentraèní oblasti na Èeskomoravské vysoèinì. Cílem tohoto opatøení mìlo
být oslabení pøímého i nepøímého vlivu emigrantù na politický �ivot Èeskoslo-
venska, ztí�ení jejich mezinárodních kontaktù a zlep�ení vztahù s nacistickým
Nìmeckem. Povolení k pobytu mìla být proto napøí�tì udìlována nebo prodlu-
�ována pouze do okresù Humpolec, Kamenice nad Lipou, Nìmecký Brod, Pel-
høimov, Jihlava, Nové Mìsto na Moravì, Tøebíè a Velké Meziøíèí. Plánované
soustøedìní mìlo postihnout asi 3 500 osob, z nich� jen polovina dostávala pod-
pory od jednotlivých komitétù, 550 bylo podporováno ve formì patronátù
a ostatní �ili z nepravidelných podpor.21

 Proti tomuto úmyslu se postavily levicové strany a Národní komitét pro nì-
mecké uprchlíky. Øada pokrokových obèanù protestovala u pøedsedy vlády
i ministra vnitra, rozhodnì protestoval i demokratický tisk. Pod tímto tlakem
bylo nakonec od praktické realizace plánu upu�tìno.

 Podmínky pro dal�í èinnost emigrantù se v�ak pøesto zhor�ovaly. Od sklon-
ku roku 1937 bylo omezováno pøedev�ím vydávání jejich tisku a omezovány
i dal�í formy veøejného pùsobení. Dìlo se tak v dobì, kdy se stupòovala agresi-
vita nacistického Nìmecka proti Èeskoslovensku, ale pøedev�ím tlak západních
mocností, vycházející z osudné politiky �usmiøování� Nìmecka.

 Nemìnil se v�ak postoj demokratické veøejnosti k emigrantùm, ani pomìr
naprosté vìt�iny samotných emigrantù k obranì Èeskoslovenska proti hrozící
agresi. V dramatických dnech roku 1938 patøili k tìm, kteøí nejen proklamace-
mi, ale hlavnì praktickými èiny dokumentovali svùj vztah k obranì demokracie
a nezávislosti èeskoslovenského státu.

 Po mnichovské konferenci se v ÈSR vytvoøil tzv. Central Comitee, který mìl
urychlit odchod emigrantù do dal�ích zemí. Urychlenì obstarával víza v Paøí�i,
Londýnì a �enevì. Je�tì v listopadu 1938 bylo napøíklad v Praze 403 nìmec-
kých emigrantù.22 Rychle se také zhor�ovaly podmínky pro podpùrnou èinnost.
Organizace stojící pod komunistickým vlivem byly vesmìs zakázány, jen s ob-
tí�emi a� do okupace èeských zemí 15. bøezna 1939 pracoval �aldùv komitét.

 Vìt�inì nìmeckých emigrantù se mezitím podaøilo odejít do jiných zemí.
Mnohé, zvlá�tì z nemajetných vrstev, v�ak okupace zastihla na území Èesko-
slovenska. Jen men�í èásti z nich se podaøilo uniknout ilegálními cestami, ostat-
ní byli pozatýkáni.

 Pobyt nìmecké emigrace a její spolupráce s demokratickými silami se staly
významnou souèástí politického �ivota meziváleèného Èeskoslovenska. Hod-



136

notíme-li dnes jeho význam, pak do popøedí vystupuje pøedev�ím skuteènost,
�e v osudových chvílích Èeskoslovenska �ili na na�em území pøedstavitelé pro-
tinacistické a demokratické èásti Nìmecka. Svými postoji vytváøeli základy pro
nové lep�í vztahy národù obou sousedních zemí pro období po porá�ce nacis-
mu. Své sympatie tehdy nìmeckým emigrantùm projevovaly �iroké vrstvy èes-
koslovenské spoleènosti a opìtovala je drtivá vìt�ina emigrantù. Proto historii
této emigrace pova�ujeme za souèást demokratických tradic, pøispívajících
k vytváøení pozitivního pomìru mezi národy na�ich zemí. Zvlá�tì dnes, kdy se
vytváøejí nové vztahy mezi na�imi národy a státy, je tøeba si je znovu pøipomínat.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE TSCHECHOSLOWAKISCHEN POLITISCHEN
PARTEIEN UND DIE UNTERSTÜTZUNG DER
DEUTSCHEN EMIGRATION IN DEN 30ER JAHREN

Vojtìch Blodig

 Die Problematik der Stellung der deutschen Emigration in der Tschecho-
slowakei der 30er Jahre nimmt einen besonderen Platz bei der Untersuchung
der damaligen Entwicklung der tschechoslovakischen Gesellschaft und vor al-
lem inbezug auf die Formierung der demokratischen Positionen bei der über-
wiegenden Mehrheit der tschechoslowakischen Öffentlichkeit ein. Daß Men-
schen gekommen sind, die mit eigenen Erfahrugen der terroristischen Charakter
der Naziherrschaft belegen konnten, hatte einen deutlichen Einfluss auf die
Aktivisierung der demokratischen und antinazistischen Kräfte.

 In die Tschechoslowakei kamen damals Sozialdemokraten sowie Kommuni-
sten, Vertreter des katholischen Zentrums, Liberale, Pazifisten, religiöse
Represäntanten, aber auch oppositionelle deutsche Nationalisten und
Represäntanten von Fraktionsgruppen der Nationalsozialisten. Ihre genaue
Anzahl zu bestimmen ist nicht leicht, denn manche haben sich aus verschiede-
nen Gründen polizeilich nicht angemeldet oder sie fuhren nur durch die Tsche-
choslowakei auf dem Transitwege. Die polizeilichen Ämter führten eine Stati-
stik nur über die legal angemeldeten Ausländer, wobei sie sich vor allem auf die
Übersichten stützten, die von den Emigrantenhilfkomitees gewährt wurden. Die
Anzahl der deutschen Emigranten, die zu einem Zeitpunkt auf dem Gebiet der
Tschechoslowakei waren, bewegte sich in den monatlichen Meldungen zwischen
1200 und 1500. Der höchste Stand � 2014 � entfiel auf den 1. November 1934
und noch am 1. August 1938 waren 1432 Emigranten in der Tschechoslowakei
angemeldet.

 Die tschechoslowakischen Sozialdemokraten hatten für die Unterstützung
der deutschen Partner die Sozialdemokratische Flüchtlingshilfe gegründet. Eine
faktisch sozialdemokratische Organisation war auch das Hilfskomitee des
Einheitsverbandes der Privatangestellten.

 Mehrere Komitees wurden von den Kommunisten beeinflußt. Vor allem war
es Solidarität � Vereinigung zur Verteidigung von Recht und für soziale Hilfe.
Später entstanden auch die Vereinigung zur Unterstützung der deutschen Emi-
granten und Hilfskomitee für Emigranten aus Deutschland.
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 Die Jüdischen Emigranten unterstützte Jüdische Flüchtlingshilfe.

 Damit alle Komitees zur Unterstützung deutscher Emigranten eine Vertre-
tung bei Hohen Kommisariat für deutsche Flüchtlinge bei Völkerbund in Genf
haben könnten, wurde das Nationale Komitee für deutsche Flüchtlinge gegrün-
det, in dem je zwei Vertreter jedes Komitees waren. Dieses Organ wurde zu-
gleich Partner für die Verhandlungen mit den tschechoslowakischen Behörden
und es führte auch die zentrale Evidenz der Emigranten.
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K NÌMECKÉMU EXILU VE FRANCII 1933 � 1943

Lubo� Houska

 Prací, zabývajících se situací nìmeckých exulantù ve Francii, ji� bylo napsá-
no znaèné mno�ství. Máme rovnì� k dispozici øadu autobiografií nìmeckých
spisovatelù, kteøí byli nuceni odejít z Nìmecka po nástupu Hitlera k moci. Z nich
se dozvídáme pøedev�ím o nesnázích, do kterých se emigranti dostali v cizinì
po svém útìku, o vztazích mezi jednotlivými emigranty, o jejich vztazích
k obyvatelùm zemí, které je pøijaly.

 O podpùrných organizacích, které se emigrantù z velké èásti ujímaly, v�ak
nacházíme informací jen velmi málo. Proto nejvìt�í pøínos materiálù, zpracova-
ných v této práci, vidím v doplnìní neznámých, pøípadnì opomíjených poznat-
kù o situaci exulantù ve Francii a o dvou podpùrných organizacích, které zde
v dobì od roku 1933 do roku 1943 pùsobily. Dozvídáme se z nich i o pozadí
èinnosti nejvýznamnìj�í organizace nìmeckých spisovatelù v exilu � Ochranného
svazu nìmeckých spisovatelù (SDS) � a problémech jejich èlenù, zejména
v letech 1936�1937.

 Ve Státním ústøedním archivu v Praze se nacházejí dopisy z období od
9.8.1936 do 11.8.1939 v nìmeckém èi francouzském originále, zachycující �á-
dosti SCHUTZVERBAND DEUTSCHER SCHRIFTSTELLER a BUND FREIE
PRESSE UND LITERATUR o finanèní pomoc COMITÉ D�ASSISTANCE AUX
RÉFUGIÉS ( C. A. R.) pøedev�ím pøi organizaci dvou výstav nìmecké literatury
v Paøí�i.

 První z nich se konala pod názvem �Buchmesse deutscher Schriftsteller� od
19. do 31. prosince 1936 v Galerie Billiet, druhá � �Das freie deutsche Buch in
Paris 1937� v Rue Gay-Lussac v Quartier Latin. Do Prahy pøi�ly tyto dopisy
v pováleèných letech spolu s dokumenty z archivù na�ich exilových institucí
a organizací na Západì. Jeliko� materiály docházely do Èeskoslovenska postupnì
a archivnì byly zpracovány teprve v posledních letech, není mo�no zjistit, odkud
a kdy se k nám dostaly. Jejich pùvodní místo v�ak bylo s nejvìt�í
pravdìpodobností v archivu C. A. R. Soudím tak z faktu, �e dopisy této organi-
zace jsou v�dy kopie a bez podpisù, kde�to dopisy jí adresované jsou v�dy ori-
ginály s vlastnoruèním podpisem odesilatele, opatøené prezentaèním razítkem
s francouzským textem. Jeliko� jsem z této korespondence získal pouze kusé
informace, sna�il jsem se najít v literatuøe o exilu dal�í údaje o citovaných
událostech a organizacích a souvislostech mezi nimi. Na�el jsem je pøedev�ím
v deníku Pariser Tageszeitung, publikacích �Exil in Frankreich�1, �Emigrés
francais en Allemagne, Emigrés allemands en France 1685�1945�,2 a knize
Maxmiliana Scheera �So war es in Paris�3. Dal�í dokumenty, ze kterých bych
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získal imformace o C. A. R. a American Joint Distribution Committee, jsem
hledal v paøí�ských Archives Nationales.4. Na�el jsem zásadní informace
v korespondenci sira H. W. Emersona, vysokého komisaøe Ligy národù pro
uprchlíky z Nìmecka, respektive Intergowernmental Committee s Nathanem
Katzem (Evropský výkonný výbor A. J. D. C.) a s Paulem Baerwaldem, èestným
pøedsedou A. J. J. D. C. (American Jewisch Joint Distribution Committee).
Francie a Nìmecko mají bohatou tradici vzájemných stykù, zejména také
obousmìrné emigrace. Jen za poslední tøi století zaznamenáváme pìt velkých
vln emigrace. Francouz�tí hugenoti hledali v dobì vlády Ludvíka XIV. (po zru�ení
Ediktu Nantského r. 1685) azyl pøed nábo�enskou nesná�enlivostí v mnohých
nìmeckých státech a pøiná�eli tam s sebou své zvyky a vìdomosti. Druhá a tøetí
vlna byly v dobì Velké francouzské revoluce a prvního císaøství ve Francii (1789
� 1815), kdy prchala do Nìmecka pøedev�ím francouzská �lechta a bur�oazie.
Ve stejné dobì pøicházeli do Francie mnozí pokrokoví Nìmci, sympatizující
s revolucí. V 19. století pak pøicházeli do Francie pøedev�ím nìmeètí dìlníci
a øemeslníci za prací a prchali sem pokrokoví nìmeètí novináøi a spisovatelé
pøed cenzurou a pronásledováním. Z tohoto období mù�eme jmenovat osobnosti
jako byl napø. Heinrich Heine, Karel Marx, Ludwig Börne, Jacques Offenbach
a dal�í. Pro Francii byl jejich pøíchod pøínosný, pùsobili zde mimo jiné i mnozí
nìmeètí vìdci, kteøí významnì obohatili francouzskou Akademii (Fr. Dübner,
H. Weil a dal�í).

 Na�ím úkolem v�ak není zkoumat historii emigrace století minulých, nýbr�
historii emigrace z Nìmecka, v kterém vládl od roku 1933 do roku 1945 tzv.
�národní socialismus� a v jeho� èele stál diktátor Adolf Hitler. Byla to nejvìt�í
vlna emigrace, kterou novodobé evropské dìjiny poznaly. Jen z Nìmecka
a Rakouska uprchlo asi pùl miliónu lidí. Jejími pøedchùdci byli nìkteøí nìmeètí
spisovatelé, kteøí vytu�ili nebezpeèí ji� pøed nástupem Hitlera k moci. Patøili
mezi nì napøíklad Rudolf Leonhard a Kurt Tucholsky. Vlastní poèátek emigrace
se v�ak datuje a� od roku 1933, kdy nastoupil 30. ledna Hitler do funkce øí�ského
kancléøe. V roce 1933 po inscenovaném po�áru Øí�ského snìmu, vydání prvních
proti�idovských zákonù (duben), pálení knih pokrokových autorù (10. 5.)
a dal�ích akcích ji� vìt�ina kulturních a politických èinitelù pochopila pravé
úmysly nového re�imu. Pochopili také, �e nový re�im nemíní tolerovat jejich
�podvratnou� èinnost a �e jediným východiskem pro nì je emigrace.

 Jedním z nejdùle�itìj�ích projevù zvùle bylo vylouèení mnoha významných
spisovatelù z Akademie der Künste (Thomas Mann, Franz Werfel, Leonhard
Frank, Alfréd Döblin. . .) a zru�ení organizace Schutzverband deutscher Schrift-
steller, místo nìho� byla zøízena Arbeitsgemeinschaft nationaler Schriftsteller.
Do této nové spisovatelské organizace nemìla velká èást spisovatelù pøístup ji�
na základì jejích stanov, které nedovolovaly vstup �idù ani �nesprávnì politic-
ky orientovaných� spisovatelù. Jako první proto emigrovali nìmeètí �idé, dále
spisovatelé a �urnalisté, kteøí se nemínili podøídit novým po�adavkùm a pravid-
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lùm nacistù, a pøední politikové opozièních stran ( komunisté, socialisté, køes-
�an�tí demokraté a dal�í). Francie zpoèátku tyto emigranty vítala s otevøenou
náruèí, chtìla zùstat vìrna svým tradicím zemì azylu pro utlaèované a pronásle-
dované. Ve Francii byly ji� v prvních mìsících roku 1933 zalo�eny mnohé pod-
pùrné organizace køes�anské, �idovské, jako� i rùzných politických stran a sou-
kromé. Mezi jinými mù�eme jmenovat Das französische Hilfskomitee, Comité
d�accueil et d�Aide aux victimes de l�antisémitisme allemand, Secours Rouge.
Poèáteèní nad�ení mnohé Francouze brzy pøe�lo. Velikou roli zde hrálo nìkolik
nepøíznivých faktorù. Neubìhlo pøíli� mnoho èasu od první svìtové války, za
které Francie v boji proti Nìmecku utrpìla velké ztráty hmotné i na �ivotech
svých vojákù. V roce 1933 byla ve Francii stále velká nezamìstnanost v dùsledku
svìtové hospodáøské krize, novì pøíchozí z Nìmecka byli mnohými pova�ováni
pøedev�ím za �zlodìje pracovních pøíle�itostí�, nikoli za politické uprchlíky.
Dal�ím z faktorù byla nestálost politické situace ve Francii: v letech 1933�1939
se zde vystøídalo ètrnáct vlád. Proto byla zneklidòující i existence a dynamismus
�Nového Nìmecka� jako souseda, jeho� si Francie v dané situaci nechtìla
znepøátelit. Tyto i dal�í faktory zpùsobily, �e se situace emigrantù od konce
roku 1933 (s krátkou výjimkou v dobì vlády Lidové fronty roku 1936) spí�e
zhor�ovala. Situace ve Francii v�ak nebyla pro emigranty tak zlá, jak by se podle
tìchto skuteèností zdálo. Nìmecká emigrace nezùstala po útìku z Nìmecka
neèinná. Ihned na pøelomu kvìtna a èervna 1933 byl v Paøí�i znovu zalo�en
Schutzverband deutscher Schrifsteller. V èervenci tého� roku se konal
v paøí�ském sále Pleyel 1. antifa�istický kongres. Dal základ hnutí Amsterdam
� Pleyel, které poøádalo mnohé akce na pomoc nespravedlivì vìznìným � Georgu
Dimitrovi, Ernstu Thälmannovi a dal�ím antifa�istùm, dále mnohé protifa�istické
kampanì a kongresy.

 Problém uprchlíkù z Nìmecka, který se týkal mnoha zemí svìta, dal v øíjnu
1933 podnìt k tomu, �e Spoleènost národù vytvoøila Vysoký komisariát pro
uprchlíky pocházející z Nìmecka. V lednu 1934 zhor�ila situaci korupèní aféra
kolem Alexandra Stavivského, který byl jedním z emigrantù. Vládní orgány
rozpoutaly po této aféøe proticizineckou kampaò, proti ní� vystoupili pøední
francouz�tí komunistiètí a socialistiètí politikové. O nemorálnosti a zvùli nového
re�imu v Nìmecku podala dal�í dùkaz tzv. �Noc dlouhých no�ù�, za které se nacistické
vedení dopustilo øady politických vra�d. Po smrti Hindenburgovì v srpnu 1934 Hitler
pøevzal v�echnu moc do svých rukou a spojil úøad prezidenta a øí�ského kancléøe do
jedné funkce a nazýval se nadále �Führer� (vùdce). V roce 1935 nacistické Nìmecko
podávalo dal�í dùkazy o bezosty�nosti své vnitøní i zahranièní politiky � v lednu
bylo po referendu pøipojeno k Nìmecku Sársko (co� znamenalo pro Francii dal�ích
7000 uprchlíkù). 15. záøí pak byly vydány �Norimberské rasové zákony�, které
zbavovaly �idy v Nìmecku v�ech obèanských práv.

 Odpùrci nacistického re�imu v zahranièí v�ak tomu ani v tomto roce nepøi-
hlí�eli neèinnì. V záøí se se�el v Paøí�i v hotelu Lutetia Výbor pro vytvoøení
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Nìmecké lidové fronty. Nadále pracoval pod názvem Lutetia-Kreis. Bylo to
nejvìt�í shromá�dìní nìmeckých politických odpùrcù nacistického re�imu od
pøevzetí moci Hitlerem v roce 1933. Sna�ilo se o koordinaci èinnosti jednotli-
vých politických uskupení nìmecké emigrace v boji proti nacismu a jejich sjed-
nocení do lidové fronty.

 Rok 1936 byl pro emigranty ve Francii mimoøádnì pøíznivý. Ve volbách
v kvìtnu vyhrála francouzská Lidová fronta a vytvoøila vládu v èele s Leónem
Blumem. Za této vlády byla vytvoøena Konzultativní paritní komise pro uprch-
líky z Nìmecka (Comité consultatif). Tato komise sestávala ze ètyø Francouzù
a ètyø nìmeckých emigrantù, rozhodovala o udìlení statutu �politických uprch-
líkù�. Za nìmeckou stranu byli v tomto výboru Georg Bernhard, Willi Münzen-
berg, Albert Grzesinski a Theodor Tichauer. Tato komise pracovala a� do zaèát-
ku druhé svìtové války. V�em uprchlíkùm, kteøí se prokazatelnì pøed 5. srpnem
1936 zdr�ovali ve Francii, byl pøiznán �Prùkaz pro uprchlíky pocházející z Nì-
mecka� (Ausweis für die Deutschland stammenden Flüchtlinge�). V roce 1937
se v�ak pozice vlády Lidové fronty oslabila a situace pro emigranty se zhor�ila.
V kvìtnu tého� roku byl mimo jiné vytvoøen Francouzský proti�idovský výbor,
posilovaly se pozice Hitlerových pøíznivcù ve Francii.

 Rok 1938 s sebou pøinesl dal�í zostøení mezinárodní situace. Bylo obsazeno
Rakousko. Francie a Velká Británie podepsaly Mnichovskou dohodu o obsaze-
ní èeskoslovenského pohranièí Nìmeckem. Daladierova vláda vydala v létì vlád-
ní naøízení, která byla namíøena proti uprchlíkùm, jejich� situace se dále výraz-
nì zhor�ila po náv�tìvì nìmeckého ministra zahranièí Joachima von Ribben-
tropa v Paøí�i. Pøi této náv�tìvì bylo podepsáno francouzsko-nìmecké prohlá�ení
o spolupráci. V Nìmecku v tomto roce zemøel na následky vìznìní nositel No-
belovy ceny za mír Carl von Ossietzky a v listopadu uspoøádali fa�isté tzv.
�Reichskristallnacht�, pøi které vypálili mno�ství synagog a poøádali pogromy
na �idy.

 V roce 1939 ji� Francie zaèala nìmecké uprchlíky pova�ovat za �ressortis-
sants d�un pays ennemi� (pøíchozí z nepøátelské zemì) a zaèala je shroma�ïo-
vat do internaèních táborù. Stejnì tak internovala i pøíslu�níky Interbrigád ze
�panìlska, kde byla nastolena 31. bøezna vláda generála Franka. Pøíslu�níci
a stoupenci demokratických a levicových proudù nejen v øadách nìmecké emi-
grace stáli v dobì obèanské války ve �panìlsku vesmìs na stranì vlády Lidové
fronty a její porá�ka pøinesla tìmto proudùm velké zklamání i pokles reálných
�ancí na obrat v mezinárodním vývoji, v nìm� fa�istické a nedemokratické re�i-
my stále více nabývaly na síle.

 Také vývoj na Východì nemohl exulanty naplòovat optimismem. Dne
15. bøezna obsadilo Nìmecko zbytek Èesko-Slovenska, resp. èeských zemí, kde�-
to slovenské vládì umo�nilo vytvoøit loutkový stát. Velké zklamání pøipravil
demokratickým silám podpis sovìtsko-nìmeckého paktu o nenapadení dne 23. srpna
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1939 a vypuknutí druhé svìtové války dne 1. záøí 1939, kterému západní velmoci
nedokázaly úèinnì èelit a SSSR ho vyu�il pro obsazení polských území na východ
od tzv. Curzonovy linie. V dùsledku tìchto událostí se v Evropì neustále zmen�ovalo
území, na nìm� mohli nìmeètí uprchlíci je�tì relativnì svobodnì pøe�ívat.

 Rok 1940 byl rokem porá�ky Francie a podpisu pøímìøí mezi Francií a Nì-
meckem. Èlánek 19 tohoto pøímìøí (které podepsal mar�ál Pétain) urèuje vydá-
ní nìmeckých uprchlíkù, které bude Øí�e po�adovat. Francie byla rozdìlena na
dvì zóny: okupovanou (severní Francie) a neokupovanou (ji�ní Francie). Fran-
couzská vláda v èele s Pétainem se usadila ve Vichy. Následovalo vydání proti-
�idovských statutù této vlády, jeden z dekretù pøikazuje internaci �idù zahraniè-
ního pùvodu v neokupované zónì. Pétain se pøi setkání s Hitlerem 24. øíjna
zavazuje ke kolaboraci. Rok 1940 v�ak znamenal i zvý�ení úsilí o záchranu
uprchlíkù, kterým se podaøilo dostat do neokupovaného území na jihu Francie,
pøedev�ím do Marseille. Zahájilo zde svou èinnost mnoho rùzných podpùrných
organizací. Tuto situaci zobrazuje pøesvìdèivì napø. Anna Seghersová ve svém
románu �Transit� nebo Lion Feuchtwanger ve vzpomínkové knize �Ïábel ve
Francii�. Pro spisovatele byl nejdùle�itìj�í Centre américain de secoures, který
zde byl vytvoøen na popud a s finanèní podporou amerického Emergency Rescue
Committee5. Toto støedisko dopomohlo mnohým nìmeckým a francouzským
spisovatelùm k útìku pøes �panìlsko do Portugalska a dále do USA. Mezi osob-
nostmi, které tento výbor zachránil pøed vydáním a deportací do Nìmecka mù-
�eme jmenovat Heinricha Manna, Liona Feuchtawangera, Hanse Natonka, Franze
Werfla a mnoha dal�ích.

 Nejvìt�í finanèní pomoc v�ak v tomto období zaji��oval American Jewisch Joint
Distribution Committee6, který zde zreorganizoval a nadále a� do roku 1943
financoval mimo jiné ètyøi podpùrné organizace: Comité d�Assistance aux réfugiés7,
OSE (Oeuvre des secours aux enfants)8, Féderation des societés juifs9 a HICEM10.

 V roce 1941 byli Nìmecku vydáni první uprchlíci � Rudolf Breitscheid
a Rudolf Hilferding. V okupované Paøí�i byli v tomto roce hromadnì zatýkáni
�idé. Od roku 1942 probíhaly deportace �idù z francouzských internaèních tá-
borù do vyhlazovacího tábora v Osvìtimi. Koncem tohoto roku obsadily nì-
mecké jednotky i doposud neokupovanou ji�ní zónu Francie.

 Francie byla bezesporu pro nìmecký exil nejdùle�itìj�í zemí. Vycházela zde
pøevá�ná èást emigrantského tisku (z mnoha mù�eme jmenovat Pariser Tage-
buch, Die Einheit, Deutsche Volkszeitung. . .) a sídlilo zde mnoho nakladatelství
exilové literatury (Editions du Carrefour, Phönix � Verlag, Editions Nouvelles
Littéraires. . .). Pøevá�nì v Paøí�i a jihofrancouzském Sanary-sur-Mer se usadi-
lo mnoho nìmeckých svìtoznámých spisovatelù (Rudolf Leonhard, Alfréd Döb-
lin, Maximilian Scheer, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger. . .), nìkteøí dal�í
pøijí�dìli do Francie na krátkou dobu z jiných zemí exilu na dovolenou nebo
z pracovních dùvodù (napø. Bertolt Brecht).
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 Z iniciativy Rudolfa Leonharda byl v kvìtnu nebo èervnu 193312 zalo�en
Schutzverband deutscher Schriftsteller (dále SDS). Rudolf Leonhard byl také
od zalo�ení SDS a� do jeho zákazu roku 1939 prvním pøedsedou paøí�ské sekce,
pod kterou spadali v�ichni nìmeètí spisovatelé, kteøí emigrovali do Francie.
Èleny byli spisovatelé z celé �íøe politického spektra. Za Leonhardova zástupce
byl zvolen Alfréd Kurella, kterého po jeho pøesídlení do SSSR v této funkci
nahradil Egon Erwin Kisch. Sekretáøem SDS byl jmenován David Luschnat.
Prvním z úkolù SDS jako odborové organizace byla ochrana zájmù spisovatelù
vùèi zahranièním vydavatelùm a poru�ování smluv nìmeckými vydavateli,
pøedev�ím v�ak �...die Verpflichtung, für die in Deutschland gebliebenen, vom
Faschismus verfolgten, verhafteten und mißhandelten Kollegen einzutreten.�13

Pravidelná a intenzívní práce SDS zaèala na podzim roku 1933. Od záøí 1933
SDS poøádal pravidelné mìsíèní, ètrnáctidenní a od roku 1935 týdenní
pøedná�kové a diskusní veèery a pøedèítání literárních dìl s diskusemi. Na podzim
roku 1934 byl SDS reorganizován a jeho èinnost byla zlegalizována � byl zapsán
do listiny francouzských organizací. Na generálním shromá�dìní v lednu 1935
se podaøilo zapojit do pøedsednictva SDS Heinricha Manna a Liona Feucht-
wangera. Jako dal�í èlenové prezídia byli zvoleni vedle Rudolfa Leonharda
Ludwig Marcuse, Ernst Leonhard, Johannes R. Becher, Egon Erwin Kisch, Anna
Seghersová a Alfréd Kantorowicz.

 V této dobì se ji� SDS stal uznávaným centrem exilové literatury, které spo-
lupracovalo i s francouzskými spisovateli. Dosah pøedná�kové èinnosti daleko
pøesáhl pùvodnì pøedpokládaný okruh èlenù SDS, akcí se zúèastòovalo i mno-
ho jiných zájemcù o literaturu. SDS, resp. jeho èelní pøedstavitelé, patøili k za-
kladatelùm Initiativkomitee zur Schaffung einer Deutschen Freiheitsbibliothek.
Za èestné pøedsedy tohoto výboru byli zvoleni André Gide, Romain Rolland a
Lion Feuchtwanger, za prezidenta Heinrich Mann. Ve výzvì �Die deutsche
Freiheitsbibliothek� (DFB), kterou uveøejnil 14. 4. 1934 èasopis �Der Gegen-
Angriff�, pí�e Heinrich Mann: �...Dies ist seit der deutschen Katastrophe von
1933 das erste umfassende kulturelle Unternehmen zur Rettung und Erhaltung
aller historischen und lebendigen Kulturgüter, die das Deutschland des achtzehn-
ten, neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts hervorgebracht und der Welt
übergeben hat. . .�14. Deutsche Freiheitsbibliothek byla slavnostnì otevøena v den
prvního výroèí pálení knih v Nìmecku � 10. kvìtna 1934. Zahajovací øeè pronesl
Egon Erwin Kisch. Pøedsedou DFB se stal Heinrich Mann. Z DFB se v násle-
dujících letech stalo dokumentaèní, výstavní a propagaèní centrum exilu, SDS
zde mimo jiné poøádal setkání se spisovateli. Jako orgán DFB vycházely od
poloviny roku 1935 Mitteilungen der deutschen Freiheitsbibliothek15. Poèátkem
záøí 1939 byla DFB zabavena francouzskou policií. Její materiály padly
pravdìpodobnì za okupace Francie do rukou nacistù, dodnes o jejich osudu nic
nevíme. Materiály Mezinárodního antifa�istického archivu, které byly mezi nimi,
jsou nenahraditelné.
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 V roce 1935 vy�la v Paøí�i antologie exilové literatury, nazvaná Deutsch für
Deutsche. Pøispìlo do ní 42 autorù rùzného politického zamìøení (mezi jinými
Johannes R. Becher, Bertolt Brecht, Erich Weinert, Walter Mehring, Ferdinand
Bruckner, Friedrich Wolf, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, Anna Seghersová,
Hans Marchwitza), které sjednocovala my�lenka boje proti fa�ismu. Tato kniha
byla mozaikou rùznorodých pøíspìvkù a jako celek pøedstavovala hnutí nìmec-
kých spisovatelù v exilu. Sestavil ji paøí�ský SDS, vy�la nìkolik týdnù pøed
1. Mezinárodním kongresem spisovatelù na obranu kultury, který se konal
v Paøí�i. Kongres se mìl zabývat tìmito tématy:

 1. Literární dìdictví

 2. Humanismus

 3. Národ a kultura

 4. Jednotlivec

 5. Dùstojnost my�lení

 6. Úloha spisovatele ve spoleènosti

 7. Literární tvorba

 8. Èinnost spisovatelù na obranu kultury16. 1. Mezinárodní kongres na obranu
kultury (1. Congrés international pour la défense de la culture) se konal v dobì
od 21. do 25. èervna 1935 v paøí�ském Palais de la Mutualité. U øeènického
pultu tohoto kongresu se za pìt odpolední a veèerù vystøídalo 100 spisovatelù
38 národností, z toho asi dvacet nìmeckých spisovatelù v exilu. V seznamu
nìmeckých øeèníkù najdeme jména Robert Musil, Max Brod, Leonhard Frank,
Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Johannes R. Becher, Egon Erwin Kisch,
Anna Seghersová, Rudolf Leonhard, Erich Weinert, Bertolt Brecht, Alfréd Döblin
a dal�í. Nìmeètí exiloví spisovatelé se sna�ili zdùraznit existenci protipólu
fa�istické moci a ideologie � mno�ství a záva�nost tvorby v exilu a nìmecké
a svìtové humanistické tradice, na které navazuje. Z francouzských úèastníkù
jmenujme alespoò tøi ze spisovatelù, kteøí ji� od roku 1933 nejaktivnìji
vystupovali ve prospìch nìmeckých emigrantù � byli to André Gide, Henri
Barbusse a Romain Rolland.

 Ohlas kongresu byl nad oèekávání velký � koneènì se podaøilo prorazit hradbu
mlèení, která doposud o otázkách nacistické ideologie a nìmeckého exilu
v mnohých zemích vládla. I pøes rùznorodost názorù byl jednotící my�lenkou
názor, �e �...der Schriftsteller in den gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit mi-
tzusprechen und mitzukämpfen hat, daß die Kultur der Vergangenheit im Kampf
erhalten, die Zukunft im Kampf erobert werden muß und daß der Faschismus
die Kultur bedroht, der Sozialismus dagegen sie fördert�.17 Bezprostøedním
výsledkem paøí�ského kongresu bylo zalo�ení Mezinárodní spoleènosti spiso-
vatelù na obranu kultury.
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 Jedním z dùkazù SDS, �e se míní aktivnì podílet na obranì kultury, byla
i jeho péèe o vlastní pokraèovatele (�Schriftstellernachwuchs�). V roce 1935
zalo�il � na základì iniciativy Rudolfa Leonharda � pracovní krou�ek pro mladé
lidi, kteøí mají zájem literárnì tvoøit. Tento krou�ek vedl spisovatel Hans March-
witza. Jako motivaci pro mladé autory vypisoval SDS od roku 1936 ka�doroènì
soutì� o �Heinrich-Heine-Preis�.

 V roce 1936 zahájil SDS i s dal�í formou propagace exilové literatury � zaèal
poøádat výstavy knih. První z nich uspoøádal ve spolupráci s DFB v dobì od
14. do 23. listopadu pod názvem �Das freie deutsche Buch � seine Entwicklung
1933�1936�. V Pariser Tageszeitung ze 14. listopadu 1936 se doèítáme, �e byla
poøádána jako protiakce k nacistické výstavì, která byla zahájena v minulých
dnech v Paøí�i. SDS a DFB svou výstavou chtìly pùsobit proti nebezpeèné pro-
pagandì nacistù. Dále se zde doèítáme, �e výstava se konala v místnostech Société
Géographique, 184, Bld St Germain a byla otevøena a� do 23. listopadu. Na
vernisá�i mìli promluvit André Chamson a Egon Erwin Kisch. A jak se v tomto
èísle doèítáme na dal�í stranì, nezùstalo jen u vystavování knih. Mù�eme zde èíst
zprávu: �SDS. Der Diskussionsabend des SDS über das Referat von Ernst Leonard
�Die deutsche Kultursituation vor der Machtergreifung Hitlers� wird am Sonntag
des 16. November in den Räumen der Ausstellung Das freie deutsche Buch stattfinden
...Es werden das Wort u. a. E. E. Kisch und Paul Westheim ergreifen...�19

 Ohlas této výstavy na sebe nedal dlouho èekat, ji� 16. 11. 1936 se v Pariser
Tageszeitung v èlánku, nazvaném �Offensive des freien deutschen Buches� uvádí:
�...wer bisher noch zweifelte, wo die deutsche Literatur lebt, der wird nach dieser
umfassenden Schau nicht mehr leugnen können: nicht in Deutschland, sondern
ausserhalb seiner Grenzen, schaffen die besten deutschen Dichter und
Schriftsteller. Sie alle zu nennen, ist unmöglich. Die Tische reichen fast nicht
aus, um die freie deutsche Buchproduktion seit 1933 zu fassen...�20 Tolik pro
ilustraci, proè byla výstava �Das freie deutsche Buch� tak významná. Byla
souèástí kampanì SDS a DFB, jejím� cílem bylo získat francouzskou veøejnost
na stranu antifa�istické nìmecké emigrace. Velký význam mìla mimo jiné
i setkání se spisovateli, která se konala v prostorách výstavy.

 Koncem roku 1936 uspoøádal SDS v Paøí�i dal�í výstavu � �Buchmesse deuts-
cher Schriftsteller�, její� význam v�ak zùstal ve stínu výstavy pøedchozí. Kona-
la se od 19. do 31. prosince 1936 v Galerie Billiet v Latinské ètvrti a Pariser
Tageszeitung o ní pøinesl pouze struèné informace.

 Rok 1937 byl pro Francii rokem Svìtové výstavy v Paøí�i. Tato výstava byla
mimoøádnou pøíle�itostí pro propagaci, jeliko� na ní byli oèekáváni náv�tìvníci
z celého svìta nacistické Nìmecko nevyjímaje. SDS tuto mo�nost nále�itì vyu�il.

 V dobì od 25. èervna do 22. listopadu 1937 uspoøádal v Paøí�i svou doposud
nejvìt�í akci � výstavu �Das freie deutsche Buch in Paris 1837�1937�. Tato
výstava mìla velkou podporu ze strany mnoha významných osobností. Patronát
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nad ní pøevzali Romain Rolland, prof. Paul Langevin, H. � R. Lenormand a prof.
Edmond Vermeil. Exiloví spisovatelé se na ní pøihlásili k demokratickým tradi-
cím nìmecké kultury � k emigrantùm minulých století, jako byli napø. bratøi
Gimmové, Heinrich Heine nebo Karel Marx. Ohlas této výstavy byl velký � jen
ve Francii o ní pøinesly zprávy deníky �Temps�, �L�Oeuvre�, �Journal des Dé-
bats�, �Humanité�. �Vendrédi�, �Figaro�, �Pariser Soir�, �Peuple�. V rámci vý-
stavy uspoøádal SDS na dvacet rùzných akcí. Nejvýznamnìj�í z nich bylo beze-
sporu pøijetí delegátù 2. Mezinárodního kongresu spisovatelù na obranu kultu-
ry, který pøedtím jednal ve Valencii, Barcelonì a Madridu a jeho� závìreèné
zasedání se konalo v Paøí�i.

 V roce 1937 se zapojil SDS aktivnì i do pomoci republikánskému �panìl-
sku. Byl èlenem výboru �Nationalkomitée deutscher Antifaschisten�, který po-
øádal sbírky, pøedná�ky a vydával tzv. �Spanienbriefe�. Mnozí z èlenù SDS se
zapojili aktivnì jako èlenové Interbrigád nebo frontoví korespondenti do boje
proti �panìlským fa�istùm. Jedním z nejvýznamnìj�ích dìl k tomuto tématu
jsou �Spanische Gedichte und Tagebuchblätter� Rudolfa Leonharda, které vy-
�ly roku 1938 v Paøí�i. V tomto roce se konala je�tì jedna akce, která mìla pro
SDS stì�ejní význam � její valné shromá�dìní. Konalo se 18. øíjna 1937 v Café
Mefisto na Boulevardu St. Germain. Byla na nìm zhodnocena dosavadní práce
SDS. Za pøedsedy byli znovu zvoleni Rudolf Leonhard a Egon Erwin Kisch,
pøedsednictvo dále tvoøili Bertolt Brecht, Lex Breuer, Wolf Franck, Hans March-
witza, Anna Seghersová, Hans Siemsen a Paul Westheim.

 V roce 1937 do�lo i k jistému oslabení SDS, kdy� po roztr�ce z politických
dùvodù zalo�il Leopold Schwarzschild a jeho pøívr�enci organizaci Bund freie
Presse und Literatur.21 Tato organizace vystupovala proti politice Lidové fronty,
co� ji izolovalo od ostatních uskupení exilu. Rok 1938 byl ji� znaènì poznamenán
krizí, do které se vìt�ina nìmeckých exilových spisovatelù dostala. Zhor�ily se
výraznì �ivotní podmínky i vztahy mezi jednotlivými spisovateli. Jednou z akcí,
která mìla utu�it jednotu èlenù SDS, byla oslava na poèest 60. narozenin Alfreda
Döblina. Konala se 14. øíjna 1938, oslavné projevy na ní pøednesl Arnold Zweig,
Rudolf Leonhard, Hans Siemsen22, Ludwig Marcuse, Anna Seghersová. Tato
oslava mìla ukázat ochotu ke spoleèné práci, navzdory rùzným pojetím a rùzným
názorùm. Ke tøicetiletému výroèí SDS vy�lo zvlá�tní vydání èasopisu �Der
deutsche Schriftsteller�23, do kterého pøispìlo 70 spisovatelù z rùzných zemí.

 Závìrem nejplodnìj�í etapy èinnosti SDS pak byl �Nìmecký kulturní týden�
(�Die deutsche Kulturwoche�) v Paøí�i ve dnech 4. � 27. 11. 1938. Byla to øada
kulturních akcí, mezi jinými pøedání ceny Heinricha Heina za léta 1937 a 1938,
výstava novì zalo�eného Svobodného umìleckého svazu24 (Freier Künstler-
bund) a valné shromá�dìní SDS. Toto shromá�dìní se konalo s vylouèením
veøejnosti, proto o nìm nemáme �ádné zprávy z tisku. Za pøedsedy byli znovu
zvoleni Rudolf Leonhard a Egon Erwin Kisch, do pøedstavenstva byli zvoleni
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Willi Bradel, Robert Bauer, Herman Budzislawski, Alfred Kantorowitz, Hans
Marchwitza, Ludwig Marcuse a Paul Westheim. Vyvrcholením Nìmeckého
kulturního týdne byla nìmecko-francouzská manifestace, která se konala
14. listopadu pod patronátem Mezinárodního spoleèenství spisovatelù na obranu
kultury. Hlavní my�lenkou této manifestace byla demonstrace jednoty nìmeckých
a svìtových protifa�istických spisovatelù v boji proti fa�istické agresivní politi-
ce. Úèast nìmeckých spisovatelù v�ak nebyla pøíli� reprezentativní. Pøes jiná
omezení SDS pokraèoval ve své èinnosti i nadále v roce 1939. Konala se pravi-
delná setkání se spisovateli a akce k rùzným výroèím. Jejich význam ji� v�ak
byl omezený.

 Ve své studii jsem se pokusil roz�íøit faktografickou základnu výzkumu nì-
mecké exilové literatury po roce 1933 ve Francii. Prameny pro toto bádání jsou
velmi rozmanité a rozptýleny po archivech, knihovnách, muzeích a dokumen-
taèních støediscích mnoha státù, proto je�tì nebyly komplexnì vytì�eny.

 Cenným zji�tìním je, �e i na�e archivy obsahují zajímavé dokumenty pro
poznání této problematiky, pøedev�ím ve fondu Pomocný výbor pro uprchlíky
ve Francii, ulo�eném ve Státním ústøedním archivu v Praze.
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ZUSAMMENFASSUNG

ZUM DEUTSCHEN EXIL IN FRANKREICH 1933�1943

Lubo� Houska

 In der ehrwürdigen Reihe der Arbeiten, die sich mit der Situation der deutschen
Exulanten in Frankreich befassen, finden wir relativ wenig Informationen über
die Unterstützungsorganisationen, die sich größtenteils der Emigranten annah-
men. Im Staatlichen Zentralarchiv befinden sich im Bestand Pomocný výbor
pro uprchlíky ve Francii (Hilfsausschuß für Flüchtlinge in Frankreich) die Briefe
aus den Jahren 1936�39 im deutschen oder französischen Original, die die
Bitten des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller und des Bundes freie Pres-
se und Literatur an das Comité d�assistance aux réfugiés (C.A.R.) um eine fi-
nanzielle Hilfe beihalten. Weitere grundlegende Dokumente wurden im Archi-
ves Nationales Paris in der Korespondenz des hohen Kommisars der Liga der
Nationen für Flüchtlinge aus Deutschland Sir H. W. Emerson.

 Frankreich war für das deutsche Exil das wichtigste Land. Hier wurde der
überwiegende Teil von der Emigrantenpresse herausgegeben, hier hatten die
Verlage der Exilliteratur ihren Sitz, hier etablierten sich viele deutsche Schrift-
steller. Aus Rudolf Leonhards Initiative wurde im Jahre 1933 der Schutzver-
band deutscher Schriftsteller gegründet. Die erste Aufgabe dieser Gewerkschafts-
organisation war der Schutz vor den ausländischen Verlegern und vor den
Vertragsbrüchen seitens deutscher Verleger. Der Bund veranstalltete die Vor-
trags- und Diskusionsabende mit Vorlesen der literarischen Werke. Seine füh-
rende Persönlichkeiten gehörten zu den Gründern der Deutschen Freiheits-
bibliothek, die am Tage des ersten Bücherverbrennung- Jahrestags, am 10. Mai
1934, geöffnet wurde. 1935 erschien in Paris die Anthologie der Exilliteratur
unter dem Titel Deutsch für Deutsche, die der Schutzverband vor der Eröffnung
des 1. Congrés international pour la défense de la culture in Paris (vom 21. bis 25.
Juni 1935) verfaßt hatte. Seit 1936 wurden dann die Ausstellungen der Exilliteratur
vom Schutzverband und von der Bibliothek mit lebhaftem Echo veranstaltet.

 Im Jahre 1937 trennten sich die Anhänger Leopold Schwarzschilds nach der
Spaltung aus den politischen Gründen vom Schutzverband und gründeten den
Bund freie Presse und Literatur. Diese Organisation trat gegen die Politik der
Volksfront auf, deswegen wurde von der anderen Exilgruppierungen isoliert.

 �Die Deutsche Kulturwoche� in Paris in den Tagen von 4. bis 27. November
1938 war der Abschluß der produktivsten Etappe in der Tätigkeit des Schutz-
verbandes.
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K HISTORII ÈESKÉHO SOKOLA V USA (1865�1914)

Jiøí Jo�ák

 Po pádu Bachova absolutismu, v rámci obnovující se èeské národní a obèan-
ské aktivity, vznikl Sokol � první èeská tìlovýchovná organizace na území
Rakousko-Uherska. Rozhodující mìrou se o to zaslou�ili dr. Miroslav Tyr�
a Jindøich Fügner. Oba v tìlovýchovì pìstované podle antického vzoru nejzøe-
telnìji vidìli nejen významný prostøedek k fyzickému a du�evnímu zotavení
èeského národa, ale i mo�nost získat pro národnì emancipaèní hnutí jeho �iroké
vrstvy. Pøímo se pøitom podíleli na zalo�ení první sokolské jednoty � Sokola
pra�ského � 16.2.18621. A tento podnìt se zanedlouho setkával se stále pøízni-
vìj�ím ohlasem � doma i v zahranièí. Ji� po slovinské Lublani (1863) na�la
sokolská my�lenka své stoupence také ve Spojených státech amerických. . .

 Poèátky èeského Sokola

 Na americký kontinent smìøovala vìt�ina Èechù,kteøí opou�tìli ve druhé
polovinì 19. a poèátkem 20. století Rakousko-Uhersko. Pro novou vlast se tito
lidé v�ech vrstev a nejrùznìj�ích profesí rozhodovali pøevá�nì z hospodáøských
a politických pøíèin, v øadì pøípadù je sem zavedla také vidina rychlého zbohatnutí
èi rùzné osobní dùvody. Odcházeli v nìkolika vlnách. Do USA zaèali Èe�i masovì
pøicházet u� bezprostøednì po revoluèním roce 1848.

 První pøistìhovalci se zpoèátku usazovali na Východì, pøedev�ím v New
Yorku, kam vìt�inou cílily lodì s emigranty. Dal�í se postupnì ubírali dále �
hlavnì do zemìdìlských státù (Texas, Wisconsin, Iowa, Nebraska) a do budou-
cích velkomìst St. Louis, Chicaga a Clevelandu. Jejich jediným doporuèením
do �Nového svìta� byla obvykle adresa pøítele, pøíbuzného èi rodáka. Cizí
prostøedí a neznalost angliètiny je nutila tíhnout k nim. Nìkdy se rozhodli usa-
dit poblí� Nìmcù i Polákù, s nimi� se také mohli domluvit. Tak v zásadì vznika-
ly a formovaly se èeské kolonie. Kolem roku 1860 bydlela vìt�ina pøíchozích
je�tì mimo velká mìsta, ve farmáøských oblastech Texasu a Støedního západu.
V 70. letech se situace zmìnila. Nejvíce Èechù ji� �ilo v Chicagu (20 000),
Clevelandu (18 000), New Yorku (15 000) a St. Louis (10 000). A na prahu 20.
století � v roce 1910 � se v tìchto mìstech poèet na�ich pøistìhovalcù je�tì
výraznì zvý�il � v Chicagu na 110 000, New Yorku na 40 988, Clevelandu na
39 296 a St. Louis 10 282 obyvatel èeského pùvodu.2 Krajanskou Ameriku pøitom
tvoøilo 539 392 Èechù3 první a druhé generace.4

 Jejich první kroky na americké pùdì pøitom ale vìt�inou nebyly lehké. Mno-
hé zaskoèil tlak neznámého prostøedí. Tvrdé �ivotní a pracovní podmínky jim
èasto kontrastovaly s pøemírou nadìjí, je� si pøed pøíjezdem vyvozovali u�
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z pouhého slova Amerika. Vystìhovalci, obvykle v nejproduktivnìj�ím vìku,
v�ak brzy pochopili, �e si musejí pomoci pøedev�ím sami.

 Aèkoliv byli spolu s pøistìhovalci z ostatních zemí vystaveni �pøetavování�
v jednotném �americkém kotli�, uchovávali si pøíslu�níci první a èasto i druhé
generace dvojí etnické povìdomí. Témìø v�ichni se zanedlouho s hrdostí pova-
�ovali za Amerièany. Nedokázali, nemohli a nechtìli v�ak zapomenout ani na
svùj pùvod. Nezùstávali pøitom lhostejní k tomu, co se právì odehrávalo v jejich
domovinì.

 Èe�tí krajané proto zakládali ve mìstech a místech, kde se hlavnì soustøeïo-
vali, nejdøíve bratrské podpùrné spolky. Jejich prvoøadý význam spoèíval
v sociální oblasti, v tzv. bratrském poji�tìní svých èlenù v pøípadì nemoci, úrazu
nebo úmrtí. Bylo tomu tak proto, �e v USA a� do roku 1911 neexistovaly zákony,
nutící podnikatele povinnì uhradit �kodu za úraz zpùsobený nevhodnými
zdravotními nebo pracovními podmínkami. Podle tìchto vzorù postupnì vznikaly
i sesterské spolky, a to nejen jako odno� stejnojmenné organizace mu�ù, ale
i samostatnì. Témìø v�echny, nazývající se zpravidla v duchu tradice roku 1848
Slovanská lípa, Slovan èi Èesko-Slovanské podporující spoleènosti, pùsobily
pouze v urèitém regionu. Udr�ovaly si v zásadì výbìrový charakter � pøihlí�elo
se ponejvíce k profesi a nábo�enské víøe èlenù.

 Jejich èinnost se v�ak záhy mnohostrannì rozvíjela. Vyu�ívaly toho, �e se
Èe�i mohli v Americe na rozdíl od �staré vlasti� v podstatnì vìt�í míøe sebere-
alizovat � svobodnì zakládat spolky, scházet se na schùzích, na pøedná�kách,
èíst noviny, vyznávat svou víru a svìtový názor. Národní a kulturní �ivot ame-
rických Èechù se tak brzy projevoval hlavnì poøádáním ochotnických divadel-
ních pøedstavení, hudebních a pìveckých koncertù, besed, plesù, pouèných
pøedná�ek, výletù a slavností.

 Témìø od poèátku v nìm èestné místo zaujímala rovnì� tìlovýchova, vychá-
zející pøedev�ím z principù a pozdìji také z tradic sokolského hnutí v Èechách.
Krajanù se velmi dotýkal èasto pøezíravý postoj �anglosaského �ivlu�. �To
posilovalo touhu rozeným Amerièanùm se vyrovnati, pochlubiti se dary ducha
i kultury vlastní a �íti kulturou vlastní. Nebylo pak vhodnìj�ího prostøedku nad
Tyr�ovo sokolství a jeho du�evní i tìlesnou kulturu�5, vnímal jeho brzký nástup
za Atlantikem Vojta Bene�, bratr druhého prezidenta ÈSR a znalec tehdej�ího
èeskoamerického prostøedí.

 Hlasy z Prahy �o potøebì harmonického rozvoje ducha i tìla èlovìka� z roku
1862 pøicházeli na americkou pùdu v èase, kdy èeské etnikum zaèalo hledat
místo v americké spoleènosti. V tomto spoleèenství se pøitom zøetelnì formova-
ly tøi skupiny èeského kulturního a národního �ivota � svobodomyslný (bez
vyznání), katolický a evangelický. Nìkterým na�im usedlíkùm, poznamenaným
americkou válkou Severu proti Jihu a vyznávajícím do urèité míry ideje roku
1848 � tzv. osmaètyøicátníkùm, neznìly tyto hlasy vzdálenì. Pøijímali je lidé �
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povìt�inou pøíslu�níci inteligence a støední vrstvy � kteøí nepochybnì chtìli
touto cestou Èechoamerièany vymanit z víru nepøíli� smiøitelných a na sebe
nará�ejících politických a nábo�enských proudù. Sami ov�em pøedstavovali
osoby rozdílných charakterù a schopností. A k nim se postupnì pøidávali dal�í
krajané idealistických úmyslù i rùznì motivovaných tu�eb po veøejném
a spoleèenském uplatnìní. Èeský Sokol v Americe tedy vznikal za obdobných
okolností jako první èeskoamerické spolky. Stalo se tak jen o tøi roky pozdìji
ne� byl zalo�en Sokol pra�ský.

 První èeský spolek v USA vùbec Èesko-Slovanská jednota � mezi jeho�
zakladatele na pøelomu let 1849�1850 patøil i Vojta Náprstek, se ustavil v New
Yorku6. S výraznìj�í odezvou se ale setkala a� nejstar�í svépomocná organizace
Èesko-Slovanská podpùrná spoleènost, zalo�ená 4. 3. 1854 v St. Louis, Missouri.7

Pro iniciativní usedlíky pøedstavovala nejdøíve pøíklad vhodný k následování,
posléze i jistou autoritu.

 V této dobì toti� bylo mìsto významným støediskem èeských pøistìhovalcù
� v roce 1855 zde byl postaven i první èeský katolický kostel na americké pùdì,
zasvìcený Janu Nepomuckému, o ètyøi roky pozdìji vznikla v této Bránì zápa-
du Slovanská lípa8 a odehrála se první èeská ochotnická divadelní pøedstavení
v Americe; v roce 1860 tady zaèal vycházet týdeník Národní noviny, druhý èeský
list v USA. Èe�i sem smìøovali pøedev�ím proto, �e St. Louis byl v 50. letech
19. století pøestupní stanicí pro podnikavce, hledající na západ od Mississipi-
Missouri zejména novou pùdu. Navázání pøímého �eleznièního spojení mezi
Chicagem a Východem v roce 1852 v�ak sní�ilo význam vodní dopravy a znaènì
poznamenalo dal�í vývoj v této oblasti. V soupeøení o postavení metropole
Støedozápadu se postupnì prosadilo Chicago, k jeho� budování a rozkvìtu
pøispívalo stále více Èechoamerièanù.

 Èe�i ze St. Louis se dokázali je�tì urèitý èas udr�et v popøedí Èeské Ameri-
ky v presti�ní konkurenci rychleji se rozvíjejících krajanských center Chicaga,
New Yorku a Clevelandu zèásti i zásluhou zcela nové iniciativy. Po výzvì
k organizování svépomoci toti� vznikl ji� 14. 2. 1865 v místní Èeské síni �první
sokolský sbor èeský� v Americe.9

 Iniciátory tohoto kroku byli �osmaètyøicátník� Jaroslav Vostrovský, redak-
tor místního èeského týdeníku Pozor (zalo�en 1863) Karel Procházka a Jan
Bolemil Erben. Poslední z nich � bývalý teolog, podle dobových svìdectví �mu�
nev�edního nadání a vzdìlání�, v letech 1860�1861 redaktor místního týdeníku
Národní noviny � se pøed 65 ustavujícími èleny pøihlásil k my�lenkám M. Tyr�e,
J. Fügnera a Jana Amose Komenského. Vyslovil se, jakým zpùsobem by mìla
být èinnost zakládaného sboru i smìrována: �Doma ji� vnikla my�lenka sokolská
svými demokratickými zásadami hluboko do národa a jeho vrstev a u nás musíme
následovati chápajíce z dùstatek svobodu zemì této a po�adavek obecné tìlesné
výchovy. Proto voláme do svých øad ka�dého pøíznivce národní práce a tì�íme



154

se ji� na zu�lechtìní na�eho �ivota spoleèenského. . .� �Nikolivìk jen tak ledabyle
zvolena rudá ko�ile Garibaldistù za èást kroje èeského Sokolstva, øad to zdravého
ducha, jen� stírá s èel myslí poddanství, otroctví a neèinnost. . .�10, zdùraznil
je�tì øeèník.

 Pøedsednictví sboru pøijal o dva dny pozdìji na zvlá�tní schùzi Martin Ko-
vanda. Vytvoøením stanov byl povìøen výbor ve slo�ení J. Mudroch,
J. Vostrovský, J. B. Erben, V. Vojta a K. Procházka. Nebylo to v�ak v�echno,
èím se tento orgán musel zpoèátku zabývat. Jeho èlenové sami pracovali i na
zhotovení tìlocvièného náøadí apod. Poèátkem dubna se sbor pøi zápisném
50 centù roz�íøil a� na 100 èlenù.

 Vlastní cvièení bylo mo�né zahájit ji� koncem kvìtna. Pro mu�e se staly
cvièebními dny pondìlí a pátek od 20. do 21. hod., chlapci se scházeli za tímto
úèelem jednou týdnì. S �enami se tedy zøejmì i v souladu s èeským vzorem
nepoèítalo a rovnì� dìvèata je�tì nebyla do �actva zahrnována (Tìlocvièný spo-
lek paní a dívek pra�ských byl zalo�en a� 29. 11. 1869). Jako dobrovolní cvièitelé
se støídali J. Vostrovský, místní obèan Koøínek a J. B. Erben.

 Erben navíc vykonával pro èleny nauèné a vlastenecké pøedná�ky a popula-
rizoval mezi nimi rovnì� sokolské písnì. Nevíme z jakých vrstev pocházeli
jeho posluchaèi. Pamìtníci ani nevyprávìjí, jakou skladbu mìly cvièební hodi-
ny a kolik èlenù se jich pravidelnì zúèastnilo, jaké sestavy zvládali jednotlivci
èi dru�stva a na èem se cvièilo. Je v�ak pravdìpodobné, �e organizace, která
pøijala za své pozdrav Na zdar a zásadu Svornost budi� na�ím heslem, ji� do
roka zanikla.11

 V této souvislosti se uva�uje o vnitøních nesvárech � øevnivosti mezi èleny,
obyèejné lidské závisti vùèi J. B. Erbenovi, dokonce i nepøíznivém tlaku èes-
kých pøistìhovalcù odjinud. Pomìry v zemi a tím i �ivot na�ich osad v té dobì
v�ak nespornì poznamenala zejména reakce americké spoleènosti na zavra�dì-
ní prezidenta Abrahama Lincolna v dubnu 1865. V polovinì 70. let se �ivota
i aktivit krajanù citelnì dotýkaly dùsledky ekonomické krize na americkém kon-
tinentì.

�ivot a problémy sokolských jednot

 Impuls ze St. Louis pøesto nezapadl. Pøispìly k tomu zprávy ze �staré vlasti�
o nástupu sokolského hnutí, umo�nìném èásteènì i novým spolkovým a shro-
ma�ïovacím zákonem z listopadu 1867. Opravdovou posilu ov�em pøedstavo-
val pøedev�ím pøíjezd nových vystìhovalcù � pøívr�encù èi èlenù Sokola a po
roce 1871 také mo�nost zasílání Tyr�ova èasopisu Sokol. Projevovaly se v�ak i
zku�enosti Èechoamerièanù z èinnosti jinonárodních � amerických, �védských
a nìmeckých � tìlovýchovných spolkù na americké pùdì. V prùbìhu následují-
cích více ne� deseti let tak spontánnì pøibývaly z podnìtù rùzných organizátorù
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èi patronù � pøedev�ím podpùrných spolkù � v øadì míst nové èeské sokolské
sbory èi jednoty.

 Druhý sokolský sbor v Americe vznikl v Chicagu, kde se èeská obec z je�tì
nedávných 500 rodin rozrostla koncem 60. let na 10 000 krajanù.12 Mnoho nových
pracovních pøíle�itostí sem pøivádìlo mezi Èechoamerièany i osobnosti
s ambicemi, rùznými plány, s touhou pomìøit své cíle i s dosavadním úsilím
osadníkù v St. Louis i jinde. K takovým èinùm patøil v roce 1865 podnìt ke
sjednocení v�ech èeských spolkù na americké pùdì do Národní jednoty. Tato
organizace mìla v�estrannì pomáhat v�em èeským pøistìhovalcùm a podporo-
vat jejich národní povìdomí. Pokus � v podstatì první tohoto druhu za Atlanti-
kem � se ale pøes anga�ovanost nìkolika pøedních mimochicagských novináøù
nezdaøil. Ve mìstì ji� ov�em od roku 1862 èinorodì pùsobila Slovanská lípa,
pøi ní také èeská �kola a �enský spolek Libu�e.

 A právì na výzvu nìkolika èlenù Slovanské lípy byla 19. 8. 1866 v její jed-
nací síni zalo�ena Tìlocvièná jednota Sokol v Chicagu. Pøítomných 59 èlenù
zvolilo prvním starostou Franti�ka Nováka. �Sbor Sokol. . . pøejímá úlohu ne-
snadnou, cvièiti tìlo i ducha, pìstovati bratrství, lásku k vlasti, vzdìlání, ráznost
a pru�nost tìla a obzvlá�tì zachovávati národnost� charakterizoval její program
jeden z organizátorù � divadelní ochotník, muzikant, pøekladatel z nìmèiny ale
i novináø a po roce 1869 zanícený stoupenec v USA pùsobícího èeského filozofa
a publicisty Franti�ka Matou�e Klácela � Antonín Jurka. Uvìdomoval si pøitom,
� �e. . . aèkoliv síly na�e posud slabé jsou, vytrvalostí a obìtavostí pøece dospìjeme
mety na�í a slovanské na�e obecenstvo, ujme-li se nás jen upøímným úèastenstvím
na na�ich osudech, zajisté dojdeme vytknutého krásného cíle�.13

 I v tomto � stejnì jako ve vìt�inì dal�ích pøípadù � nám dosud pøístupná
torzovitá svìdectví a neúprosnì uplynulý èas více ne� sta let nedovolují zachy-
tit rozmanité aktivity a vnitøní chod jednot. O chicagské lze uvést, �e pøevzala
od Sokola pra�ského jeho kroj (v provedení z hrubého plátna), heslo Tu�me se
a jeho znak sokola v letu. Jen Jan Rudi�-Jièínský, jeden z prvních historikù
èeského sokolského hnutí v USA, alespoò pøipomíná, �e cvièení v �trikotech
a kratinkých kalhotkách�, v nìm� visutá hrazda byla hochùm �jakoby nade v�e�,14

probíhalo také v budovì Slovanské lípy. Je velmi pravdìpodobné, �e chicag�tí
Sokolové poøádali i spoleèenské zábavy a výlety.

 Zatím nelze øíci, co vedlo k roztr�ce mezi sokolským odborem a ustavující
Slovanskou lípou. Kronikáøi pouze uvádìjí, �e se osamostatnil, obmìòoval
a v roce 1868 pøijal jméno Èesko-americký Sokol v Chicagu. Není bez
zajímavosti, �e v roce 1877 spolu s tamní Svobodnou obcí podpoøil výtì�kem
z ochotnického divadelního pøedstavení ve vý�i 106 zlatých dìlnický list
Budoucnost, vycházející v Èechách.15

 O rok pozdìji � 13. 10. 1867 � pronikla sokolská my�lenka na americký
Východ � do New Yorku. Tímto pøístavním mìstem èe�tí pøistìhovalci zpoèátku
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pouze procházeli, usazovali se v nìm jen velice zruèní øemeslníci nebo lidé
schopní okam�itého samostatného podnikání (obchod, pohostinství). Zatímco
zde v roce 1854 �ilo asi 40 èeských rodin16, v 60. letech zaznamenala první
èeská osada v Manhattanu, stejnì jako celé toto centrum, ji� zøetelný rozmach.
Po roce 1861 se to projevilo i zalo�ením Slovanské lípy, Èeskoslovanského
nemocné podporujícího spolku, Dramatického spolku, èeské �koly, Vzdìláva-
cího spolku Vèela a pìveckého spolku Hlahol. Z iniciativy èlenù Vèely po nich
následoval je�tì první sokolský sbor, který za pøedsednictví Bedø. Goernera
pøijal název Tìlocvièná jednota Sokol.

 U� poèátkem prosince 1867 v�ak sokolská jednota splynula se Slovanskou
lípou a Hlaholem v Jednotu slovanských spolkù. Toto spoleèenství jí zøejmì asi
neprospìlo. V podstatì toti� ochromilo její èinnost a projevilo se i citelným
úbytkem èlenù. Vedle po�kození øady Èechù v prùbìhu hospodáøské krize v roce
1873 to zpùsobily pøedev�ím finanènì i jinak nároèné pokusy o vydávání novin
� New Yorského dìlníka a New Yorských listù � pro tamní krajany. Anga�ovali
se v nich i redaktor Jan Reindl a sazeè J. V. Matìjka, který se ale jinak se sokolskou
my�lenkou plnì ztoto�òoval.17

 V dùsledku vnitøní krize se posledních 50 èlenù v dubnu 1877 znovu osamo-
statnilo a jednota ve snaze roz�íøit své øady zavedla také podporu v pøípadì
nemoci. Tento postup se osvìdèil. Zanedlouho se rozrostla a v prùbìhu pøí�tích
dvaceti let i na patøièné vý�i vybavila (díky v�estrannému úsilí èlenù získala
moderní tìlocviènu, vlastní zasedací síò a divadlo).18

 V pozadí zalo�ení sokolského sboru v dal�ím budoucím velkém krajanském
centru Clevelandu stál národní spolek Perun, jen� si pøedsevzal �starati se v�e-
mo�nì o povznesení dobrého jména èeského v Americe, poøádati pøedná�ky,
pìstovati divadlo, zpìv a tìlocvik�.19 Sdru�oval asi 50 vlastenecky smý�lejících
mladých mu�ù ve vìku 17�25 let, z nich� nìkteøí 10. 9. 1870 prosadili zalo�ení
Tìlocvièné jednoty Sokol Perun. Zpoèátku se cvièilo pod vedením nìmeckého
turnerského cvièitele dvakrát týdnì na hrazdì, bradlech a kruzích. Brzy jej v�ak
vystøídal Boleslav Trojan, který mìl velké zku�enosti ze sokolského hnutí v Èechách,
a proto se stal i prvním náèelníkem jednoty. Pod jeho vedením se samozøejmì
upravovala cvièení a byl pøijat i jednotný kroj, vycházející z domácího vzoru.

 Je�tì na podzim tohoto roku se TJS Perun spojila se Sokolem cleveland-
ským, souèasnì nezávisle vytváøeným pøi místní Slovanské lípì, v Tìlocviènou
jednotu Sokol Cleveland. V novì vzniklém souboru se od 7. 1. 1871 ji� pøi
�iroce zamìøené èinnosti zøejmì v Americe poprvé uplatòovaly také �eny � so-
kolky. I v oblasti Clevelandu se první vìt�í skupina Èechù usadila a roz�iøovala
v 50. letech 19. století. S rostoucím významem mìsta hlavnì pro lodní dopravu
po Velkých kanadských jezerech a tì�ký prùmysl zemì, v�ak pøetrvávaly i mezi
na�imi pøistìhovalci neurovnané pomìry. To bylo pøíèinou, proè také tato so-
kolská organizace prodìlala v pøí�tích dvaceti letech øadu reorganizací èi zmìn.
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 Postupnì lze zaznamenat existenci sokolského sboru pøi spolku Svornost
v Morisanii, New York (zalo�en 1869). Dal�í se zrodil za pøispìní Èesko-Slo-
vanské podpùrné spoleènosti v Milwaukee, Wisconsin (1869). Nìkolik inicia-
tivních jednotlivcù se zaslou�ilo o zalo�ení T.J. Sokola Blesk v Baltimore,
Maryland (1872). Pod patronací ètenáøského spolku v Cedar Rapids, Iowa, (1873)
a spolku Budivoj v Detroit, Michigan (1873) se uchytil Sokol také v tìchto
místech. V tomté� roce vchází do �ivota i Èesko-americký Sokol v Kewaunee,
Wisconsin a o dva roky pozdìji Tìlocvièný spolek Sokol v Omaze, Nebraska.

 V letech 1871 a 1875 do�lo za vedení Jana A. Oliveria a Frant. Hrabaèky
rovnì� k opakovaným pokusùm o obnovu sokolské jednoty v St. Louis � v roce
1876 zde dokonce vznikl vùbec první èeskoamerický Dámský odbor Sokola
Vlasta20.

 O tom, jak nìkdy bylo obtí�né �íøit sokolskou my�lenku a zastávat v americ-
kém prostøedí i èeské kulturní a národní zájmy, svìdèí první z nich. J. A. Oliverius,
který za dobu svého amerického pùsobení pracoval v 16 krajanských listech, se
v tomto smìru sna�il asi rok. Tvrdý èlovìk, horlivý republikán, �bezúhonný
a poctivý vlastenec� nejdøíve dosáhl svého a stal se i starostou obnoveného sboru.
Záhy se v�ak støetával s existenèními starostmi a dal�ími problémy èeských
usedlíkù. Nakonec zøejmì i pro své �jednostranné politické nazírání�
a �nedùtklivost v hádce� ztroskotal.21

 První vstupy Sokola na americkou pùdu � v období 1865�1877 � tedy byly
�ivelné. Jeho propagátoøi a organizátoøi nepostrádali národní sebevìdomí, nad-
�ení i urèité schopnosti pro toto poslání. V zásadì také proto oèekávali i spon-
tánní odezvu a pøijetí mezi na�imi vystìhovalci.

 Èechoamerièané v�ak na jejich impulzy nebyli patøiènì pøipraveni. Po pøed-
chozích støetech uvnitø americké spoleènosti se krajanská Amerika jen pozvol-
na stabilizovala. Tìlovýchova, spojovaná s idejemi emancipaèního boje èeské-
ho národa v Rakousko-Uhersku, byla jen jedním z mnoha podnìtù, s nimi� se
musela vyrovnávat. Svou roli sehrála pøedev�ím vrcholící vnitøní diferenciace
na�í men�iny a samozøejmé úsilí novì pøíchozích Èechù zajistit si slu�nou
a perspektivní existenci v nové vlasti. Nebylo proto náhodné, �e podmínky
a mo�nosti pro sokolskou aktivitu v rùzných mìstech a místech, kde �ili ameriètí
Èe�i, byly velice rozdílné.

 Prùkopníci sokolských idejí se zpoèátku � i kdy� obyèejnì krátce � mohli
spolehnout na urèitou podporu svépomocných krajanských organizací. V oka-
m�iku zavádìní podpor za zemøelého èlena se v�ak proti takto èinícím sokol-
ským sborùm podpùrné spolky vìt�inou ostøe ohrazovaly. Chtìly si v tomto
smìru zachovat jistou výluènost i za cenu zpùsobení finanèních a materiálních
tì�kostí sokolským jednotám. V nìkterých pøípadech sokolský ideál znehodno-
covalo jednání pøespøíli� ambiciózních lidí, kteøí ho mìli naplòovat. Nìkdy se
i mezi Sokoly vytrácela zpoèátku v�eobecnì proklamovaná lidská a nábo�en-
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ská tolerance. Sokolské ideje se tedy úspì�nì prosazovaly a rozvíjely hlavnì
tam, kde nalezly sympatie je�tì v èeskoamerickém tisku i v krajanských
organizacích rùzného zamìøení.

 Sborùm, roztøí�tìným po øadì státù, chybìl i jednotný program. Tyr�ovy
Základové tìlocviku, rozpracovávající podrobnì sokolskou tìlocviènou sou-
stavu (v Èechách vy�ly 1873), zde vcházely plnì ve známost jen pozvolna. Li-
�ily se tedy okruhy, náplò i rozsah jejich èinnosti. S výjimkou jednot z velkých
center nemìly ostatní v dùsledku znaèných vzdáleností mezi sebou v tomto smìru
ani pøíle�itost pro pøípadnou inspiraci. Podstatnì ménì rozdílný byl u� pøístup
k otázce èlenství. Volné bylo pro v�echny mu�e, neurèoval se vìt�inou jejich
vìkový limit. Jen ojedinìle se mohly sdru�ovat �eny. Zásluhou zatím
neustáleného pohledu na jejich postavení v americké spoleènosti pøeva�ovali
ve velké vìt�inì sborù také v �actvu výraznì chlapci nad dívkami.

 Postrádali se rovnì� cvièitelé, ale i jednací a domácí øády, potøebné pro
upevnìní vnitøního �ivota i èlenské káznì. V tìlovýchovì pøeva�oval náøaïový
tìlocvik. Jeho provozování v�ak nará�elo na problémy s cvièebními prostora-
mi, náøadím i s èeskou tìlocviènou terminologií. Cvièenci se scházeli vìt�inou
dvakrát týdnì, zpoèátku na volných prostranstvích nebo i v pronajímaných
objektech. První vlastní døevìné tìlocvièny a sportovní náøadí vytváøeli nejed-
nou pouze vlastními silami.22 Skladba cvièební hodiny v podstatì závisela na
individualitì cvièitele � jeho sportovních schopnostech, teoretických znalos-
tech i jazykovém citu pro povely. Znaèné odli�nosti byly patrné rovnì� v oble-
èení èlenù sborù � kroj z domova byl inspirující, nikoliv závazný. Cvièební
úbory zùstávaly pøíle�itostné.

 Sokolská aktivita ov�em nebyla jednostranná. Tìlovýchovu, stejnì jako jinak
orientované spolky, nezøídka doplòovala ochotnická divadelní pøedstavení,
pìvecké a hudební koncerty, výlety èi rùzné spoleèenské události nebo zábavy
(hlavnì taneèní). V�em tìmto národním podnikùm velice rozdílné kvality byl
spoleèný vlastenecký ráz. Povìt�inou se pøitom konaly s my�lenkou na výtì�ek,
potøebný pro podporu a �íøení sokolských idejí v pøíslu�né oblasti. Sympatizující
lidé v�ak byli èasto nemajetní, a tak se jednalo témìø v�dy o skromný pøíspìvek.
Nad�ení prùkopníci sokolstva se proto sna�ili své finanèní nedostatky vìt�inou
o to více vyrovnávat obìtavou prací a mnohdy i nápaditou my�lenkou �ve
prospìch celku�. Vhodné dal�í finanèní a materiální zdroje � obdobu dne�ních
sponzorù � se teprve uèili získávat.

 A tak sokolské hnutí za Atlantikem v jeho poèátcích provázely rùzné organi-
zaèní pøesuny nebo zmìny i výmìny, èasté sluèování èi zániky jednot. Tento
pohyb ov�em ji� nelze v úplnosti a pøesném èasovém sledu pro torzovité
i protiøeèící si prameny a dobovou literaturu zachytit. Poèetnì pøitom kolísala,
ani� by se nìjak výraznìji roz�iøovala, jeho èlenská základna.
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 Národní jednota sokolská, její program

 Øadì zanícených nad�encù nebyl tento stav lhostejný. V roce 1877 byl proto
z více míst � New Yorku, Chicaga a Kewaunee opakovanì vznesen po�adavek
na ustavení èeského sokolského ústøedí v Americe. Podle rámcových pøedstav
mìlo podchytit a soustøedit v�echny tvoøivé tìlovýchovné propagátory a orga-
nizátory a vytvoøit jednotnì zamìøený Sokol v místech pùsobení èeských pøi-
stìhovalcù. Pøemý�livé osobnosti o tom mohli uva�ovat jen díky obecnì poli-
ticky pøíznivìj�ímu klimatu v americké spoleènosti. A zásluhou tohoto stavu
mohl být vytou�ený podnìt i naplnìn dokonce o jedenáct let døíve ne� byl zahájen
sjednocovací proces èeského sokolského hnutí v jeho kolébce (v roce 1889
vznikla Èeská obec sokolská v Praze, r. 1892 byla ustavena Moravsko-Slezská
obec sokolská v Brnì, r. 1896 se obì spojily ve Svaz Èeskoslovanského sokolstva,
v roce 1902 pøejmenovaný na Èeskou obec sokolskou).

 Jejich úvahy byly nepochybnì inspirovány sluèovacím trendem, jen� v té
dobì zasáhl krajanské hnutí. V roce 1864 a o dva roky pozdìji znova se toti�
pokou�ela Èesko-Slovanská podpùrná spoleènost zastøe�it v�echny èeské pod-
pùrné organizace. Od roku 1870 zamý�lela zaji��ovat svépomoc a podporu v�ech
èeských svobodomyslných �en v Clevelandu zalo�ená Jednota èeských dam.
O toté� se pro mu�e-katolíky sna�ila První øímsko-katolická ústøední jednota,
ustavená v roce 1877 v St. Louis.

 Pod tímto zorným úhlem � s ideou sokolského ústøedí � vystoupil 5. 8. 1877
nejotevøenìji na schùzi Tìlocvièné jednoty Sokol v New Yorku J. V. Matìjka.
Návrh mu�e z krajanských novináøských kruhù, respektovaného pro svou bez-
úhonnost a kritizovaného pro nedostatek americké podnikavosti a rozptýlenost
osobních zájmù,23 rozpracoval tamní výbor ve slo�ení M. Hlaváèek, V. Klein,
J. Koutník, J. Plent a Ferd. Rù�ièka.

 Jejich úsilí bylo zavr�eno ve dnech 13. � 15. 8. 1878 v Chicagu. V tìchto
dnech zde zasedali delegáti 10 sokolských sborù � Tìlocvièných jednot Sokol
v New Yorku a Chicagu, Èesko-amerického Sokola v Chicagu, Cedar Rapidského
Sokola, Odboru Sokol ètenáøského spolku v Cedar Rapids, Tìlocvièné jednoty
Sokol v Detroit a St. Louis, Tìlocvièné jednoty Blesk v Baltimore, Èesko-ame-
rického Sokola v Kewaunee a Tìlocvièné jednoty Sokol v Clevelandì, aby
zalo�ili vlastní ústøední organizaci � Národní jednotu sokolskou (NJS). Uvádí
se, �e pøítomných 13 osob zastupovalo 428 èlenù, z toho 282 cvièících a 554
�ákù obojího pohlaví a sbory s movitým majetkem 968,20 dolarù a nemovitým
ve vý�i 16 550,10 dolarù.24

 V pøijatém provolání ke v�em �Èechoslovanùm� se pøítomní vyjádøili, �e
�zále�í hlavnì na mladých silách na�ich, aby odvráceny byly od v�eobecného
proudu tekoucího k odnárodnìní. Aby jim poskytnuta byla pøíle�itost, kde by se
mohly osvìdèovat v národních kruzích, co upøímní národovci. . . Ponìvaè jen
v zdravém tìle vládne zdravý duch, klademe hlavní váhu na to, aby byl pøednì
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mezi námi pìstován tìlocvik, sokolství tìlesné�.25 I kdy� tato slova snad mohla
být u� tehdy chápána zejména jako obava pøed pøedvídanou asimilací na�ich
vystìhovalcù, schválené programové zásady jim nepochybnì dávaly �ir�í plat-
nost i mimo americký kontinent.

 Pravilo se v nich:

 �1. My spojení Sokolové Èeskoameriètí chceme pod názvem Národní jed-
nota sokolská vzájemnì o vzdìlání mu�ù zdravých na tìle i na duchu se zasazo-
vati;

 2. Národnost chceme podporovati: a) zakládáním sborù tìlovýchovných
a �kol, kde jich posud nestává; b) zakládáním knihoven pro potøeby pouèné,
tìlocvièné a zábavné;

 3. My uznáváme, �e vzdìlání a mravnost jsou jedinou cestou k reformì ve
spoleèenském, politickém a nábo�enském �ivotì;

 4. Ka�dé kracování osobní svobody a práv, které se pøíèí volnému vývinu
a vzrùstu na�ich svobodných zaøízení, zatracujeme a chceme se mu stavìti na
odpor;

 5. Chceme se podporovati vzájemnì ve pøípadì úmrtí.�26

 Pro budoucí èleny se navrhovalo zápisné 1 dolar a ètvrtletní pøíspìvky
25 centù. Podpora v úmrtí byla schválena ve vý�i 250 dolarù. Nejen pouze po-
zvolné pøiznávání si významu tìlovýchovy pro �ivot èlovìka, nìkdy dokonce
i zaujaté pøedsudky proti ní mezi na�imi pøistìhovalci dovolovaly, aby zásady
zatím smìøovaly pouze k mu�ùm a nikoliv i k �enám.

 V centru amerického Støedozápadu se v�ak rozhodovalo jak o my�lenkovém
a obsahovém zamìøení NJS, tak i o jejím stejnokroji. Zdánlivì se jistì jednalo
o nepøíli� dùle�itou zále�itost. Z existujících tøí � èeského sokolského, bílého
plátìného a modrého soukenného obleku byl vybrán poslední z nich.
Odùvodòovalo se to tím, �e je trvanlivý a nejlépe vyhovuje americkému vkusu.
Zvolený stejnokroj se skládal z modré kajdy (kabátu), �irokého èerného plstì-
ného klobouku, bílé ko�ile s tmavou vázankou a kalhot barvy kajdy s èerným
pasem. Velmi pøipomínal uniformu vojáka Severu z války proti Jihu � byl tak
vykládán jako projev sympatií èeských osadníkù s první z bojujících stran. S tímto
verdiktem se v�ak pøesto vnitønì v�ichni neztoto�nili, stal se pøíèinou
dlouhodobého sváru mezi sokoly. Èást ortodoxních vyznavaèù èeské uniformy
toti� dokonce posléze zùstala se svými sbory tak dlouho stranou NJS, ne� si
v roce 1916 prosadila právo moci zastávat také v této vìci vlastní názor.

 Oèekávání, vkládané do chicagského jednání, se v zásadì splnilo. Jeho zá-
vìry zaèal naplòovat výkonný výbor NJS, v nìm� byl J. B. Bìlohradský pøedse-
dou a Gustav Bedøich Rei�l jednatelem. Tito vlastenci a dal�í výbory sice mìli
v následujících obdobích odli�né výsledky, ale v�dy dokázali odùvodòovat dvojí:
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význam sokolské my�lenky pro jednotlivce a národ a obhájit potøebu ústøední
organizace, ani� ov�em poka�dé zajistili a nakonec i udr�eli jednotu formující-
ho se hnutí.

 Dùle�ité nespornì bylo, �e NJS zaèaly podporovat u� v poèátcích nìkteré
významné krajanské noviny � hlavnì chicagská Svornost. Její tváø rozhodující
mìrou a� do roku 1911 ovlivòoval Klácelùv �ák, evangelický kazatel Franti�ek
Boleslav Zdrùbek. Od ledna 1879 mìlo èeské sokolské hnutí v Americe u�
i vlastní tiskový orgán � Sokol americký. Tento mìsíèník vycházel také v Chi-
cagu. Jeho prvním redaktorem byl G. B. Rei�l, pùvodnì sazeè, poté pøekladatel
z angliètiny a francouz�tiny, kterého pro novináøskou práci pøipravil jeho �vagr
Zdrùbek. Úpravou skromný list pøiná�el cenné pokyny, zprávy ze vnitøního �ivota
jednoty i programové a dal�í materiály (návod k tìlocviku pro �áky, zápisky ze
schùze výkonného výboru, adresáø NJS i dokumenty ze sjezdù sokolstva).27

 Nesmìlé a nevýrazné poèátky ale pøesto nevystøídal nijak závratný vzestup.
Nové sokolské sbory a jednoty v�ak pøibývaly ka�dým rokem. V jejich názvech
Sbor tìlocvièná jednota Èechie, Plzeòský Sokol (oba 1879 Chicago), Sokol Zlatá
Praha, Sokol Èech (oba 1879 Cleveland) a dal�ích se zøetelnì odrá�elo smý�lení
èlenù, pøedev�ím jejich pøetrvávající duchovní sepìtí se �starou vlastí�. Toto
cítìní potvrzovalo i jmenování náèelníka Sokola pra�ského dr. M. Tyr�e èestným
èlenem NJS na druhém sjezdu v Clevelandu v srpnu 1880.28 Tento projev nezùstal
v domovinì osly�en. Podle ob�írné odpovìdi potì�il samotného sokolského
vùdce, podnítil a zahájil zároveò stálý a u��í kontakt NJS se sokolským hnutím
v Èechách.

 Národnì orientovaný program, demokratického a vlasteneckého smý�lení
i slovanské vzájemnosti, byl urèen v�em. Ve vnitøním �ivotì Sokola a vztahu
jeho èlenù nemìly rozhodovat stav, zamìstnání, majetek, politické názory èi
nábo�enství, ale demokratické principy obèanské volnosti a vzájemné toleran-
ce. Uvnitø èeské men�iny Jednota zamý�lela propagovat vyhla�ované zásady
hlavnì mezi mláde�í.

 Právì sokolové mìli zakládat svobodné èeské �koly tam, kde nejsou; jinde
mìli napomáhat k jejich rozkvìtu. V pøípadì obtí�ných podmínek zde byla je�tì
mo�nost �kol nedìlních. Pokud by se nedostávali uèitelé, po�adovalo se na
schopných èinovnících, aby je zastoupili. V místech obývaných vìt�ím poètem
Èechù se mìly sbory zasazovat, aby byla èe�tina zavedena do obecných �kol.
Podstatnì více se oèekávalo rovnì� od Sokola amerického. Znamenalo to ov�em
zvý�ené nároky na redaktora, které u� mìly být kompenzovány èásteènou
odmìnou. Pøita�livost èlenství v NJS mìlo zaji��ovat zvý�ení podpory v úmrtí
na 300 dolarù.

 Clevelandské rokování bylo dùle�ité rovnì� tím, �e po dosavadním urèitém
tápání konkretizovalo tìlovýchovnou náplò Jednoty. Stala se jí �poøadová cvièení,
prostocviky, rej, hrazda, bradla, kùò na dél a na �íø, kruhy, skok do vý�ky a do
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dálky, o tyèi, do hloubky, �ebøíky, hrazda visutá, �plhání, zápas, kladiny, ku�ele
a �erm�.29 Toto vymezení samozøejmì nebylo koneèné. Tìlovýchovná soustava
se v dal�ích letech prùbì�nì doplòovala � zejména o rùzné americké hry pro
mláde�. Z dne�ního hlediska se v ní tedy prolínala základní a rekreaèní
tìlovýchova se sporty. Pro cvièitele � samouky se zde v�ak za závaznou je�tì
nepøijala Tyr�ova soustava cvièení, vzniklá na odborném základì. Jako citelný
nedostatek nadále pùsobilo nepropracované tìlovýchovné názvosloví.

 V Clevelandu se poèítalo s tím, �e se Sokolové výraznìji projeví i v dal�ích
aktivitách. Od jejich síní se oèekávalo, �e budou pøes knihovny rùzného zamì-
øení, divadla, koncerty, pøedná�ky apod. centry národního a kulturního �ivota
v pøíslu�né oblasti. Pøedpokladem ov�em byla v�estranná podpora vìt�iny used-
líkù.

 O skuteènì dokonalé vnitøní harmonii sokolství idealisticky tehdy snil ve
Svornosti pravdìpodobnì F. B. Zdrùbek. Soudil, �e �ani zábavy u�lechtilé ne-
byly by vylouèeny z místnosti sokolské, neb není v�dy èlovìk nalo�en k vá�ným
pracem a potøebuje oddechu, pobavení, vytr�ení ze starostí a trampot, lehké
rozveselení. To mohlo by se poskytnouti zavedením pravidelných zábavných
veèerù, kde by se hrály spoleèenské hry, za pøítomnosti èlenù i neèlenù, zvlá�tì
za pøítomnosti krásného pohlaví, jeho� pøítomnost èiní spoleènost v�dy u�lech-
tilej�í. Hrálo by se v �achy, v dámu, v kuleèník, neb ku�elník. Jen hraní v karty
by muselo býti úplnì zapovìzeno a vyhozeno ze spoleènosti sokolù, nebo� jest
to pøedev�ím hra hloupá, která ani rozum nebystøí, ani� vzdìlává, nýbr� obyèej-
nì vá�nivost bezúèelnou budí a více unavuje mysl ne� okøívá. Pak by se muselo
zavésti úplné zakázání neøádu èastování, aby mohl smìle ka�dý pøijíti sem, i kdy�
nemá penìz. . . aby se sem netáhli pobudové a leno�i, kteøí �iví se, opíjejí neèestnì
cizím èastováním, aby nebyl nikdo, pøinucen napíti se i proti své zásadì a nemusel
odná�eti ze sokolovny na místo pouèení a veselé mysli je�atou opici, aby nemusel
se obávati �ádný otec, �ádná matka o mravnost svého syna neb dcery, které
dovolí do spoleènosti, nýbr� aby vìdìl ka�dý, �e kdy� jeho syn, jeho dcera baví
se v sokolovnì, �e jest lépe zachránìna v�eho vlivu zlého ne�li v kostele. Takovou
èest a vá�nost má po�ívati sokolská síò v celé obci�.30

 Sebevìdomìj�í nástup se záhy projevil. Poèet èlenù NJS se mezi jejími prv-
ními dvìma sjezdy témìø zdvojnásobil � z 338 na 735. 31 Zároveò se v�ak
ukazovalo, �e èinovníci si kladli pøíli� nároèné úkoly, ani� poèítali s dostateèným
èasem na jejich pøípravu. Nìkteøí byli i �sokoly bez perutí�, poctiví a nad�ení
pøívr�enci bez potøebných tìlovýchovných i teoretických znalostí.

 Nebyly ani nijak øídké pøípady, kdy propagace sokolství nará�ela na obchod-
ní zájmy jiných krajanù. Ti sokolským aktivistùm pod existenèními hrozbami
znemo�òovali jejich èinnost. K tomu se zanedlouho pøidaly i ostré diskuse
o nìkterých zdánlivì podru�ných zále�itostech � pøedev�ím o otázce podpory
v nemoci a úmrtí. Kritikové �svépomoci� se obávali, �e NJS by se pøi jejím
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proplácení èasem mohla stát �obyèejnou� podpùrnou organizací a ztratit vlastní
specifický charakter.

 Byl zaznamenán �el i pøípad, kdy hlavní a velice zaslou�ilý pøedstavitel si
v osobní nepøíznivé situaci bez vìdomí èlenù výkonného výboru zapùjèil so-
kolské peníze pro soukromé obchodní úèely. Jen s tì�kostmi je potom vracel,
co� znehodnocovalo jeho morální kredit a na èas i povìst Jednoty. Vyhrotil se
i problém okolo budoucího zaji�tìní tìlovýchovy, zva�ovalo se pøedev�ím pøí-
padné jmenování spoleèného cvièitele. Nìkteøí si zase jen zvolna pøivykali na
projevy vnitøní demokratizace NJS � byli tak dokonce nespokojeni s tykáním
mezi sokoly bez rozdílu vìku (zavedeno na baltimorském sjezdu v roce 1883).

 Tyto rozpory, nedostatky a nejasnosti v�ak posléze je�tì umocnila nezdravá
rivalita mezi v té dobì ji� hlavními centry èeských krajanù � �Chicagem� a �New
Yorkem�. Obì nejdøíve skrytì, poté otevøenì dala najevo, �e by mìla být sídlem
výkonného výboru Jednoty. �Chicago� si své výjimeèné postavení v tomto smìru
�udr�elo� do roku 1885, poté je �pøenechalo� konkurentovi. Ambice
i malichernost nìkterých pøedákù z tìchto velkomìst ale byla silnìj�í ne� potøeby
hnutí. V záøí 1888 na sjezdu v Cedar Rapids tak do�lo k otevøené roztr�ce � po
ní si pøisvojovaly právo vést NJS dva výkonné výbory � chicagský a newyorský.
Otevøenou krizi za�ehnal mimoøádný sjezd v èervenci 1890 v Clevelandu. Ten
zbavil pomyslných pravomocí oba a zvolil tøetí, jeho sídlem se stalo Milwaukee,
Wisconsin. Teprve po tomto zásahu �horké hlavy� zchladly � od roku 1893
sídlil výkonný výbor znovu v New Yorku a po deseti letech zase v Chicagu.

 Je nasnadì, �e vnitøní nesvornost zbrzdila rozmach, stabilitu i aktivitu NJS.
Obtí�e v sokolském hnutí nemohla pøekonat u� ani autorita èi spí�e pøízeò Karla
Joná�e, v té dobì v�eobecnì uznávaného za �prvního Èecha Americe�. Tento
novináø a demokratický politik se stal v roce 1889 americkým konzulem v Praze,
1890 místoguvernérem státu Wisconsin, 1892 generálním konzulem v Petrohradì
a v roce 1893 znovu konzulem pra�ským a po protestech Vídnì konzulem
krefeldským.

 V roce 1880 tak Jednota sdru�ovala 14 sborù se 735 èleny, o tøi roky pozdìji
16 jednot s rozdìlením do dvou okrskù � Východního a Západního � s 962
èleny, v roce 1885 jen 9 sborù a v letech 1888 a 1890 15 jednot s 858 èleny.32

Bezprostøednì se tedy kladnì neprojevilo ani to, �e od sjezdu v Cedar Rapids
v roce 1888 mohli být pøijímáni mu�i �od 18 let a� do úplného stáøí�.

 I v letech vnitøního pnutí a nejvá�nìj�í krize v dìjinách èeského sokolstva
v USA koncem 80. a poèátkem 90. let 19. století v�ak Jednota dál naplòovala
své cíle. V tìlovýchovì se o to významnou mìrou zaslou�il pøedev�ím Josef
Èermák, pùvodnì sazeè, pozdìji novináø i divadelní ochotník. Tento obìtavý
èinovník pozornì èetl a díval se kolem sebe, co� podstatnì roz�íøilo jeho vzdì-
lanost i kulturní obzor. A tak díky tomu i vrozenému citu pro kompromis, je�tì
pøedtím ne� navrhl prozíravý pøístup k neústupným funkcionáøùm z Chicaga



164

a New Yorku pøi pøípravì clevelandského sjezdu v roce 1890, se stal skuteèným
reformátorem �tìlocviku v sokolských sborech�.

 Èinil tak potøebnými instrukcemi na stránkách Sokola amerického, kde teh-
dy pracoval jako redaktor. Díky své svì�esti volil i cestu osobního pøíkladu a ze
zástupcù v�ech ètyø chicagských jednot si vytvoøil cvièitelský sbor, jeho� èle-
nové pojímali své poslání v rámci okruhu své pùsobnosti jednotnì. A koneènì
tuto perspektivu prosazoval i na baltimorském sjezdu v roce 1883. Byl si pøitom
vìdom hranic svých mo�ností, a tak i on zde pøivítal usnesení, �e je nutné v zájmu
pøekonání tìchto nedostatkù pozvat z Èech spoleèného ústøedního cvièitele.

 První z nich � Karel �tulík � pøijel z Èech na doporuèení Sokola pra�ského
v roce 1886. Tato volba se ukázala mimoøádnì ��astnou. Pozvaný prokázal za
Atlantikem jako �koèující cvièitel� výteèné praktické a teoretické znalosti tìlo-
cviku. Zøejmì a� on zde �iroce zpropagoval Tyr�ovo èlenìní tìlocvièné sousta-
vy do ètyø èástí (1. Prostná a poøadová cvièení, 2. náøaïový tìlocvik, 3. skupi-
nová cvièení, 4. �erm, zápas a rohování). Plnì se také uplatnil pøi redigování
Sokola amerického a je�tì zde staèil vystudovat lékaøství. V�dy pøitom vystu-
poval jako �mu� krásných mravù a u�lechtilých zpùsobù�, co� mu zajistilo
znaènou úctu. U� jako lékaø proto vedl úspì�nì spolu s J. Èermákem
a Fr. Pecivalem v srpnu 1899 i první cvièitelský kurz, jeho� posluchaèi � stejnì
jako frekventanti dal�ích � mìli pøevzít cvièitelské funkce v jednotlivých sborech.

 V té dobì v Americe prokazoval své v�estranné schopnosti u� i dal�í cvièitel
vyslaný z Èech v roce 1893 � Jan Mendík. On toti� mezi jiným sestavil a výkon-
ný výbor NJS v New Yorku v roce 1895 vydal tolik postrádané èeské Povely ku
podrobnému procvièení poøadových cvièení. Pøínos této pøíruèky byl nesporný,
nebo� poskytovala návod ke sjednocení èeského tìlocvièného názvosloví, i kdy�
v roce 1903 se v St. Louis rozhodlo o u�ívání angliètiny v tìlovýchovì a pøelo�ení
tìlocvièné soustavy do tohoto jazyka. Obdobnì prùkopnickým èinem v této
oblasti bylo té� vydání Tìlocviku, praktické pomùcky pro èeskoamerické
cvièitele mláde�e a �enských odborù (Výkonný výbor NJS, New York 1908).
Pøi zpracování této obsáhlé metodické a instruktá�ní pøíruèky vycházel J. Èermák
z Tyr�ova díla Základové tìlocviku, vyu�íval v�ak plnì i vlastních dlouholetých
sokolských zku�eností.33

 Národní jednota sokolská si navzdory vnitøním problémùm troufala i na
veøejné prezentování a popularizaci svých cílù a úrovnì na americké pùdì i ve
�staré vlasti�. Zaèala dokonce �íøit sokolskou my�lenku i mezi dal�ími slovan-
skými men�inami v USA.

 �Pravou manifestací národní� se staly závody, je� �vynikly nad v�echny
dosavadní po stránce technické�, 25.�26. 8. 1884 v Chicagu. Zúèastnilo se jich
47 cvièencù z 11 sborù � pøekonaly svým rozsahem a ohlasem pøedchozí sokol-
ská vystoupení v New Yorku a Detroitu. Spoleèensky toti� byly zarámovány ve
dnech 23. a� 27. 8. uvítacím banketem, tøi míle dlouhým krajanským prùvodem
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(s úèastí 70 svobodomyslných i katolických spolkù), slavnostní prohlídkou mìsta
pro pozvané i dùstojným rozlouèením s nimi. Vá�nost podniku dodávali rovnì�
øeèníci � chicagský starosta, K. Joná� a F. B. Zdrùbek. Bìhem závodù necvièili
jen jednotlivci, ale i dru�stva, roz�íøil se poèet náøadí a sportovních disciplin ze
4 na 9 (bradla,hrazda,kùò na �íø a na dél, ku�ely, �plhání, skok daleký, vysoký
a skok o tyèi).34

 Pøíle�itostí k aktivitì Jednoty v Èechách se mìl stát II. v�esokolský slet,
svolaný do Prahy u pøíle�itosti 25. výroèí Sokola na rok 1887. Rakouské úøady
v�ak natolik okle��ovaly jeho program na znamení nesouhlasu s rozmachem
i úsilím tohoto hnutí, �e sokolské vedení slet nakonec odvolalo. Namísto nìho
se uskuteènily v èervnu 1887 v Èeském Brodì sokolské závody, na nich� mìla
NJS 24 borci vedenými K. �tulíkem a J. Èermákem, dùstojné zastoupení. Tato
delegace tvoøila souèást druhé hromadné výpravy Èechoamerièanù do bývalé
vlasti (celkem v ní bylo 277 osob, z toho 30 dìtí).35

 �Podnikem tím zjednalo sobì Sokolstvo americké slavného� jména�, psal
tehdy pra�ský Sokol, �jak v Sokolstvu, tak i v�ech vrstvách lidu èeského; ono
dokázalo, co poctivé snahy, dobré vùle a horlivé píle v jeho øadách jest�, pokra-
èoval dále.36 Pøíznivé odezvì napomáhal nejen projev podpory sokolskému hnutí
v Èechách, ale i sounále�itosti s domovem. Dokládal ji mezi jiným i finanèní
pøíspìvek, pøedaný bìhem náv�tìvy Ústøední matici �kolské v Èechách (o rok
pozdìji se na sjezdu NJS v Cedar Rapids u� navrhlo èlenství v Matici a její
ka�doroèní podpora èástkou l00 zlatých).

 �Tou dobou zarazili jsme prvé klíny vzájemnosti slovanské s úsilím nemalým
a nìkdy i s mnohým sebezapøením pracujíce o tom, aby na�i pomáhali zakládati
sbory sokolské Polákù, Slovákù, Chorvatù a jiných vìtví slovanských v mìstech
a osadách, kde se jen dá�,37 komentoval dal�í okruh èinnosti MUDr. J. Rudi�-Jièínský.

 Po clevelandském smíru NJS výraznì roz�íøila své øady, za rok sdru�ovala
ve 24 sborech 2 033 èlenù.38 Zviditelòovala se zároveò výraznìji i v èeskoame-
rické spoleènosti. Stála toti� u zrodu nového pokusu o vytvoøení krajanského
ústøedí � Národního ústøedního výboru (dále NÚV) � je� si pøedsevzalo vystu-
povat jménem v�ech èeských usedlíkù v Americe. My�lenku jeho zalo�ení ten-
tokrát nastínili svobodomyslní delegáti 10. sjezdu Èesko-Slovanské podpùrné
spoleènosti (dále ÈSPS) v Cedar Rapids v èervnu 1891. Jeden z pamìtníkù v�ak
pozdìji vzpomínal, �e �býti èlenem Sokola a jednoty ÈSPS rozumìlo se samo
sebou u v�ech lidí svobodomyslných, kteøí se vùbec zajímali o ná� národní
�ivot. . .�39 Jednota proto v NÚV hlavnì zásluhou dr. K. �tulíka, Augustina
Volenského (druhého redaktora Sokola amerického a jednoho z vedoucích so-
kolské výpravy do Èech v roce 1887), J. V. Matìjky, A. Jurky, K. Joná�e
a pøedního svobodomyslného novináøe a básníka Václava �najdra (redaktora
clevelandského týdeníku Dennice novovìku), záhy získala nejen významné za-
stoupení, ale i vliv na jeho aktivity.
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 I kdy� tento orgán nakonec nepodpoøili katoliètí pøistìhovalci (splýval jim
odpor k Vídni a Øímu), do svého zániku v roce 1896 dosáhl nìkterých ze svých
cílù. Nad jeho mo�nosti se zatím ukázalo zalo�ení informaèní kanceláøe v Praze,
je� by dodávala americkému tisku seriózní zprávy o pomìrech v Èechách. Toté�
lze øíci i o zøízení národní knihovny, která by obsahovala základní kni�ní fond
potøebný ke studiu minulosti èeských zemí a o vybudování krajanského archivu,
v nìm� by se soustøeïovaly materiály o Èe�ích v USA. I koncepci edièní èinnosti,
opírající se o vydávání díla i portrétù významných èeských osobností
(J. A. Komenského a dal�ích), pro finanèní tì�kosti a úzké autorské zázemí40

nebylo mo�né realizovat.

 Pøes stálý nedostatek penìz se ale v letech 1892�1894 daøilo vydávat anglic-
ký mìsíèník The Bohemian Voice (Èeský hlas), chápaný jako propagace úsilí
èeské men�iny v Americe a nevyhýbající se zájmùm rodákù v domovinì. Jeho
redigování bylo svìøeno právníkovi Tomá�ovi Èapkovi, pozdìj�ímu preziden-
tovi newyorské Bank of Europe. Dùvìru dostal jistì i proto, �e u� pøedtím
pracoval také jako zpravodaj nìkterých krajanských listù. Vìdìlo se i o jeho
hlubokém a opravdovém zájmu o dìjiny amerických Èechù i Slovákù.

 Výbor také dokázal zmobilizovat Èechoamerièany pro výstavbu èeského
pavilonu na Svìtové výstavì v srpnu 1893 v Chicagu. V jejím prùbìhu � 12. 8.
� se uskuteènil první Èeský den v Americe, který byl jednou z nejúspì�nìj�ích
akcí výstavy vùbec. Na 150 000 jeho náv�tìvníkù vidìlo prùvod èeských spolkù,
skládající se z 20 000 lidí. Zaujal je i koncert èeské hudby ve vynikajícím
nastudování Antonína Dvoøáka (tehdy øeditele newyorské konzervatoøe)
a Vojtìcha Hlaváèe (dvorního hudebního inspektora v Petrohradì). Velice je
oslnilo také cvièení sokolù,41 vedených P. Strakou, F. Pecivalem a J. Èermákem.
Význam celé akce svým slavnostním projevem je�tì podtrhl K. Joná�.

 Ohlas èeské úèasti na chicagské výstavì a zvlá�tì Èeského dne byl natolik
silný, �e pronikl i do Èech. Èeská obec sokolská si byla vìdoma velkého pøíno-
su èeskoamerických sokolù pro celkový úspìch tohoto podniku. Poprvé proto
Národní jednotu sokolskou za tohoto sna�ení veøejnì ocenila, a to vìncem ze
støíbrných lipových listù.

 Ameriètí sokolové se spolupodíleli i na zalo�ení Èeské ligy na podzim tého�
roku. Tento orgán vznikl bezprostøednì po vyhlá�ení výjimeèného stavu nad
Prahou a okolím 12. 9. 1893, kladl si proto za cíl �mravnì i hmotnì podporovati
zápas o samosprávu v zemi koruny èeské�.42 Za solidaritu s �pokrokovým hnutím
mlad�ího èeského pokolení� (Omladinou) se u� ale vyznamenání ze �staré vlasti�
samozøejmì v �ádném pøípadì nedala oèekávat. . .

 O dva roky pozdìji znemo�nily pravdìpodobnì finanèní tì�kosti NJS vyslo-
vit se ke stísnìným rakouským pomìrùm i doma. Tìmito dùvody toti� omlou-
vala Èeské obci sokolské neúèast své delegace na III. v�esokolském sletu v Praze,
konaném u pøíle�itosti Národopisné výstavy Èeskoslovanské koncem èervna
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a poèátkem èervence 1895 v Praze. Pozdravný dopis NJS v�ak nebyl jen
vysvìtlením � vyjadøoval rovnì� víru amerických sokolù v nadìjnou perspekti-
vu v�ech Èechù. Nìkteøí èlenové NJS (spolupracovníci Svornosti i jiní) pøesto
tyto akce v domovinì nakonec slu�ebnì nebo jako soukromé osoby nav�tívili.
Pøijeli se ètvrtou výpravou Èechoamerièanù do Èech, organizovanou na podpo-
ru obou významných projevù emancipaèního procesu èeského národa v rámci
rakousko-uherské monarchie.

 Národní jednota sokolská dosáhla v té dobì i nejvìt�ího vzrùstu èlenské
základny. Na chicagském sjezdu v srpnu 1893 se ve 35 sborech sdru�ovalo
3 500 èlenù.43 Toto roz�íøení si vy�adovalo i novou správu NJS � dosavadní
2 okrsky nahradily podle èeského vzoru 4 �upy. Východní �upa se sídlem v New
Yorku zahrnovala státy New York, New Jersey, Massachusetts a Maryland;
Západní s vedením v Omaze sbory v Nebrasce, Iowì a Missouri; Støední øízená
ze St. Louis jednoty v Ohiu, Michiganu a Wisconsinu a do Chicagské se sídlem
v Chicagu pøíslu�el stát Illinois.44

 Ustavení �up (obdobnì jako v roce 1884 v Èechách) si vy�ádaly potøeby
spoleèné organizace formujícího se hnutí. Tyto orgány mìly spojovat jednoty
v pøíslu�ných oblastech a státech za úèelem tìsné spolupráce, pomoci a øízení
sokolských zále�itostí. Otevíraly pøíle�itost pro u��í vzájemnou kooperaci jed-
not pøi veøejných cvièeních, pøi zaji��ování pøípravy cvièitelù v regionech i na
jiných úsecích. To v�e mohlo pøedznamenat potøebné zpevòování vazeb uvnitø
èeského sokolského hnutí v Americe a jeho pøí�tí spoleèenský vzestup.

 Poèet èlenù NJS ji� ale a� do roku 1914 nebyl pøekonán (pohyboval se v�dy
pøes 3 100 osob). Výraznì kolísalo mno�ství sborù � v roce 1894 jich bylo 25,
1898 46, 1903 37 a 1908 62.45 V posledním uvádìném roce tehdy u� pøední
sokolský èinovník a redaktor Sokola amerického J. Rudi�-Jièínský dokonce
zaznamenává 67 sborù (58 mu�ských a 9 �enských), zachycuje pøitom i organi-
zaèní zmìny uvnitø NJS. Zatímco Východní �upa zùstala ve stejné podobì, sídlem
Severovýchodní se stal Cleveland (Ohio, Michigan, Pensylvánie), Støední
St. Louis (Illinois, Minnesota, Wisconsin, Missouri, Iowa), Západní Omaha
(Nebraska, Kansas, Oklahoma, Kalifornie, Oregon a Washington).46

 K tomuto roz�íøení èlenské základny urèitým zpùsobem pøispìlo, �e se mezi
Sokoly stále více tøíbil také názor na pøípadné zapojení dívek a �en do èinnosti
Jednoty. U� po clevelandském sjezdu v roce 1880 se neèinily nijaké pøeká�ky
pro cvièení dívek, nepøijalo se v�ak v této vìci �ádné samostatné usnesení. Tento
krok si tehdy spí�e vynutila èerstvá skuteènost � ji� v roce 1879 toti� Sokol
clevelandský zalo�il dívèí tìlocvièný odbor a v bøeznu 1880 toté� uèinila
Tìlocvièná jednota Sokol v Chicagu.47

 Výkonný výbor v Milwaukee v období svého pùsobení (1890�1893) ji� vì-
noval �obzvlá�tní péèi získávání mláde�e obou pohlaví, tìlocviku, za kterou�
pøíèinou vydal ob�írné provolání ku Èe�stvu americkému�.48 Po roce 1893 se
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brala na vìdomí i úèast �en na cvièení. Ukazovala se dokonce pøímo nutnost
výchovy �enských cvièitelek �ponìvad� mnohé dívky neb �eny se pøece jen
ostýchají ty které výkony provádìt pøed cvièitelem mu�ského pohlaví�. Vý-
sledkem tohoto pøístupu bylo, �e NJS v roce 1898 sdru�ovala na 1300 �ákù
a �aèek.49 Oma�ský sjezd v tém�e roce je�tì rozhodl o prémiování sborù nejú-
spì�nìj�ích v získávání chlapcù a dívek formou hmotné odmìny. Celý problém
definitivnì uzavøel sjezd v St. Louis v roce 1903. Na nìm byl �enám a dívkám
otevøen vstup do NJS pøi stejných právech a povinnostech jako mu�ùm a chlap-
cùm i vyslovena podpora v zakládání samostatných sborù sokolek.50

 Sokolské hnutí na pøelomu 19. a 20. století

 Na pøelomu 19. a 20. století se ale zároveò i ukázalo, �e NJS (uznávaná
a respektovaná ÈOS) jen ztì�í zahrne do svých øad v�echny stoupence sokolství
v USA. Stále zøetelnìji se toti� ozývali její kritikové, nesmíøení s u�íváním
amerického (modrého) nikoliv èeského (èerveného) stejnokroje. To se jim zdálo
dostateèným argumentem pro tvrzení, �e Jednota je pøíli� amerikanizována
a odvrací se stále více od èeského vzoru.

 Na této bázi nejdøíve vystupoval Sokol slávský, zalo�ený v únoru 1890
v Chicagu. Vznikl slouèením tamních dvou jednot Linha a Fügner, existujících
od srpna 1888 (první si pøedsevzala pùsobit mezi svobodomyslnými, druhá mezi
katolickými krajany). Tento názor postupnì sdílely od roku 1893 Sokol pokrok
a od roku 1895 Sokol �i�kùv dub v Chicagu. V prosinci 1897 se v�echny dohodly
na spolupráci, kdy� pod názvem Èesko-Slovanská sokolská �upa Fügner-Tyr�
zamý�lely �vìrnì kráèeti dle zásad sokolstva èeského a takté� nositi kroj, jakým
honosí se sokolské jednoty v Èechách�. Zakládajícími jednotami byly 18. prosince
tøi jmenované mu�ské sbory a jejich �enské odbory � s celkem 244 èleny.51

 Brzy ale jejich vyznávání �dùslednì èeského sokolství na americké pùdì�
pøekroèilo hranice Støedozápadu, nalezlo své pøívr�ence hlavnì v Clevelandu
a zanedlouho i v Kanadì. V roce 1912 �èeský smìr� pøijímalo 17 jednot
s 8 �enskými odbory � celkem 1 987 èlenù (1426 mu�ù a 561 �en).52 Od let
1911�1912 ho vyznávaly rovnì� dvì sokolské jednoty v Kanadì.

 Jejich národní, kulturní a tìlovýchovné úsilí se po roce 1898 v podstatì nijak
neli�ilo od sna�ení NJS, obì jednoty v�ak spolu a� do roku 1904 pøesto vùbec
nekomunikovaly. Èinnost novì vzniklé �upy od roku 1898 popularizoval
a usmìròoval z Chicaga hlavnì mìsíèník Borec (od roku 1908 vycházející pod
názvem Borec americký). Tváø tohoto periodika ovlivòoval pøedev�ím výtvar-
nì orientovaný Jaroslav Ko�aø (pøed odjezdem do USA v roce 1892 studoval
v Praze a Paøí�i malíøství), který v roce 1911 vydal i sbírku básní Písnì Sokola.53

Tato, z dne�ního hlediska ne v�dy sokolské svornosti dùslednì odpovídající
iniciativa, pøedstavovala první vá�nou pøíèinu �tìpení sokolského hnutí v USA.
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 V dobì, kdy NJS u� získávala a upevòovala jednotnou a uvnitø provázanou
organizaèní strukturu od jednot jako základního èlánku pøes �upy a� k celoame-
rickému ústøedí, vystoupily do popøedí i dal�í dùvody nejednoty èeského
sokolského hnutí v Americe. Vlastní cestu si zvolila nejdøíve pøedev�ím èást
èeskoamerických dìlníkù. Byli to ti, kteøí u� pochybovali o celonárodním po-
slání Jednoty; o tom, �e stojí nad v�emi stranickými spory a sna�í se pøeklenout
vznikající sociální rozpory. Zdálo se jim toti�, �e u� není orientována i na
èeskoamerické dìlníky a øemeslníky.

 Nìkteøí z èinovníkù NJS k nim sice �hodnì pod vlivem �patných tehdy èasù�
(hospodáøská krize v USA v roce 1893) od poloviny 90. let hledali chápavý
pøístup, otevøenì se v�ak v tomto smìru projevoval zatím zøetelnì pouze Sokol
americký, redigovaný od roku 1894 MUDr. K. �tulíkem. Tento list pøitom
dokonce otiskoval rùzné materiály s �hnutím sociálnì demokratickým souhlasí-
cí�. Osvìtlováno bylo zároveò i �stanovisko mezinárodní, jako opravdovému
vlastenectví nepøeká�ející.� Vybízení k èinnosti na podporu dìlníkù se v�ak
nesetkalo uvnitø Jednoty s odpovídajícím ohlasem, aèkoliv bylo zdùrazòováno,
�e �sokolové mají peèovati o to, aby bratrství se stalo skutkem a neostávalo jen
ve stanovách, aneb na ústech. . .� Pøíli� novì a revoluènì asi znìla vedení a vìt�inì
èlenské základny zde ti�tìná slova: �. . . my pomáhejme osvobodit otroky bílé. . .
pomozme jim k právu�, nebo� tak i �národní po�adavky pøijdou k právu.�54 A�
sjezd NJS v St. Louis v roce 1903 vyjádøil otevøenì sympatie èeskému dìlnictvu
a jeho snahám. Obdobnì zde byla pojímána i otázka svobodomyslnosti èlenù Jednoty.

 Tento mìnící se pøístup si vy�ádal poprvé od roku 1878 výrazný zásah do
jejích programových zásad. Bez provádìcích instrukcí znìly:

 1. �My sokolové èesko-ameriètí, sdru�ení v Národní jednotu sokolskou ve
Spojených státech, chceme se o du�evní a tìlesný vývin mláde�e, �en i mu�ù
zasazovati a dle zásad obèanských a svobodomyslných pracovati na pokroku
a vzdìlání lidu svého v zemi této.

 2. Chceme pøispívati ku povznesení jména èeského, my�lenky volné a po-
vznesení vìci na�í na dráze pokroku a vzdìlání v�ech tøíd lidu na�eho, zasahu-
jíce pilnì v otázky, týkající se pøímo práce národní, spoleèné, vìøíce, �e vzdìlá-
ní, jak tìlesné, tak i du�evní a mravnost jsou základem oprav spoleèenských
i politických, je� vrcholí v pravých ctnostech obèanských lidu dìlného, jemu�
ve�keré sympatie na�e nále�í ve v�ech otázkách národohospodáøských, otáz-
kách o bytí toho lidu, jeho� pøíslu�níky jsme.

 3. Ponìvaè vìøíme, �e jen v tìle zdravém a nále�itì vypìstovaném nejlep�í
soutì� v práci udr�et se dá, �e karakter, mu�nost a stateènost jsou hlavními
ctnostmi lidu, jemu� netøeba býti v porobì, vyslovujeme se pøísnì a pøímo proti
jakémukoliv kastovnictví a ka�dému zkracování osobních práv a svobody
v �ivotì obèanském, je� pøíèí se volnému, vy��ímu a nále�itému vzrùstu na�ich
svobodných zøízení v nové vlasti na�í. . .�55
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 Stanovisko NJS k dìlnické otázce tak tedy bylo ji� oficiálnì v�ímavé, pro
dìlníky v�ak stále ne zcela konkrétní a výrazné, pøedev�ím v�ak opo�dìné.
Dlouholetá zdr�enlivost v tomto smìru toti� vyústila u� poèátkem 90. let v New
Yorku v zalo�ení Dìlnicko-amerického Sokola (DAS) � prvního èeského
dìlnického tìlocvièného spolku v Americe vùbec. Vznikl z podnìtu Gustava
Habrmana, pùvodnì soustru�níka a øezbáøe, pozdìji èeskoslovenského mini-
stra. Jeho zakládajícími èleny se stali 19. 3. 1892 stoupenci sokolství, sdru�ení
v tamním èeském Dìlnickém vzdìlávajícím spolku. Za starostu byl zvolen
F. �vejda a náèelníkem Èenìk Votruba. Prvním redaktorem jeho novin � mìsíè-
níku Besídka sokolská, který navazoval v kvìtnu 1894 na Matici dìlnickou � se
stal pozdìji významný americký antropolog èeského pùvodu dr. Ale� Hrdlièka.
Uznávaným èinovníkem byl v budoucnosti rovnì� Emanuel Viktor Voska,
pùvodnì kamenosochaø, poté novináø, èesko-americký podnikatel a pøední pøed-
stavitel I. krajanského odboje.

 DAS zpoèátku upøednostòoval �národní zájmy pøed tøídnì-socialistickými�,
na americkém Východì pøitom záhy získal dal�í následovníky. V roce 1900 se
zde existující sbory sdru�ily v Jednotu dìlnicko-americký Sokol se sídlem v New
Yorku. Ta postupnì dospìla k závìru, �e Èe�i se musí zapojit do celosvìtového
dìlnického emancipaèního hnutí. Pøijala heslo �boje za svobodu, vzdìlání
a blahobyt v�eho lidstva bez rozdílu pohlaví a pletì.�56 V roce 1909 èítala v New
Yorku a okolí 11 mu�ských a 5 �enských sborù.57 V polovinì I. svìtové války
bylo jejími èleny 1 023 osob, z toho 745 mu�ù a 278 �en.58

 V souvislosti s obnovou èeského sociálnì demokratického hnutí v Americe
okolo roku 1898 (ji� v roce 1869 zalo�il Lev Jan Palda v Clevelandu první
dìlnický sociálnì demokratický spolek èeský, o rok pozdìji vznikla v New Yorku
také èeská sekce I. internacionály) a zøejmì i pod vlivem vyluèování dìlníkù
tohoto pøesvìdèení v roce 1897 z ÈOS v Èechách vyrostl NJS opravdový
konkurent. I za Atlantik toti� pøicházely informace o pokusech o ustavení èeských
tìlocvièných spolkù v domovinì, je� v roce 1903 vyústily ve vznik Svazu
dìlnických tìlocvièných jednot.

 Kdy� DAS i za americké hospodáøské krize v roce 1907 stále odmítal dìlnic-
ké politické akce, byla za dva roky také na americkém kontinentì � v Clevelan-
du � zalo�ena první Dìlnická tìlocvièná jednota; v tém�e roce se k ní pøidala
i druhá v Chicagu a dal�í v St. Louis.59 O dva roky pozdìji vytvoøilo u� 6 exis-
tujících jednot Svaz Dìlnických tìlocvièných jednot èeských v Americe.

 Toto ústøedí se u� programovì hlásilo k idejím socialismu, volnì pøitom
vycházelo i z Tyr�ových sokolských zásad. Rovnì� èe�tí sociálnì demokratiètí
pøívr�enci takto pojaté tìlovýchovy se mohli opøít hlavnì o noviny Èeského
odvìtví americké strany socialistické Spravedlnost, vycházející jako deník od
roku 1905 v Chicagu a týdeník Americké dìlnické listy, zalo�ený v roce 1909
v Clevelandu. Svaz rozvíjel svou politickou, národní, kulturní a tìlovýchovnou
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aktivitu oproti NJS (ale i �upì Fügner-Tyr� a DAS) u� na bázi stranické. Hlavnì
v amerických prùmyslových centrech Chicagu, New Yorku a Clevelandu
sdru�oval v roce 1914 16 jednot s více ne� 1 000 èleny.60

 Zjevný pøíklon NJS ke �svobodomyslnosti� v prùbìhu 90. let 19. století,
vrcholící na sjezdu v St. Louis 1903, vedl také v Americe ke vzniku èeského
tìlovýchovného hnutí na konfesijním základì. Pøedstavu, �e Jednota by mìla
být v podstatì bezvìrecká si krajané-katolíci nìkde brzy oprávnìnì vysvìtlova-
li jako programový ústup od dosavadní nábo�enské tolerance. Argumentovali,
�e v poèátcích Jednoty patøili i nìkteøí katoliètí knì�í mezi nejhorlivìj�í
propagátory sokolské my�lenky. Ti, kteøí nechtìli zapírat své nábo�enské vy-
znání, ji� proto v roce 1890 èinili pokusy o zalo�ení vlastní tìlovýchovné orga-
nizace, �kde by city nábo�enské nebyly urá�eny a tupeno to, co bylo na�im
otcùm i matkám svato�.61

 První sbor èeské Katolické jednoty Sokol byl zalo�en 18. 7. 1893 v Omaze.
Nedlouho poté se ustavily katolické sbory v South Omaha, Plattsmouth, Nebraska
a na východì v Baltimore a také v Detroit. Vlastní ústøední organizace s tímto
názvem v�ak vznikla v South Omaze a� 7. 9. 1908.62 Podnìt k tomu dali novináø
Vladimír Malec a faráø Josef Chundelák, dlouholetí krajan�tí pracovníci. Jejím
starostou se stal dr. Hynek Dostál, redaktor nejstar�ího listu èesko-katolického
v Americe Hlas a posléze pøední národní a kulturní èinitel za Atlantikem.
K udr�ení národního povìdomí a nábo�enských zvyklostí mìl pøispívat tiskový
orgán Jednoty Katolický Sokol, vycházející v St. Louis zøejmì od roku 1914
�estkrát do roka (jeho prvním redaktorem byl V. Malec).63

 �Program nábo�enský, vlastenecký, tìlocvièný a vzdìlávací� pøi zachování
vìrnosti �pravým sokolským ideálùm� se sna�il také naplòovat zpoèátku znaè-
nì autonomní Sbor Sokol Orel. Vznikl 14. 9. 1909 v New Yorku z iniciativy
knìze B. Matìjù, který se stal i jeho prvním kaplanem a náèelníkem. Pro kato-
lickou tìlovýchovu získával vìøící mu�e, �eny a mláde� na americkém Výcho-
dì, od roku 1913 se staly jeho dùle�itým pomocníkem Týdenní zprávy. Uvádí
se, �e v roce 1920 mìla Katolická jednota Sokol celkem 1 650 èlenù.64

 Poèátkem 20. století bylo u� tedy èeské tìlovýchovné hnutí v Americe roz-
�tìpené. Národní jednota Sokolská, Èesko-Slovanská sokolská �upa Fügner-
Tyr�, Dìlnicko-americký Sokol, Svaz dìlnických tìlocvièných jednot èeských
v Americe a Katolická jednota Sokol se sice ve svých programech hlásily ve-
smìs k idejím J. Tyr�e a J. Fügnera, ale v jejich výkladu a naplòování byly
zøetelné zásadní èi men�í odli�nosti. Jistì nadnesený je pozdìji u�ívaný údaj, �e
v té dobì dohromady sdru�ovaly 10 000 èlenù.65 Poèet 7 000 by asi více odpo-
vídal dílèím statistikám jednotlivých organizací z rùzných údobí.
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 Aktivity nejednotného hnutí

 Toto rozdìlení ale nebránilo �ádné z organizací, aby stále více rozvíjela podle
svého zamìøení, mo�ností a schopností èlenù národní, kulturní, vzdìlávací
a tìlovýchovnou èinnost. Jednalo se o aktivity korespondující zejména s dìním
v �Novém svìtì� a v domovinì.

 V tomto nástinu nelze plnì postihnout ani dílèím zpùsobem sumarizovat toto
mnohostranné dìní. O jeho pestrosti snad vypovídají nìkteré mezi krajany
obvyklé èi specifické okruhy aktivit.

 Ameriètí Sokolové se pøedev�ím pøi ka�dé pøíle�itosti v�dy s úctou a pietou
hlásili k èe�ství a národní minulosti, nezøídka pøitom dávali ostentativnì najevo
i svou nechu� k Rakousko-Uhersku. Vzpomínali zejména na významné osob-
nosti a památné události èeských dìjin. Podporovali stavìní pomníkù a památ-
níkù na jejich poèest, pojmenovávali po nich novì vznikající jednoty i spolkové
budovy, poøádali pøi jejich významných jubilejích oslavy a pøedná�ky, v men�í
míøe i výstavy.

 Chicag�tí èlenové NJS tak byli mezi prvními, kteøí zahájili sbírku na Kláce-
lùv pomník v Belle Plaine, Iowa. Pochopení významu jeho osobnosti � tohoto
�starého sokola v zajetí� � dovedlo newyorský výkonný výbor NJS nìkdy pøed
rokem 1908 k rozhodnutí pøedat jeho ve�kerou literární pozùstalost Náprstkovì
muzeu v Praze.66

 K posilování národního vìdomí èeských pøistìhovalcù pøispívala mezi ji-
ným i znaèná finanèní podpora èeského svobodomyslného �kolství v USA
i v podstatì pravidelné pøíspìvky Ústøední matici �kolské v Èechách. Jen v Chi-
cagu pùsobilo v roce 1914 asi 15 tìchto rùznì zamìøených �kol s 1 800 �áky
z celkového poètu 60 svobodomyslných �kol s 6 000�7 000 studenty v Americe.67

 V centru Støedozápadu se v péèi o nì zvlá�� vyznamenával sbor NJS Tìlo-
cvièná jednota Èechie, který na tyto úèely po dlouhý èas vìnoval takøka v�ech-
ny vydìlané i jinak získané peníze. Byla to právì jednota, je� jako prvá protes-
tovala proti u�ívání nìmèiny na veøejných �kolách v Chicagu, �dovolávajíc se
stejných práv pro èe�tinu�. K rozvoji èeského �kolství v domovinì po roce 1907
mìlo pro zmìnu také pøispìt 8 000 korun, které pøedala delegace NJS Ústøední
matici �kolské u pøíle�itosti V. v�esokolského sletu v Praze.68

 Na udr�ení pout s domovem byla více èi ménì zamìøena podstatná èást
èinnosti jednotlivých èlánkù sokolských struktur. Zintenzivòoval se vzájemný
kontakt. Èechoamerièané nav�tìvovali domovinu, v nejvìt�ím poètu pøijeli
v rámci výprav NJS a �upy Fügner-Tyr� u pøíle�itosti V. a VI. v�esokolského
sletu v letech 1907 a 1912. A rovnì� mezi americké Sokoly zase pøijí�dìli
významní èe�tí politici (Václav Klofáè 1909 a 1913; dr. Franti�ek Soukup 1912�
1913; Gustav Habrman 1913) a kulturní i tìlovýchovní pracovníci (Vojta Bene�
1913�1914; dr. Karel Velemínský 1912, dr. Jiøí Guth-Jarkovský 1904). V roce
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1909 se za nimi vypravila dokonce i reprezentaèní delegace ÈOS, vedená jejím
starostou dr. J. Scheinerem.69

 K tomuto cíli smìøovala jistì i snaha sokolù podílet se poèátkem 20. století
na novì se ustavujících ústøedních krajanských orgánech v Americe, aspirují-
cích na poslání reprezentanta a mluvèího celé �èeské vìtve� ve Spojených stá-
tech.

 Byli mezi zakladateli Svazu svobodomyslných v èervnu 1907 v Chicagu.
Sdru�ovaly se v nìm èeské svobodomyslné, sokolské a socialistické jednoty
a spolky hlavnì za úèelem spoleèného postupu pøi propagaci ateismu uvnitø
èeskoamerické spoleènosti. Volnì navazoval na Klácelovo Sdru�ení svobodo-
myslných obèanù Èeskoslovanských a ideovì a organizaènì se opíral o Volnou
my�lenku v domovinì (její vedoucí pøedstavitelé dr. Theodor Barto�ek a Karel
Pelant nav�tívili v letech 1907 a 1908 Spojené státy a stáli u zrodu Svazu). Jeho
sídlem se stal New York, kde také vycházel tiskový orgán svobodomyslných
Vìk rozumu.

 Pøi pøíle�itosti sletu NJS, konaného koncem srpna 1909 v Chicagu, byla
zalo�ena Èesko-americká tisková kanceláø (dále ÈATK)70. Cílem této instituce,
o její� vytvoøení usilovali ameriètí Èe�i dlouhá léta, bylo provádìt aktivní
èeskoamerickou i èeskou propagandu. Odtud dostával od prosince 1909 ame-
rický tisk informace o národních aspiracích Èechù v Americe i doma, z tohoto
centra byla øízena i antipropaganda proti útokùm na tuto èinnost v americkém
i jiném tisku. K nesporným úspìchùm ÈATK patøilo podnícení sbírky milionu
centù na Matici �kolskou a o�ivení snah o zavedení rubriky mateøského jazyka
do americké oficiální statistiky v roce 1910 (v období 1870�1900 byli Èe�i
uvádìni v tabulkách podle zemì, v ní� se narodili � Èechy a Morava � unikali
tak rodáci odjinud). Ztoto�nila se v�ak i s obsahem Pamìtního spisu o postavení
slovenského národa v Uhersku, který ameriètí Slováci koncipovali v roce 1911.
V èele kanceláøe, na její� chod pøispìl základním vkladem 1 500 dolarù Franti�ek
Korbel, stál JUDr. Jaroslav E. Sylaba-Vojan, publicista a pøední funkcionáø Svazu
svobodomyslných.

 Sokolové pøivítali v roce 1911 rovnì� poslední pokus o vytvoøení reprezen-
tativní èeské ústøední krajanské organizace v Americe pøed vypuknutím I. svìtové
války. Nazývala se Èesko-americká národní rada; ztoto�òovala se s politickým,
národním a kulturním programem Národní rady èeské, ustavené v roce 1900
v Praze (pozdìji se stala její zahranièní odboèkou).71 Za pøedsednictví cestovatele
Enriqua Stanka Vráze v�ak svou èinnost ve smyslu hesla Národ sobì staèila
zèásti rozvinout jen v obvodech Chicaga a New Yorku.

 I o kulturní a vzdìlávací èinnosti amerických Sokolù lze øíci, �e byla pomìr-
nì bohatá. Provázely ji zpravidla vzdìlanost, vynalézavost, skromnost a obìta-
vost èinovníkù. Nesoustøeïovala se na nìjaké okázalé podniky, ale na �syste-
matickou práci s celkem.�
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 Opírala se � obdobnì jako u jiných èeskoamerických spolkù � hlavnì o po-
øádání ochotnických divadelních pøedstavení, hudebních a pìveckých koncertù,
zøizování knihoven rùzného zamìøení a organizování nauèných pøedná�ek,
pietních národních slavností spojených s kulturními a vzdìlávacími programy.
Pøíle�itostnì se orientovala na pøípravu nebo náv�tìvu výstav. Zatímco jiné èeské
organizace se vìt�inou ka�doroènì mohly soustøedit jen na jednotlivé aktivity,
sokolové se vzhledem k obvyklé vzdìlanosti svých funkcionáøù sna�ili zpravidla
s úspìchem stíhat více. Pøední místo pøitom zaujímaly � pøedev�ím otiskováním
kulturních a literárních materiálù � také krajanské noviny a rùzné pøíle�itostné
krajanské tisky. Pùvodní kni�ní tituly se sokolskou tematikou v�ak vycházely
jen ojedinìle. Rùznì zamìøené akce tedy byly zaji��ovány pøevá�nì vlastními
silami, ménì hosty � blízkými èi vzdálenými sousedy, Èechy v té dobì �ijícími
v USA nebo náv�tìvníky pøímo z domova.

 Následný pohled na národní, kulturní a vzdìlávací èinnost sboru NJS
v St. Louis v krátkém èasovém úseku ukazuje, jak si pøitom poèínaly nejaktiv-
nìj�í ze sokolských jednot. Nejdøíve � v roce 1894 � vybudovali sokolové v tomto
mìstì vùbec první samostatný sokolský stánek v Americe. V roce 1902 pøi nìm
zalo�ili dramatický odbor, v následujícím odbor pìvecký; mu�ský a smí�ený
sbor se potom staly impulsem k zakládání obdobných tìles v dal�ích sokol-
ských jednotách. Témìø zároveò zde vznikla i Tìlocvièná �kola sokolská pro
výcvik dìtského dorostu, káòat. Jejím posláním byla nejen tìlovýchova, ale
i �výchovná a �kolská péèe�. Spoèívala v nácviku èeských národních písní, výuce
èe�tiny a také v seznamování se s èeskými dìjinami. Tento odbor dokázal prosadit
a udr�et i vlastní knihovnu o 620 svazcích s pomìrnì �irokým a stálým okruhem
ètenáøù. Sokolové v tomto mìstì byli v roce 1902 a zanedlouho poté
i organizátory koncertù dvou èeských houslových virtuozù Jana Kubelíka
a Jaroslava Kociana. Pøední sokolský èinitel vzpomíná také na zajímavá
vystoupení botanika prof. Bohumila �imka (spolupracovníka Orgánu bratrstva,
listu ÈSPS) z Iowa City v místní sokolovnì. . .�72

 První desetiletí 20. století v�ak znamenalo i roz�íøení, modernizaci a zkvalit-
nìní sokolské tìlovýchovy. Ji� poèátkem 90. let 19. století vystupoval do po-
pøedí význam spoleèného cvièitele. Bylo to nedlouho poté, co si i zarputilí odpùrci
zøízení této funkce uvìdomovali, �e její ustavení v �ádném pøípadì nepøedstavuje
zbyteèné finanèní výdaje. Ne náhodou to výkonný výbor NJS, sídlící
v Milwaukee, vyjádøil i zvý�ením jeho mzdy � z 50 na 75 dolarù. Po roce 1903
se nahlí�elo na tuto zále�itost ji� tak, �e vzhledem ke stanoveným cílùm na
sjezdu v St. Louis, by mìla mít vlastního cvièitele u� ka�dá �upa.

 Zlep�ovala se kvalita náøadí i vybavení jednot. Plzeòský Sokol v Chicagu tak
disponoval krátce po roce 1900 také vlastní plovárnou. Stoupal zájem o sokolskou
literaturu vydávanou v Èechách i na americké pùdì. Cvièenci mìli ve svých sborech
vcelku v�estrannì lep�í mo�nosti peèovat o své zdraví ne� v prvním dvacetiletí
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existence NJS. V této dobì se definitivnì uzavøely v minulosti ostré diskuse o konání
závodù. Poèáteèní odmítání tìchto podnikù z dùvodù mo�ného ohro�ování zdraví
závodníkù vystøídal u velké vìt�iny èlenstva zøetelný obdiv k jejich aktérùm.

 Nadále se tedy konala celoamerická veøejná cvièení (slety), na nich� úèast-
níci demonstrovali nejen pøed krajany úroveò masové èeskoamerické tìlový-
chovy. Jejich souèástí teï ji� zcela programovì byly velké, stále reprezentativnìj�í
závody. Borci pøi nich sice v�dy pøedvádìli výkony kolísající kvality a úrovnì,
mnozí se v�ak u� soustøeïovali na velmi nároèné prvky a nìkteøí dokonce
odevzdávali �pièkové výkony té doby. NJS je uspoøádala v srpnu 1900 v Cleve-
landu (124 závodníkù ze 22 jednot), ve stejném mìsíci roku 1904 v St. Louis
(196 borcù, poprvé takto na veøejnosti vystupovalo i 66 èeskoamerických
sokolek),73 rovnì� ve stejném èase roku 1909 v Chicagu (274 závodníkù)
a v èervenci 1914 v Omaze (164 borcù).

 Tyto podniky se od sebe pøíli� neli�ily. Soutì�ící dru�stva (èety) bývala roz-
dìlena do tzv. oddìlení. Vyhla�ovali se pøitom i hlavní pøeborníci tìchto jednot-
livých skupin. V�dy se závodilo na bradlech, hrazdì, koni na �íø a na dél, ostatní
program se rùznì obmìòoval. Soutì�ilo se bez kdysi obvyklé øevnivosti,
v podstatì se u� nevyskytovaly problémy s rozhodèími. Organizování tìchto
podnikù i provádìní vybraných sestav a soutì�ních disciplin závodníky pøijímali
obvykle s nad�ením diváci, s uspokojením spolkoví èinovníci, se zasvìceným
pohledem èi s cílenou kritikou tìlovýchovní a sportovní znalci.

 Svým významem vyboèila hromadná vystoupení a závody v Chicagu. Vedle
poøadatelù NJS na nì toti� poprvé pøijelo rovnì� dru�stvo ÈOS z Prahy, zástup-
ci �upy Fügner-Tyr�, Slováci a nìkolik Slovincù z vlastních jednot. Tento pod-
nik byl proto posléze v�eobecnì pøijímán jako I. v�esokolský slet v Americe.

 I �upa Fügner-Tyr� se sna�ila nále�itì prezentovat pøed na�imi usedlíky
a Amerièany. Do roku 1915 nacvièila a zorganizovala 11 veøejných vystoupení
a závodù.74

 Ameriètí Sokolové pøi v�ech svých akcích i jiných krajanských podnicích
vystupovali jako lidé prodchnutí národním cítìním. Zároveò dávali najevo, �e
nechtìjí pøi naplòování sokolských idejí zùstat na americkém kontinentì osa-
moceni. Hlavnì mezi èleny NJS, ale i �upy Fügner-Tyr� a DAS, se o�ivovala
i my�lenka slovanské vzájemnosti. Byla v�ak pojímána �iroce a nevyhranìnì,
u informovanìj�ích se nedávná minulost støetávala se souèasným pojetím To-
má�e Garrigua Masaryka a Karla Kramáøe (novoslovanství). Èasto ji v�ak inici-
oval jen v�ední impuls � nepøíli� dobrý pøístup amerických orgánù a veøejnosti
k slovanským pøistìhovalcùm (odsuzování � a� na Èechy � velkého mno�ství
analfabetù a opilcù mezi nimi v�ak bylo oprávnìné). Pod vlivem v�ech tìchto
úvah a podnìtù proto do popøedí jejich aktivity vystupovalo také úsilí o dal�í
roz�íøení sokolství mezi pøíslu�níky slovanských etnik a navázání úzké
spolupráce s novì zalo�enými i ji� existujícími jednotami.
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 Slovenský Sokol

 Èeský pøíklad a zèásti i poèáteèní pomoc nejzøetelnìji motivovaly Slová-
ky.75 Tyr�ovy a Fügnerovy my�lenky se toti� zdály pøita�livé prvním sloven-
ským pøistìhovalcùm u� poèátkem 90. let 19. století. Ji� 30. 10. 1892 tak vznikl
první slovenský sokolský spolek v Chicagu, 9. 4. 1893 jiný v New Yorku a dal�í
poèátkem roku 1895 v Bridgeport,Connectitut. Dne 4. 7. 1896 se zástupci tìchto
sborù pod patronací NJS dohodli v New Yorku na zalo�ení Telocvièné slovenské
jednoty Sokol.76

 V lednu 1899 se ustavil také první �enský slovenský sokolský spolek
v Passaic, New Jersey a hned následující rok druhý v New Yorku. I tyto jednoty
se v bøeznu 1900 spojily ve Slovenskou telocviènou dámskou jednotu Veniec
Sokola. Z obou � mu�ské i �enské organizace � 1. 1. 1912 vznikla Slovenská
telocvièná jednota Sokol (dále STJS), za její� sídlo byl vybrán Perth Amboy,
New Jersey.77 Toto spoleèenství od poèátku zaji��ovalo svým èlenùm kromì
tìlovýchovné péèe i naplòování kulturnì vzdìlávacích zájmù a staralo se rovnì�
o poji�tìní.

 Nedlouho pøed jeho zalo�ením � v roce 1910 � u� existovalo 210 sloven-
ských sokolských sborù s 5 826 èleny. Dùsledným zamìøením na mláde� po
clevelandském sjezdu v roce 1913 se èlenská základna rozrùstala � je�tì v tém-
�e roce STJS tvoøilo 239 mu�ských a �enských sborù a 58 dorosteneckých,
sdru�ujících celkem 9 361 èlenù, z toho 1 433 chlapcù a dívek.78 Zvìt�oval se
pøitom i její majetek, umo�òující budovat nebo pronajímat potøebné budovy
v místì sídel jednotlivých jednot i jinak zabezpeèovat a rozvíjet èinnost. Cvi-
èenci mìli u� od roku 1907 k dispozici také Rukovä� telocvikov pre sokolské
sbory s upotrebením èeských a iných pramenov, kterou sestavili Milan Getting
a Michal Polaèek (STJS,Allegheny). V roce 1912 k nim pøibyly dokonce �so-
kolské pochody, piesnì a doprovody ku prostým cvièbám a cvièeniam s vala�kami�,
vydané pod názvem Sokolský spev a hudba (STJS,b. m.).79 Nezbytným tiskovým
orgánem pro chod STJS vùbec byl od èervna 1905 mìsíèník a po roce 1908
ètrnáctidenník Slovenský sokol, jeho� prvním redaktorem se stal Karol �tiastný.

 STJS v�ak nesoustøedila své nápadité aktivity jen dovnitø organizace (v ob-
dobí 1898�1913 8 sjezdù, v letech 1906�1913 3 slety), ale mìla své zastoupení
i na V. a VI. v�esokolském sletu v Praze a zúèastnila se jako jediný slovenský
tìlovýchovný spolek I. v�esokolského sletu v Americe. Od roku 1907 pøitom
spolu s právì vzniklou Slovenskou ligou spoluvytváøela a na veøejnosti i do
vzniku ÈSR dùslednì hájila národní program Slovákù. O její rozmach se za-
slou�ilo mnoho prùkopníkù � patøili k nim Martin Hu�a, �tefan Begáò, Karol
Rehák a mnozí dal�í. K jejím významným pøedstavitelùm záhy nále�el novináø
M. Getting (druhý redaktor Slovenského sokola). Tento mu� se snad nejvíce
zaslou�il o to, �e se i v budoucnosti orientovala v�dy na èesko-slovenskou vzá-
jemnost � na neju��í spolupráci Èechù a Slovákù.
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 Uvnitø slovensko-americké, z vìt�í èásti katolické spoleènosti (v roce 1910
284 444 pøíslu�níkù první a druhé generace),80 ov�em ji� souèasnì s vytváøením
STJS probíhal také proces �tìpení slovenského sokolského hnutí. Aè zúèastnì-
ní pozdìji uvádìli rozmanité dùvody, tento stav byl nepochybnì podnícen stále
zøetelnìj�ím orientováním jednoty na svobodomyslné.81 Katoliètí vìøící, pod-
nìcovaní klérem, posléze reagovali � odmítali tento vývoj dále pøijímat. Nejdøí-
ve 43 spi�ských rodákù pod vedením Jána Mosse zalo�ilo 18. 1. 1905 v Passaic,
Pa. první slovenský katolický sokolský sbor. Kdy� ztroskotalo jejich vyjedná-
vání o nábo�enských otázkách s pøedstaviteli STJS, rozhodli se je�tì v tém�e
roce pro samostatnou cestu. . Dne 4. 7. ustavili Slovenskou rímsko a grécko
katolickou telocviènou jednotu Sokol, za jejího prvního správce vybrali Jozefa
Surného.

 Na 1. sjezdu Slovenského katolického Sokola (dále SKS) 2. 12. 1905 pøijali
delegáti, zastupující zatím 4 sbory se 134 èleny, program vyjádøený heslem Za
Boha a národ. V jeho rámci tak chtìli �slú�i� Bohu, vlasti, národu a sokolským
ideálom�. Zamý�leli se starat rovnì� o poji�tìní èlenù. Schválili také znak závazný
pro v�echny � stal se jím letící sokol se slovenským národním symbolem.
Rozhodli i o sídle organizace � ústøedí SKS mìlo zùstat i v budoucnosti v Passaic.
Dùle�ité funkce v nìm v této dobì zaujímali správce Matú� Husy, velitel Ján
Simulèík a duchovní rev. Viktor �arek.82

 Tento rozhodný krok se ale setkal uvnitø slovenské kolonie s nevolí èi pøi-
nejmen�ím s rozpaky. Poèáteèní ohlas byl i mezi katolíky men�í ne� se oèekáva-
lo. SKS proto jen pozvolna roz�iøoval své øady. V roce 1908 sdru�oval ve
44 sborech a 18 vìncích 1 800 mu�ù a �en, tøeba�e neustále zvýhodòoval pøe-
dev�ím poji�tìní svých èlenù. A tak se v podstatì spí�e s morálním ocenìním
zpoèátku setkával katolický a národní fond, zavazující èleny k odevzdávání
jednoho centu na oba tyto úèely.

 S obtí�emi se rodil i vlastní tìlovýchovný program. První materiál v tomto
smìru vypracoval a� v roce 1910 pro Sokolský sborník Ján Choun. Nezakrýval
pøitom, �e vychází a opírá se o my�lenky dr. M. Tyr�e a J. Fügnera i zakladatelù
nìmecké tìlovýchovy. O rok pozdìji byla zøízena funkce hlavního organizátora
� stal se jím Ján Papoun z Gary, Indiana. V roce 1912 vy�ly zásluhou SKS
i Povely pre cvièiace èlenstvo, vypracované Jozefem Ma�a�ovským. Pøedstavi-
telé SKS v�ak rychle nabírali zku�enosti � i od své konkurence. Pøijali øadu
opatøení na v�ech úsecích nábo�enské, národní, kulturní a tìlovýchovné èin-
nosti, která se postupnì ujala. A tak ji� v první dny kvìtna 1912 � pøi zahájení
V. sjezdu SKS � mohl probìhnout ve Wilkes Barre, Pa. pod vedením Petra Va-
senka a Jozefa Ma�a�ovského s úspìchem dokonce I. slet SKS.83

 To ji� tuto organizaci propagoval a podporoval v podstatì nejen témìø v�e-
chen slovenský katolický tisk a klerus v USA, ale i její vlastní periodika. Jeho
hlavním orgánem byl Katolický sokol, vycházející za redakce rev. Franti�ka
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�kutila a rev. J. Ïulíka od 11. 8. 1910 nejdøíve jako pøíloha Slováka v Amerike
a od 15. 4. 1911 samostatnì. Dorostu byl urèen list Priate¾ dietok � první slo-
venský dìtský èasopis v USA � redigovaný od 1. 5. 1911 rev. Franti�kem �kutilem
a rev. Michalem Bajorem.84

 Ke katolíky oèekávanému obratu ve vývoji SKS do�lo mezi V. a VI. sjezdem
v èervenci 1915 v Passaic. V tomto období se stala organizace pøedev�ím pro
dùslednou podporu národního programu Slovenské ligy, neustále vylep�ovaný
systém poji�tìní svých èlenù a zøejmé zkvalitòování tìlovýchovné péèe o mu�e,
�eny i dorost v�eobecnì populárnìj�í a vyhledávanìj�í. V dùsledku toho vzrost-
la její èlenská základna o 100 % a majetek o 400 %, sdru�ovala se ve 200 sborech.
A v èervenci 1918, navzdory probíhající I. svìtové válce, vykazovala na
VII. sjezdu v Clevelandu dosud nejvy��í stav � 14 180 èlenù (6 707 dospìlých
a 7 473 dorostencù a dorostenek).85

 Sjednocovací snahy Sokolù

 Z ostatních slovanských etnik pøijali v tomto období sokolství významnìji
jen chicag�tí Poláci. Ti na pøelomu 19. a 20. století vytvoøili v této oblasti nìkolik
sborù, pùsobících pod patronací polsko-americké organizace Zwiazku
Narodowego Polskiego. V jejím listu Zgoda pøitom mìli sokolové pro svou
èinnost pravidelnì vyhrazenou jednu stranu.

 U ostatních lze zaregistrovat v tomto èase nìkolik místních sborù s trvalej�í
�ivotností: dva srbské � v Pittsburghu, Pensylvanie a v Butts, Montana � a od
roku 1905 i jeden chorvatský v Chicagu. To ale nebylo na pøeká�ku tomu, aby
v závìru dubna 1905 v Chicagu se znaèným ohlasem neprobìhl manifestaèní
a propagaèní v�eslovanský den za úèasti 10 000 amerických Slovanù a jinoná-
rodních tìlovýchovných odborníkù. O program se postarali pøevá�nì èe�tí, ale
i sloven�tí cvièenci, ke zdaru podniku pøispìli rovnì� èeské sokolky. Poláci
pøitom nakonec úèast odøekli, kdy� se dozvìdìli o projevech sympatií NJS
ruskému národu v právì probíhající rusko-japonské válce.86 Po této akci dal�í
slovanské sokolské sbory ji� pøibývaly ponìkud rychleji.

 V rámci tehdy v Americe rùznými iniciátory opakovaných návrhù na spoleè-
ný postup v�ech tamních Slovanù �k dobru a prospìchu� Slovanstva na americké
pùdì i v domovinách (V�eslovanské sdru�ení, New York 1904, první
v�eslovanský a �urnalistický sjezd v St. Louis 1904, Slovanská pøistìhovalecká
spoleènost, New York 1907, V�eslovanská liga, Chicago 1909) se tedy sna�ili
sblí�it i sokolové. Od roku 1908 mìli pøed sebou i vzor z Rakousko-Uherska,
a to pra�ský Svaz slovanského sokolstva. Vùbec poprvé se o tom uva�ovalo
mezi americkými sokoly ji� v roce 1886,87 ale tehdy to bylo znaènì pøedèasné.
S výjimkou Èechù a Polákù toti� ostatní slovanské národy je�tì nemìly vlastní
jednoty.
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 V roce 1909 v�ak neskonèila v Chicagu slibnì probíhající jednání pøedstavi-
telù NJS, �upy Fügner-Tyr� a DAS s polskými, slovinskými a chorvatskými
sokoly o zøízení Svazu slovanského sokolstva ve Spojených státech amerických
se zdarem. A� v lednu 1912 zde vznikla Slovanská sokolská gymnastická unie,
v ní� se spojily místní jednoty NJS, �upy Fügner-Tyr�, DAS, STJS a Hrvatski
Sokola. Nedlouho poté se ustavil Svaz slovanského sokolstva v Clevelandu,
sjednocoval ov�em pouze èeské, chorvatské, srbské a slovinské sokoly z této
oblasti. Jednalo se pøesto o slibné, i kdy� jenom dílèí kroky. Ustavení ústøedního
sokolského slovanského orgánu na poèátku 20. století toti� nará�elo zejména na
dvì vá�né pøeká�ky. Velmi citlivou otázkou v této dobì byly rusko-polské vztahy
(jisté pnutí zde èas od èasu o�ívalo i mezi pøíslu�níky jiných slovanských etnik).
Podmínkou jeho existence v�ak pøedev�ím zùstávalo také pøekonání rozporù
mezi èeskými sokoly a jejich pøípadné sjednocení. Byli toti� nejpoèetnìj�í,
soustøedìní u� do pomìrnì stabilizovaných struktur a mohli proto vytváøet pevný
základní pilíø slovanského sokolského ústøedí v Americe.

 Tuto situaci si uvìdomovali sami èe�tí sokolové. V�dy� jen v Chicagu vedle
sebe pùsobilo 16 èeských sokolských jednot, z nich� osm, a to Slovanská lípa,
Plzeòský Sokol, Chicago, Èechie, Tábor, Praha, Vlast a Sokol v Oak Park nále-
�elo k NJS, �est dal�ích: Sokol slávský, Pokrok, Havlíèek, Miroslav Tyr�, Fügner
a Sokol v Hawthorne k samostatné �upì Fügner-Tyr� a Èesko-americký Sokol
a Dìlnický Sokol stály zcela mimo nì.88 V lednu 1906 proto J. Ko�aø (�upa
Fügner-Tyr�) pøednesl návrh na �úplný� Svaz sokolstva amerického, který
J. Èermák (NJS) v zásadì uvítal, ale dílèími technickými pøipomínkami upra-
voval.89 Prospì�ná iniciativa snad z tìchto dùvodù uvázla v síti nekoneèných
vnitøních i vzájemných diskusí.

 Po dvou letech marných výmìn názorù pøi�lo s novou rozvahou vedení NJS,
kdy� pozvalo na I. v�esokolský slet v Americe delegaci ÈOS. Ta slovy svého
vedoucího � starosty dr. J. Scheinera � chápala toto poslání pøedev�ím tak, �e
jeho úkolem a cílem je �proniknouti mezi lid, pojednati s ním o vìcech èeských
i sokolských, navázati styky co nejbratr�tìj�í, získat bohatého i chudého Èecha
pro velikou ideu èeskoslovanskou i sokolskou�.90 Zvoucí i hosté se ale shodnì
domnívali, �e mohou dosáhnout i více. Oèekávali, �e bìhem této mise bude dost
pøíle�itostí k pøekonání vedením ÈOS ji� del�í èas kritizovaných neshod mezi
èeskými sokolskými organizacemi. Uva�ovalo se o tìch, které obì strany pro
proklamovanou nadstranickost a nábo�enskou toleranci nepojímaly jako
konkurenèní, tj. o NJS, �upì Fügner-Tyr� a DAS.

 Porad s delegací ÈOS se také skuteènì v�echny zúèastnily � NJS zastupoval
ponejvíce starosta Karel R. Hrbek, náèelník Ferd. Martyny a jednatel Jan Èerný;
�upu Fügner-Tyr� starosta J. Ko�aø a DAS mu� devatera øemesel � zahradník,
poji��ovací agent, uèitel, re�isér, ale i herec � starosta Vojtìch B. Tùma, náèel-
ník Gustav Ka�par a jednatel J. Rù�ièka. Setkání probíhala v celkem vstøícné
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atmosféøe, K. Hrbek napø. pøi jednom slavnostním zasedání pøipomínal: �. . .
Podejme si ruce, a� máme jakýkoliv kroj, ten Sokola nedìlá! Jen kdy� srdce bije
pro velikou my�lenku sokolskou. . .� NJS a �upa Fügner-Tyr� pøitom pøedstavi-
telùm ÈOS projevovaly nejen úctu a dùvìru, ale svým zpùsobem jim i podìko-
valy za jejich taktní postoje pøi projednávání delikátních zále�itostí sjednocová-
ní. Odevzdaly jim toti� po 1 250 korunách pro ohro�ené jednoty doma.91 V�echny
kroky, signalizující mo�né brzké porozumìní, v�ak nakonec zùstaly v pùli cesty.

 Dne 1. 5. 1910 se tak pouze �upa Fügner-Tyr� a DAS spojily v Èeskou obec
sokolskou v Americe. Domnívaly se, �e se k nim po této iniciativì pøipojí rov-
nì� NJS. Obì organizace vydávaly vedle svých listù od léta 1910 spoleènì �
pod hlavièkou ÈOS � mìsíèník Strá� Sokola. Jednota ale ustavení tohoto nové-
ho èeského sokolského ústøedí v podstatì neakceptovala. Rùznými pøipomín-
kami v nìm neustále podmiòovala své zastoupení a� posléze úplnì zùstala stra-
nou. Roli rozbíjeèe sjednocení pøed èeskoamerickou spoleèností ov�em nemoh-
la pøijmout, pozvala proto pøedstavitele �upy Fügner-Tyr� a DAS koncem srpna
1913 do Baltimore na sjezd NJS. Zde se zástupci v�ech tìchto organizací ales-
poò usnesli, �e je nutné provést sjednocení �za ka�dou cenu�. Na konferenci,
svolané za tímto úèelem 24. 11. 1913 do Clevelandu, se v�ak znovu nedohodli.

 Novou podobu nacházely vztahy mezi tìmito organizacemi témìø souèasnì
s prvními výstøely na evropském boji�ti. Váleèný po�ár toti� v�em zøetelnì
ukazoval, �e letité rozpory musejí být pøekonány, zvlá�tì kdy� se obna�ovalo
jejich pozadí a pøíèiny. Nesvornost, malichernost a osobní averze najednou vidìly
a ji� odsuzovaly v�echny strany. I èeskoameriètí sokolové toti� takøka �pøes
noc� pový�ily pøedváleèné pasívní snahy o povznesení èeského národa v rámci
monarchie na aktivní úsilí o vybudování samostatného státu Èechù a Slovákù.
A tento cíl �ádal od ka�dé organizace a jednotlivce velice mnoho � jejich spoleèný
postup byl ov�em prvním pøedpokladem. . .

 A tak poèátkem roku 1916 do�lo nejdøíve ke spojení NJS a DAS. Od 22. 10.
1916 s tímto spoleèenstvím jednala o podmínkách mo�ného pøipojení �upa
Fügner-Tyr�. Rokování se úspì�nì uzavøela 1. 1. 1917 vytvoøením Sokolské
obce v Americe, je� v roce 1923 pøijala název Americká obec sokolská. . .92

***

 První pùlstoletí amerického Sokola tedy pøedstavuje velice barvitou mozai-
ku jevù, událostí a èinù. Pøiná�í svìdectví o pøita�livosti sokolské my�lenky
i o vnitøním a vnìj�ím zápase lidí, kteøí jí chtìli být z vlastního rozhodnutí hodni.
Tento pohyb proto nemohl být pøímoèarý, zákonitì ho provázely vzestupy i krize
hnutí, úspìchy i prohry zúèastnìných. Význam národní, demokratické, mravní
a tìlesné výchovy ve smyslu Tyr�ových a Fügnerových ideálù se toti�
v Èechoamerièanech pøesto stvrzoval, výrazným zpùsobem se to posléze projevilo
i v aktivitách èeskoamerických sokolù hlavnì v letech 1914�1918 a 1938�1945.
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Svornost � první èeský deník v Americe podporující i sokolskou my�lenku
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Mìsíèník Národní Jednoty Sokolské � první list sokolského hnutí



186

Nakladatelský dùm Augusta Geringera v Chicagu

J. B. Erben, jeden z prvních
organizátorù Sokola v St. Louis

Karel Joná�, novináø a Sokol
i vlivný americký politik
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Jan Rosický, redaktor
a funkcionáø èeské Nebrasky

August Geringer, redaktor,
zakladatel deníku Svornost

Václav �najdr, clevelendský
redaktor a propagátor Sokola

J. V. Matìjka, jeden z iniciátorù
Národní jednoty sokolské
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ZUSAMMENFASSUNG

ZUR GESCHICHTE DES TSCHECHISCHEN
SOKOLVEREINS IN DEN USA

Jiøí Jo�ák

 Dr. phil. J. Jo�ák widmet sich in seinem Artikel der Geschichte des tschechi-
schen Sokolvereins hinter dem Atlantik in den ersten 50 Jahren seiner Tätigkeit
- im Zeithorizont von 1862 bis 1914. In einigen Ganzen beschreibt er sein An-
fang, die langfristige charakteristische Spaltung und sein Programmtappen und
auch seine durchlaufende reiche Aktivität in diesem Abschnitt seiner Geschich-
te. Dabei strebt der Verfasser nach der Einreihung des Vereins ins bunte Spek-
trum des landsmännischen Lebens und des amerikanischen Geschehens. Er ver-
gißt nicht die berühmten Persöhnlichkeiten, die sich um die baldige Übertragung
des Sokolgedanken auf den amerikanischen Kontinent verdient machten, und
stellt ihre Profile dar. Seit den ersten Momenten mappiert er die Kontakte mit
der Sokolbewegung in der Heimat; er bringt auch den Abriß der Umgangsfor-
men, wie es dazu kam. Er bemerkt zugleich die Entstehung des Slowakischen
Sokolvereins, der in der nahen Zukunft mit dem tschechischen eng mitarbeitete
und mit ihm auch nach der organisatorischen Seite locker verbunden war. Der
Artikel endet mit der Andeutung der Wege, die im Jahre 1917 durch die Bildung
einer einheitlichen Organisation kulminierten. Diese Organisation wurde 1923
auf die Amerikanische Sokolgemeinde umbenannt.
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ÈE�TÍ POSLANCI V ÈESKOSLOVENSKÉM
NÁRODNÍM VÝBORU A V REVOLUÈNÍM
NÁRODNÍM SHROMÁ�DÌNÍ V ROCE 1918

Alexandra �piritová

 Èinnost Èeskoslovenského národního výboru, jeho úloha pøi vzniku Èesko-
slovenska a následnì i jeho pøemìna na Revoluèní národní shromá�dìní byly ji�
mnohokrát popsány na�imi historiky. Práce z období první republiky, doplnìné
svìdectvím pamìtníkù, jsou dnes cennými prameny pro provádìní odborných
a kritických rozborù podílù jednotlivcù na tomto procesu.1 Dosud v�ak bylo
málo poukázáno na skuteènost, �e nezastupitelnou úlohu pøi úspì�ích èeského
politického vedení v boji o samostatný stát hrála také skuteènost, �e se do tohoto
boje zapojili i èe�tí poslanci a� ji� moravského èi èeského snìmu nebo øí�ské
rady. Jejich zku�enosti, získané pøi projednávání zákonù nebo vládních opatøe-
ní v øí�ské radì, i informace, získané za pobytu ve Vídni, byly pro první èeský
domácí odboj zcela nepostradatelné. Postavme si proto za cíl pokusit se zhod-
notit tento podíl poslancù.

 Koncem èervna roku 1918 byla, navzdory domnìnce rakouských politic-
kých úøadù o neshodách mezi vedoucími jednotlivých èeských politických stran,
shoda v názoru na nutnost vytvoøení nového národního výboru. Mìl se stát
reprezentantem èeské politiky a v pøípadì potøeby být schopen pøevzít vládu
v èeských zemích. Poèítalo se i s úèastí slovenských zástupcù, ale s rùstem pro-
jevù pro èeskoslovenský stát rostla i perzekuce slovenského hnutí uherskou
státní správou. 27. èervna 1918 byl dokonce internován i jeden ze slovenských
politických vùdcù, Vavro �robár.

 Z èeských poslancù se pøíprav na zøízení Èeskoslovenského národního vý-
boru zúèastnili pøedev�ím øí��tí poslanci Kramáø, Ra�ín, Klofáè, Habrman
a Soukup. Ze zemských poslancù se pøípravných jednání zúèastnil pøedev�ím
�vehla. Pro stranické spory se jednání zpoèátku protahovala, ale díky �vehlovì
schopnosti kompromisu a jeho zcela promy�lené struktuøe nového orgánu se
daøilo postupnì, za podpory èlenù tajného výboru Maffie v jejich stranách
a stranických výborech, nepøipustit ztroskotání jednání.2 Po zprávì o uznání
Národní rady èeskoslovenské v Paøí�i francouzskou vládou za základ pøí�tí vlády
z 29. èervna 1918 podala jmenovaná skupina �ádost na èeské místodr�itelství
o schválení stanov nového spolku s názvem Èeskoslovenský národní výbor. Pøes
nesouhlas místodr�itelství se slovem �èeskoslovenský� dalo rakouské ministerstvo
vnitra pokyn k jeho schválení s tím, �e se v tomto pøípadì jedná o místní oznaèení.3

K pomìrnì lehkému povolení zøejmì pøispìla i skuteènost, �e pøedchozí Národní
výbor z roku 1916, který se v roce 1917 rozpadl, se neukázal vládì nebezpeèný.
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 Døíve, ne� se budeme zabývat èinností poslancù ve výboru, rozebereme si
jeho slo�ení. Od kvìtna 1918 se projednávalo poèetní zastoupení politických
stran. Posléze byl pøijat �vehlùv návrh na paritní zastoupení podle posledních
voleb do øí�ské rady v roce 1911, to znamená podle posledních parlamentních
voleb v èeských zemích.4 �vehla se my�lenkou na obnovu èi reorganizaci ná-
rodního výboru zabýval ji� v srpnu 1917, pøi poradách o sjednocení èeských
politických stran.5 Tehdy uva�oval o 50 èlenném výboru. V roce 1918 jeho
poèet omezil na 40 s tím, �e 3/4 (30 èlenù) výboru by tvoøili zástupci delegovaní
politickými stranami a 1/4 (10 èlenù) by byla kooptována � bez naru�ení pomì-
ru stran � z øad veøejných èeských èinitelù. Jednalo se o pøedsednictvo Èeského
svazu, zástupce Sokola, Rady spisovatelù a jiných odvìtví kultury, vìdy i prù-
myslu. Celkové politické rozlo�ení sil v Èeskoslovenském národním výboru
bylo nakonec stanoveno následovnì: Èeská strana agrární 8 èlenù a 1 koopto-
vaný, sociální demokracie 7 èlenù a 3 kooptovaní, státoprávní demokracie 6 èlenù
a 4 kooptovaní, Èeská strana socialistická 4 èlenové a 1 kooptovaný, katolíci
5 èlenù a realisté 2 èlenové. Zároveò bylo dohodnuto znásobení tohoto klíèe
v pøípadì nutnosti dva a� tøikrát.6 Do�lo k tomu skuteènì 22. øíjna 1918, kdy se
v dùsledku císaøského manifestu ze 16. øíjna o federalizaci monarchie oèekávalo
zvý�ení obèanské nespokojenosti.7 Èeskoslovenský národní výbor proto vyzval
vedení v�ech èeských politických stran k vyslání dal�ích delegátù do výboru
s tím, �e výbor zvý�í poèet svých èlenù na 120 a po vzniku samostatného státu
se prohlásí za prozatímní národní shromá�dìní. Pro tento orgán pak 30. øíjna
stanovil výbor poèet 256 èlenù.8

 Obra�me nyní pozornost k politické zpùsobilosti delegátù stran ve výboru.
Je zcela pochopitelné, �e do výboru byli delegováni pøedev�ím pøedsedové
a místopøedsedové stran a dále její poslanci, a� ji� v zemských snìmech nebo
øí�ské radì. V�echny tyto funkce byly ostatnì mnohdy kumulovány v jedné oso-
bì napø. �vehla, pøedseda agrární strany a poslanec èeského snìmu, Klofáè,
pøedseda èeských socialistù a poslanec øí�ské rady i èeského zemského snìmu,
dr. Kramáø, pøedseda státoprávní demokracie a bývalý (pøes amnestii mu nebyl
vrácen mandát) poslanec øí�ské rady i èeského zemského snìmu.

 Zastavme se u postavení èeských poslancù a platnosti jejich poslaneckého
mandátu. Krize èeského zemského snìmu dostoupila na jaøe 1913 vrcholu. Jeho
podzimní zasedání nebylo proto ji� svoláno a na návrh pøedlitavského pøedsedy
vlády byla na místo rozpu�tìného snìmu císaøským naøízením z 26. èervence
1913 dosazena byrokratická Zemská správní komise pro království Èeské.9

Obdobnì byly 25. èervence 1914 uzavøeny i moravský a slezský zemský snìm.
Podle platných naøízení, která tím zru�ena nebyla, v�ak zem�tí poslanci mohli být
zbaveni mandátu pouze novými volbami, rezignací, trestním stíháním pro tì�ký
zloèin (od r. 1917 z politických deliktù jen pro vlastizradu) nebo úmrtím. U vìt�iny
zemských poslancù z doby pøed rokem 1913 k nièemu takovému nedo�lo a oni si
právnì dr�eli své mandáty i kdy� ji� pro�lo jejich volební období.10
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 Øí�ská rada byla 16. bøezna 1914 odroèena na neurèito a k jejímu svolání
do�lo a� 31. kvìtna 1917. Nové volby v�ak z dùvodù váleèné situace, nepøízni-
vé pro øádné parlamentní volby, konány nebyly pøesto, �e pro�lo �estileté voleb-
ní období. Proto�e v tomto pøípadì vláda prodlou�ení mandátu uznala, bylo
nutno je uznat i v pøípadì zemských snìmù. Situace byla v�ak je�tì kompliko-
vanìj�í s ukonèením platnosti tìchto prodlou�ených mandátù, proto�e ani zem-
ské snìmy ani øí�ská rada nebyly zru�eny a zanikly teprve se zánikem monar-
chie, co� se stalo a� sesazením habsburského rodu z trùnu 11. listopadu 1918.

 Proto�e po stránce politické dùle�itosti mìl nespornì vìt�í význam mandát
poslance øí�ské rady, pov�imnìme si blí�e zmìn, které nastaly ve slo�ení èes-
kých poslancù v rozmezí let 1914�1918. V èervnu 1911 bylo z èeských zemí
zvoleno do øí�ské rady celkem 194 poslancù. Z toho 107 za èeskou a 87 za
nìmeckou a polskou národnost. Podle zemí pøipadlo z tìchto 194 poslancù na
Èechy 130 osob (75 èeské a 55 nìmecké národnosti), Moravu 49 osob (30 èeské
a 19 nìmecké národnosti) a koneènì Slezsko 15 osob (2 èeské, 10 nìmecké
a 3 polské národnosti). V dal�ím rozboru pomineme nìmecké a polské poslance,
proto�e tyto národnosti se v dùsledku politického vývoje v èeských zemích prá-
ce Èeskoslovenského národního výboru nezúèastnily.

 Ve slo�ení 107 èeských poslancù, zvolených v roce 1911, do�lo do èervence
1918 (vzniku národního výboru) k tìmto zmìnám: 9 úmrtí, 3 rezignace, 5 zba-
vení mandátu pro velezradu (Dürich, Choc, Masaryk, Kramáø a Ra�ín), z trestu
byli na frontu povoláni 4 poslanci (Bechynì, Netolický, Proke� a Vojna). Pouze
v nìkterých pøípadech byly konány doplòovací volby (napø. po rezignaci po-
slance �vihy 1914).11 Pomineme-li ztrátu mandátù pro velezradu, která nebyla
èeskou veøejností uznávána, pak z tìchto 107 èeských poslancù 15 se stalo
13. èervence 1918 èleny novì zalo�eného Èeskoslovenského národního výboru
spolu se 4 poslanci èeského zemského snìmu. Pøipoèteme-li dva poslance øí�ské
rady z volebního období pøed rokem 1911 (Hajn a �rámek) vyjde nám, �e
v národním výboru pøed vznikem samostatného státu pùsobilo celkem 21 èeských
poslancù (viz pøíloha 1). Pøi poètu 40 èlenù výboru je to polovina èlenstva. Toto
konstatování je dùle�ité v nìkolika smìrech. Pøedev�ím to osvìtluje ponìkud
rozpaèitý pøístup pra�ských i vídeòských úøadù pøi povolování èinnosti Èesko-
slovenského národního výboru.12 Tím spí�e, �e do jeho èela bylo zvoleno ètyø-
èlenné pøedsednictvo slo�ené z poslancù Kramáøe, �vehly, Klofáèe a Soukupa.

Od vzniku Èeskoslovenského národního výboru v èervenci 1918 a� do
22. øíjna t. r. èe�tí poslanci vedli v�echny akce výboru soubì�nì se svou úèastí
na jednáních v øí�ské radì. Jejich práce ve výboru se soustøeïovala pøedev�ím
na práci v jeho komisích, které byly zøízeny pro jednotlivá odvìtví (náro-
dohospodáøství, jurisdikci aj.). Pøipravovala se v nich jednak koncepce budoucí
státní správy v samostatném státì a jednak se komise prostøednictvím svých
èlenù sna�ily pùsobit v tìchto oblastech na veøejnost. Jednalo se zejména,
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v souladu s pokyny èesko-slovenské politické emigrace a tajné organizace
èeského domácího odboje (Maffie), o zabránìní akcím a nepokojùm, které by
mohly vyprovokovat rakouské úøady k represáliím a zkomplikovat jednání
emigrace o zøízení èeskoslovenského státu s vládami spojeneckých velmocí.

 V polovinì øíjna byla vnitropolitická situace v èeských zemích ji� natolik
vypjatá, �e Národní výbor cítil potøebu nepøetr�itého sledování a øízení politic-
kého �ivota. K tomu úèelu byla ustanovena permanentní komise. Záhy vìt�inu
jejích èlenù tvoøili èe�tí poslanci, kteøí prostøednictvím komise koordinovali
svou èinnost na veøejných vystoupeních i v øí�ské radì (viz pøílohu 2). K jejich
poslednímu projevu v tomto orgánu do�lo 22. øíjna 1918. Øí�ská rada se v té
dobì ji� nacházela ve vnitøním rozkladu, který v�ak paradoxnì nezahájili po-
slanci slovanských národností, ale národnosti nìmecké. Po vydání císaøského
manifestu ze 16. øíjna 1918 o federalizaci monarchie byla 21. øíjna k nìmu
zahájena v øí�ské radì rozprava. Zem�tí poslanci Dolních a Horních Rakous na
základì manifestu opustili manifestaènì zasedání snìmovny a prohlásili se za
Prozatímní národní shromá�dìní Nìmeckého Rakouska.13 Shodou okolností
tého� dne dostala vybraná skupina èeských poslancù a veøejných èinitelù cestovní
pasy do �enevy, kam se mìla oficiálnì jet domluvit se zástupci paøí�ské Národní
rady o formì budoucího èeskoslovenského státu.14Pøesto, �e vedení poslanecké
snìmovny se i pøes odchod rakouských poslancù sna�ilo udr�et pokraèování
schùze øí�ské rady, nezvládlo nacionalistické pobouøení nìmeckých poslancù
z èeských zemí. Èe�tí poslanci se v�ak ji� urá�kám nebránili jako dosud. Jako
rakou�tí poslanci vyu�ili i oni záminky manifestu a bez vzdání se mandátu
manifestaènì ode�li z poslanecké i panské snìmovny øí�ské rady. Pro dokresle-
ní situace v èeském hnutí i jako svìdectví o sebevìdomí poslancù lze ocitovat
èást projevu, kterým se èeský poslanec Udr�al rozlouèil jménem svých druhù se
snìmovnou: �. . . Pánové se spoléhají, �e u nás v Èechách dojde k nepokojùm
a poruchám. Nikoliv, pánové! . . . V Èechách jest v�echno tak zdisciplinováno
a zorganizováno, �e i v tìch nejtì��ích chvílích bude v�echno fungovati jako
nejdokonalej�í hodiny a v�echno se bude vyvíjeti beze v�í poruchy a� k okam�i-
tému zøízení svrchovaného státu.�15

 Popis prùbìhu událostí kolem vzniku Èeskoslovenska byl ji� mnohokrát
zpracován, zejména v období první republiky.16 Pov�imnìme si proto blí�e a�
prvních dnù Èeskoslovenska, kdy obzvlá�tì vynikla úloha èeských poslancù
v Èeskoslovenském národním výboru. Vyhlá�ení o vzniku nového státu zastihlo
pøedsednictvo výboru na jednáních v �enevì. V Praze se ihned po odjezdu de-
legace do �enevy (25. 10.) ujala øízení èinnosti výboru permanentní komise.
S vyhlá�ením státu do návratu delegace se samozøejmì nepoèítalo, ale situace si
po zveøejnìní odpovìdi rakousko-uherského ministra zahranièních vìcí András-
syho prezidentu Wilsonovi o pøijetí v�ech podmínek k zahájení mírových jed-
nání na èlenech permanentní komise vynutila pøistoupit 28. øíjna k okam�itému
jednání. Prokázala se naprostá pravdivost Udr�alových slov v øí�ské radì, v�e
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bylo pøipraveno a takøka automaticky èlenové permanentní komise pøejímali
øízení lidového hnutí tak, �e nedocházelo k velkým zmatkùm. Zatímco èást èle-
nù komise pøebírala dozor nad státní správou (poslanci �vehla, Ra�ín, Støíbrný,
Soukup, Vi�kovský aj.), dal�í èást projevy uklidòovala a v podstatì øídila nad-
�ení veøejnosti (napø. poslanec Zahradník na Václavském námìstí v Praze)
i zaji��ovala situaci ve venkovských krajích. Ji� od èervencového vzniku Èes-
koslovenského národního výboru vznikaly na venkovì sporadicky jeho
analogie.17 Od 27. øíjna se v�ak jejich vznik stal takøka lavinovitý a hrozilo
i nebezpeèí naru�ení veøejného klidu. Poslanci se proto sna�ili alespoò ve svých
volebních obvodech tomu zabránit. Tak se jim podaøilo 28. øíjna zøídit v Brnì
Moravský národní výbor, který pøevzal státní správu na Moravì. Do jeho èela
byli postaveni poslanci Stránský a Pluhaø, èleny jeho pøedsednictva byli i poslanci
Sonntag a �rámek. Obdobnì z iniciativy poslance Dienelta vznikl 30. øíjna
Slezský národní výbor.18 Èinnost Èeskoslovenského, Moravského i Slezského
národního výboru byla koordinována a za její vedení byla zodpovìdná pra�ská
permanentní komise, do které byl 28. 10. 1918 kooptován i v Praze pøítomný
zástupce Slovákù Vavro �robár. Snaha výborù se zamìøovala pøedev�ím na udr-
�ení klidu a zásobování do návratu delegace ze �enevy. Situace byla navíc kom-
plikována neustálou agitací nìmeckých poslancù proti novému státu. Této pro-
blematice se v�ak vìnují speciální práce.19

 Permanentní komise zasedala v Praze v Obecním domì ka�dé dopoledne,
kdy mìla své hodiny i pro veøejnost. Odpoledne její èlenové zpracovávali pøí-
padné podnìty a pøipravovali dal�í jednání. Od 30. øíjna obnovily svou èinnost
i ostatní komise výboru a pøevzaly starost o pøípravu opatøení ve svých oborech.
Koneènì od 2. listopadu obnovilo plénum výboru své zasedání dvakrát týdnì
ke schvalování tìchto opatøení. Pøi jejich pøípravì mìli øí��tí poslanci opìt ne-
zastupitelné místo pro své parlamentní zku�enosti a nakonec je vá�ností svých
mandátù podporovali i pøed veøejností.20

 Delegace ze �enevy se vrátila do Prahy 5. listopadu veèer a 9. listopadu ji�
dr. Kramáø pøedsedal plenárnímu zasedání výboru a referoval o �enevském
jednání.21 Po zhodnocení situace se výbor usnesl na nutnosti urychleného ustavení
prozatímního parlamentu. Vzhledem k nezbytnosti publikace naøízení na úrov-
ni zákonù, potøebných pro øízení nového státu, pøistoupilo plénum výboru i ke
zvolení prozatímního 14 èlenného pøedsednictva s právem tato opatøení vydá-
vat. Skládalo se prakticky ze èlenù �enevské delegace a vedení permanentní
komise, tedy vìt�inou z poslancù dosud existující øí�ské rady. Tato skuteènost
do jisté míry za�ti�ovala i zákonodárnou pravomoc zvolených. Neodkladnou
nutností v�ak bylo ustavení parlamentu.

 Od výzvy národního výboru z 22. øíjna 1918 politickým stranám na delego-
vání zástupcù do budoucího parlamentu docházely permanentní komisi návrhy
a probíhala jednání o slo�ení budoucího orgánu. Byla ponechána pùvodní parit-
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ní zastoupení stran podle výsledkù posledních parlamentních voleb z roku 1911,
i kdy� v mnoha smìrech ji� nemohla být platná, proto�e nìkteré strany zanikly
a vznikly nové. V situaci, ve které se nový stát po vnitropolitické stránce nachá-
zel, nebylo mo�no uskuteènit nové volby (dosud nepevná státní správa, snahy
nìmeckých stran o odtr�ení území s nìmeckou vìt�inou od nového státu, neu-
stavená øádná vláda, nejistota o budoucnosti Slovenska a Slezska aj.). Po návra-
tu delegace bylo urychlenì dokonèeno kooptování nových èlenù do výboru a ji�
13. listopadu (pouhý týden po návratu delegace!) mohlo plenární zasedání výboru
pøijmout zákon o prozatímní ústavì Èeskoslovenské republiky. Obsahovala
21 paragrafù a hned v prvním bylo stanoveno: �Národní výbor se roz�iøuje na
256 èlenù zpùsobem a dle klíèe, jak vznikl Národní výbor. Tento sbor se nazývá
Národní shromá�dìní.�22 Pro svùj �nevolební� vznik dostalo shromá�dìní pozdìji
pøívlastek Revoluèní.

 První zasedání novì vzniklého parlamentu se konalo 14. listopadu 1918. Na
této schùzi byla zvolena vláda a aklamován T. G. Masaryk do funkce prezidenta.
Revoluèní národní shromá�dìní pracovalo a� do uskuteènìní prvních èeskoslo-
venských parlamentních voleb.23 Jeho èinnost byla ukonèena 15. dubna 1920.
Po celou tu dobu se na ní velkou mìrou podíleli i bývalí øí��tí a zem�tí poslanci
(viz pøílohy 3-6). Jiní z nich zastávali výrazné státní funkce (viz pøíloha 7).

 Politickým názorùm i postojùm mnoha z tìchto poslancù bychom dnes mo�-
ná nerozumìli. Je to pochopitelné, je jiná doba a máme jiné problémy. Nic v�ak
nemù�e zmìnit skuteènost, �e tito lidé stáli u zrodu státu, �e mu pomáhali na
svìt a polo�ili základy k demokratickému zøízení, které v podstatì dnes u�ívá-
me. A nebyla to ani snadná, ani bezpeèná práce. Mnohá uvedená jména poslan-
cù v pøílohách jsou v�eobecnì známá. Mnohá jsou v�ak neprávem zapomenuta
anebo na nì èas, èi politické zájmy, nabalily zcela zavádìjící charakteristiku.
Ani pozdìj�í jejich osudy nebyly toti� mnohdy jednoduché. Za v�echny bych
chtìla pøipomenout jména dr. Ra�ína, který podlehl atentátu ve funkci ministra
financí, Msgre �rámka, který byl do roku 1948 prakticky èlenem v�ech èesko-
slovenských vlád (vèetnì exilové v Londýnì) a zemøel 22. dubna 1956 zapome-
nut v násilné internaci, bývalého pøedsedu Èeského svazu øí�ských poslancù
Staòka, který zakonèil svùj �ivot sebevra�dou v sanatoriu v roce 1936, nebo
koneènì dr. Soukupa, jednoho z �mu�ù 28. øíjna�, který podlehl následkùm vý-
slechù na gestapu 11. listopadu 1940. Jako protiklad k pøedchozím je nutno
pøipomenout i osud poslance Støíbrného, kterého politika pøivedla posléze pøed
Národní soud v r. 1946. Zemøel roku 1955 jako zapomenutý vìzeò na Mírovì.

 V øíjnu 1918 v�ak v�echny spojovala my�lenka samostatného státu. Dokáza-
li se nadnést nad politické rùznice, zapomenout na malicherné hádky, urá�ky
nebo pocity ukøivdìní a vytvoøit uprostøed Evropy nìco � pro jejich pøedky
neuvìøitelného a potomky nìkdy a� pøíli� samozøejmého � svobodný, suverénní
stát. A to jim dalo zcela zvlá�tní mandát na úctu a vzpomínku svých krajanù.
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PØÍLOHA 1

Èe�tí poslanci � èlenové Èeskoslovenského národního výboru

Bechynì Rudolf, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
poslanec øí�ské rady z Moravy

Budinský Jaroslav, Èeská státoprávní demokracie, poslanec moravského
zemského snìmu

Habrman Gustav, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
poslanec øí�ské rady z Èech

Hajn Antonín, Èeská státoprávní demokracie, poslanec øí�ské rady z Èech (do
r. 1911)

Hruban Maøic, Katolická strana národní na Moravì, poslanec øí�ské rady
a moravského zemského snìmu

Klofáè Václav, Èeská strana socialistická, poslanec øí�ské rady a èeského
zemského snìmu

Kramáø Karel, Èeská státoprávní demokracie, poslanec øí�ské rady (do r. 1916)
a èeského zemského snìmu

Nìmec Antonín, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
poslanec øí�ské rady z Èech
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Prokùpek Adolf, Èeská strana agrární, poslanec èeského zemského snìmu

Ra�ín Alois, Èeská státoprávní demokracie, poslanec øí�ské rady z Èech (do r.
1916)

Slavíèek Jan, Èeská strana socialistická, poslanec øí�ské rady z Èech

Sonntag Kune�, Èeská strana agrární, poslanec moravského zemského snìmu

Soukup Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
poslanec øí�ské rady z Èech

Stanìk Franti�ek, Èeská strana agrární, poslanec øí�ské rady a moravského
zemského snìmu

Støíbrný Jiøí, Èeská strana socialistická, poslanec øí�ské rady z Èech

�rámek Jan, Moravsko-slezská strana køes�ansko-sociální, poslanec øí�ské rady
(do r. 1911) a moravského zemského snìmu

�vehla Antonín, Èeská strana agrární, poslanec èeského zemského snìmu

Tusar Vlastimil, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, poslanec
øí�ské rady a moravského zemského snìmu

Udr�al Franti�ek, Èeská strana agrární, poslanec øí�ské rady a èeského zemské-
ho snìmu

Vanìk Karel, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, poslanec
øí�ské rady a moravského zemského snìmu

Zahradník Isidor, Èeská strana agrární, poslanec øí�ské rady a moravského
zemského snìmu

PØÍLOHA 2

Èe�tí poslanci � èlenové permanentní komise Èeskoslovenského
národního výboru 1918

Bechynì Rudolf, øí�ská rada

Habrman Gustav, øí�ská rada

Hajn Antonín, øí�ská rada (do r. 1911)

Hruban Moøic, øí�ská rada, moravský zemský snìm

Klofáè Václav, øí�ská rada, èeský zemský snìm

Kramáø Karel, øí�ská rada (do r. 1916), èeský zemský snìm

Nìmec Antonín, øí�ská rada

Prá�ek Karel, øí�ská rada, èeský zemský snìm
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Prokùpek Adolf, èeský zemský snìm

Ra�ín Alois, øí�ská rada (do r. 1916)

Soukup Franti�ek, øí�ská rada

Srdínko Otakar, øí�ská rada

Stanìk Franti�ek, øí�ská rada, moravský zemský snìm

Stránský Adolf, øí�ská rada, moravský zemský snìm

Støíbrný Jiøí, øí�ská rada

�rámek Jan, øí�ská rada (do r. 1911), moravský zemský snìm

�vehla Antonín, èeský zemský snìm

Tomá�ek Franti�ek, øí�ská rada

Tusar Vlastimil, øí�ská rada, moravský zemský snìm

Udr�al Franti�ek, øí�ská rada, èeský zemský snìm

Vanìk Karel, øí�ská rada, moravský zemský snìm

Zahradník Isidor, øí�ská rada

Náhradníci:

Okle�tìk Franti�ek, øí�ská rada, moravský zemský snìm

Rychtera Jaroslav, øí�ská rada

Vi�kovský Karel, øí�ská rada, èeský zemský snìm

(Sestaveno podle prezenèní listiny, SÚA Praha, NV 1918, kart. 3)

PØÍLOHA 3

Èe�tí poslanci øí�ské rady z Èech, kteøí pøe�li do Revoluèního národního
shromá�dìní a jejich volební obvody v soudních okresech do roku 1918.

Aust Ludvík, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Beroun, Bu�tìhrad, Kladno, Kroèehlavy, Rakovník, Unho��

Biòovec Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Kralupy nad Vltavou, Litomìøice, Lovosice, Roudnice nad Labem

Bradáè Bohumír, Èeská strana agrární, 1911�18 Jièín, Libáò, Sobotka
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Buøíval Franti�ek, Èeská strana socialistická, 1911�18 �i�kov

Donát Václav, Èeská strana agrární, 1911�18 Kamenice nad Lipou, Pacov,
Pelhøimov

Drtina Franti�ek, Èeská strana pokroková, 1907�11 Dobru�ka, Holice, Hradec
Králové, Kostelec nad Orlicí, Nechanice, Nové Mìsto nad Metují, Opoèno,
Skalice, Tøebechovice, Týni�tì, Vamberk

Franta Bohuslav, Èeská státoprávní demokracie, 1911�18, Hradec Králové

Habrman Gustav, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�
18 Blovice, Plzeò

Hajn Antonín, Èeská státoprávní demokracie, 1907�11 Dvùr Králové nad Labem,
Hronov, Jaromìø, Josefov, Kostelec, Náchod, Police, Úpice

Hudec Josef, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1907�11
Bráník, Bøevnov, Bubeneè, Dejvice, Hluboèepy, Ko�íøe, Michle, Nusle, Podolí,
Støe�ovice, Vr�ovice, Vysoèany

Chaloupka Franti�ek, Èeská strana agrární, 1911�18 Kostelec nad Orlicí,
Rychnov nad Knì�nou, �amberk

Jaro� Rudolf, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Èeský Brod, Karlín

Jirásek Ferdinand, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Èáslav, Chrudim

Kalina Antonín, Èeská státoprávní demokracie, 1911�18 Písek, Mirovice,
Vodòany

Klofáè Václav, Èeská strana socialistická, 1911�18 Praha � Nové Mìsto,
Vy�ehrad

Kramáø Karel, Èeská státoprávní demokracie, 1911�16 Praha � Nové Mìsto,
Vy�ehrad

Lukavský Franti�ek, Èeská státoprávní demokracie, 1911�18 Plzeò

Metelka Jindøich, Èeská státoprávní demokracie, 1909�11 Vy�ehrad

Modráèek Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Beroun, Dobøí�, Unho��

Nìmec Antonín, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Josefov (u Prahy), Libeò

Pik Ludvík, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Bøeznice, Rokycany, Zbiroh

Prá�ek Karel, Èeská strana agrární, 1911�18 Benátky nad Jizerou, Brandýs nad
Labem, Nymburk, Stará Boleslav
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Ra�ín Alois, Èeská státoprávní demokracie, 1911�16 Doma�lice, Klatovy,
Nepomuk, Nová Kdynì, Nýøany, Pøe�tice, Stachy, Staòkov, Su�ice, Zdíkov

Rychtera Jaroslav, Èeská strana agrární, 1911�18 Mìstec Králové, Nový Byd�ov,
Podìbrady

Slavíèek Jan, Èeská strana socialistická, 1911�18 Blatná, Bøeznice, Bøezové
Hory, Dobøí�, Hoøovice, Hostomice, Pøíbram, Radnice, Rokycany

Sokol Karel Stanislav, Èeská státoprávní demokracie, 1909�11 Praha � Nové
Mìsto, Vy�ehrad

Soukup Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Kladno, Slaný

Støíbrný Jiøí, Èeská strana socialistická, 1911�18 Praha � Hole�ovice, Bubna

Svìcený Antonín, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Smíchov, Zbraslav

�meral Bohumír, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
�i�kov

�paèek Josef, Èeská strana agrární, 1911�18 Kolín, Kostelec nad Èernými Lesy,
Kouøim

Udr�al Franti�ek, Èeská strana agrární, 1911�18 Holice, Pardubice, Pøelouè

Velich Alois, Èeská strana agrární, 1911�18 Bene�ov, Jílové, Øíèany

Vi�kovský Karel, Èeská strana agrární, 1911�18 Mladá Vo�ice, Sobìslav, Tábor

Vojta Milo�, Èeská strana agrární, 1911�18 Bechynì, Hluboká nad Vltavou,
Netolice, Týn nad Vltavou

Winter Lev, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Smíchov

Zahradník Isidor, Èeská strana agrární, 1911�18 Neveklov, Sedlec, Sedlèany,
Votice

(Pøehled byl sestaven na základì dobových ti�tìných pøehledù)

PØÍLOHA 4

Èe�tí poslanci øí�ské rady z Moravy a Slezska, kteøí pøe�li do Revoluèního
národního shromá�dìní, a jejich volební obvody v soudních okresech do

r. 1918

Bechynì Rudolf, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Budi�ov, Èervená Voda, Dvorec, Fren�tát, Hanu�ovice, Holba, Konice, Libava,
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Litovel, Moravský Beroun, Nová Ulice, Olomouc, Plumlov, Prostìjov,
Rapotín, Rýmaøov, Staré Mìsto, �umperk, �ilberk, �ternberk, Un�ov, Usov,
Zábøeh

Bulín Hynek, Èeská státoprávní demokracie, 1911�18 Brno � venkov

Cingr Petr, Èeská sociálnì demokratická strana dìlnická v Rakousku (centralis-
té), 1911�18 Moravská Ostrava

Filipinský Jan, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Blansko, Ti�nov, Velká Byte�

Hruban Moøic, Katolická strana národní na Moravì, 1911�18 Bojkovice, Uherský
Brod, Vala�ské Klobouky

Hybe� Josef, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Brno, Buèovice, Ivanèice, Kounice, Kralovo Pole, Lí�eò, Rosice, Slavkov,
�idonice

Charvát Metodìj, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Hanu�ovice, Litovel, Lo�tice, Rýmaøov, Sobìtín, �ilperk, �umperk, Unèov,
Zábøeh

Kadlèák Josef, Katolická strana národní na Moravì, 1911�18 Ro�nov pod
Radho�tìm, Vsetín, Vizovice

Koneèný Alois, Èeská strana socialistická, 1911�18 Brno � mìsto

Malík Rudolf, Èeská strana agrární, 1911�18 Bøeclav, Hustopeèe, Klobuky,
Mikulov, Pohoøelice, �idlochovice

Marek Jaroslav, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Drahotu�e, Fulnek, Hranice, Kelè, Kojetín, Lipník, Pod�tat, Pøerov, Tovaèov

Mìchura Jan, Èeská strana agrární, 1911�18 Hodonín, Kyjov, �danice,

Navrátil Franti�ek, Katolická strana národní na Moravì, 1911�18 Kounice,
Plumlov, Prostìjov

Nìmec Franti�ek, Èeská strana agrární, 1911�18 Jemnice, Moravské Budìjovi-
ce, Tøebíè

Okle�tìk Franti�ek, Èeská strana agrární, 1911�18 Budi�ov, Jindøichov, Mo-
ravský Beroun, Olomouc, Opava, �ternberk

Pavlok Franti�ek, Èeská strana agrární, 1911�18 Frýdek

Proke� Jan, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Bru�perk, Fren�tát, Frýdlant nad Oslavicí, Jindøichov, Místek, Moravská
Ostrava, Osoblaha, Pøívoz, Vítkovice

Sáblík Karel, Èeská strana agrární, 1907�11 Nové Mìsto na Moravì, �ïár

Stanìk Franti�ek, Èeská strana agrární, 1911�18 Daèice, Jihlava, Telè, �ïár
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Stojan Antonín, Katolická strana národní na Moravì, 1911�18 Bzenec, Strá�ni-
ce, Uherské Hradi�tì

Stránský Adolf, Lidová strana pokroková na Moravì, 1911�18 Blansko,
Boskovice, Bøezová, Bystøice nad Pod�tejnem, Jevíèko, Jihlava, Kun�tát, Le-
tovice, Moravská Tøebová, Nové Mìsto, Stonaøov, Svitavy, Ti�nov, Velká
Byte�, �ïár

Svoboda Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Ivanèice, Hrobovice, Moravský Krumlov, Vranov, Znojmo

�amalík Josef, Spolek èeských katolických zemìdìlcù na Moravì, 1911�18
Bystøice nad Pod�tejnem, Nové Mìsto, Velké Meziøíèí

�rámek Jan, Moravsko�slezská køes�ansko�sociální strana, 1907�11 Buèovi-
ce, Slavkov, Vy�kov

Tomá�ek Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,
1911�18 Fren�tát, Místek, Moravská Ostrava, Nový Jièín, Pøíbor

Tusar Vlastimil, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Brno � mìsto

Valou�ek Franti�ek, Katolická strana národní na Moravì, 1911�18 Bystøice pod
Hostýnem, Lipník, Po�tát, Vala�ské Meziøíèí

Vanìk Karel, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1911�18
Boskovice, Jevíèko, Kun�tát, Moravská Tøebová, Svitavy

Votruba Vilém, Lidová strana pokroková na Moravì, 1911�18 Kromìøí�

(Pøehled byl zpracován podle soudobých ti�tìných pramenù)

PØÍLOHA 5

Poslanci èeského zemského snìmu, kteøí pøe�li do Revoluèního národního
shromá�dìní, a jejich volební obvody do roku 1913 (1918)

Babánek Josef, Èeská strana agrární, 1908�13 Rokycany, Blovice

Dvoøák Jan, Èeská strana agrární, 1908�13 Mìstec Králové, Podìbrady

Hnídek Franti�ek, Èeská strana agrární, 1908�13 Chrudim, Nasavrky

Hucl Josef, Èeská strana agrární, 1908�13 Kralovice, Plzeò

Hyb� Franti�ek, Èeská strana agrární, 1908�13 Nové Benátky, Nymburk

Chaloupka Franti�ek, nezávislý, 1901�07 Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Knì�nou
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Kalina Antonín, nezávislý, 1901�07 Blatná, Bøeznice, Mirovice

Klofáè Václav, Èeská strana národnì sociální, 1908�13 Strakonice, Su�ice,
Vodòany

Kramáø Karel, Národní strana svobodomyslná, 1908�13 Semily, �elezný Brod

Malínský Franti�ek, Národní strana svobodomyslná, 1895�1901 Havlíèkùv Brod,
Humpolec, Polná

Malkus Jan, Èeská strana agrární, 1908�13 Písek, Vodòany

Prá�ek Karel, Èeská strana agrární, 1901�07 Nové Benátky, Nymburk

Preiss Jaroslav, Národní strana svobodomyslná, 1908�13 Dvùr Králové, Hoøice,
Náchod, Nové Mìsto nad Metují

Prokùpek Adolf, Èeská strana agrární, 1911�13 Neveklov, Vla�im

Slavík Antonín, Èeská strana agrární, 1908�13 Libochovice, Slaný, Velvary

Sokol Karel Stanislav, Èeská strana radikálnì pokroková, 1908�13 Písek

�vehla Antonín, Èeská strana agrární, 1908�13 Jílové, Øíèany

Udr�al Franti�ek, Národní strana svobodomyslná, 1899�1903 Køivoklát, Louny,
Nové Stra�ecí, Rakovník

Vi�kovský Karel, Èeská strana agrární, 1908�13 Mladá Vo�ice, Sobìslav, Tábor,
Veselí nad Lu�nicí

Vojta Milo�, Èeská strana agrární, 1901�07 Bechynì, Milevsko, Sedlec

(Pøehled je sestaven na základì dobových ti�tìných pramenù)

PØÍLOHA 6

Poslanci moravského a slezského zemského snìmu, kteøí pøe�li do Revoluè-
ního národního shromá�dìní a jejich volební obvody 1913 (1918).

Baøina Franti�ek, Moravský konzervativní velkostatek, Morava
Budinský Jaroslav, Lidová strana pokroková na Moravì, Brno � mìsto
Bulín Hynek, Lidová strana pokroková na Moravì, Tøebíè
Dolanský Josef, Katolická strana národní na Moravì, Brno � okolí
Engli� Karel, Lidová strana pokroková na Moravì, Fren�tát, Místek, Pøíbor
Fafrlík Karel, Lidová strana pokroková na Moravì, Ostrava
Fischer Richard, Lidová strana pokroková na Moravì, Litovel, Lo�tice, Olo-

mouc, Zábøeh
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Hruban Moøic, Katolická strana národní na Moravì, Brno � okolí
Hybe� Josef, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, Brno �

mìsto
Janda Arnold, Lidová strana pokroková na Moravì, Vy�kov
Jílek Jan, Moravsko�slezská køes�ansko�sociální strana, Jihlava, Telè, Tøebíè,

Tøe��, Velká Býte�, Velké Meziøíèí
Kadlèák Josef, Katolická strana národní na Moravì, Vizovice, Vsetín
Koneèný Alois, Èeská strana národnì sociální, Brno � mìsto
Luke� Josef, Èeská strana agrární, Opava � mìsto
Malík Rudolf, Èeská strana agrární, Bøeclav, Hustopeèe, Klobouky, �idlocho-

vice
Mìchura Jan, Èeská strana agrární, Hodonín
Navrátil Franti�ek, Katolická strana národní na Moravì, Boskovice
Nìmec Franti�ek, Èeská strana agrární, Moravské Budìjovice
Okle�tìk Franti�ek, Èeská agrární strana, Olomouc
Pilát Maxmilián, Èeská strana agrární, Vala�ské Meziøíèí
Proke� Jan, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, Moravská

Ostrava
Sáblík Karel, Èeská strana agrární, Nové Mìsto na Moravì, �ïár
Sonntag Kune�, Èeská strana agrární, Olomouc
Stanìk Franti�ek, Èeská strana agrární, Brno � mìsto
Stojan Antonín, Katolická strana národní na Moravì, Uherské Hradi�tì
Stránský Adolf, Lidová strana pokroková na Moravì, Nové Mìsto na Moravì
Svoboda Franti�ek, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická,

Moravský Krumlov
�amalík Josef, Spolek èeských katolických zemìdìlcù na Moravì, Bystøice pod

Per�týnem
�evèík Vincenc, Katolická strana národní na Moravì, Boskovice
�rámek Jan, Moravsko�slezská køes�ansko�sociálnì strana, Vy�kov
Tusar Vlastimil, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, 1906�

13 Brno � mìsto
Vacula Simon, Èeská strana agrární, Slavkov
Valou�ek Franti�ek, Katolická strana národní na Moravì, Hranice
Vanìk Karel, Èeskoslovanská sociálnì demokratická strana dìlnická, Boskovice
Votruba Vilém, Lidová strana pokroková na Moravì, Kromìøí�

(Pøehled je sestaven na základì soudobých ti�tìných pramenù)
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PØÍLOHA 7

Èlenové vlád ÈSR z øad bývalých poslancù do r. 1918

Bechynì Rudolf (sociální demokrat)
 1922�24 ministr �kolství
 1925�26 ministr �eleznic
 1929�32 ministr pro zásobování lidu
 1932�38 ministr �eleznic
 (v období 1925�26 a 1929�38 i námìstek pøedsedy vlády)

Bradáè Bohumír (republikán)
 1929�32 ministr zemìdìlství
 1932�35 ministr národní obrany

Dolanský Josef (lidovec)
 1921�25 ministr spravedlnosti
 1925�26 ministr zásobování

Habrman Gustav (sociální demokrat)
 1918�20 ministr �kolství a národní osvìty
 1921�25 ministr sociální péèe

Hruban Moøic (lidovec)
 1918�19 ministr bez køesla

Johanis Václav (sociální demokrat)
 1920 ministr pro zásobování lidu

Klofáè Václav (èeský socialista)
 1918�20 ministr národní obrany

Kramáø Karel (národní demokrat)
 1918�19 pøedseda vlády

Prá�ek Karel (republikán)
 1918�20 ministr zemìdìlství

Ra�ín Alois (národní demokrat)
 1919 ministr financí
 1922�23 ministr financí

Sonntag Kune� (republikán)
 1919�20 ministr financí
 1920 ministr prùmyslu, obchodu a �ivností
 1920 správce ministerstev: vý�ivy a zemìdìlství
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Soukup Franti�ek (sociální demokrat)
 1918�19 ministr spravedlnosti

Stanìk Franti�ek (republikán)
 1918�19 ministr veøejných prací
 1919�20 ministr po�t
 1921�22 ministr zemìdìlství

Stránský Adolf (národní demokrat)
 1918�19 ministr obchodu

Støíbrný Jiøí (èeský socialista)
 1918�19 ministr po�t a telegrafu
 1919�20 ministr �eleznic
 1922�25 ministr �eleznic
 1925�26 ministr národní obrany

�rámek Jan (lidovec)
 1921�22 ministr �eleznic
 1922�25 ministr veøejného zdravotnictví
 1925�26 ministr po�t
 1926�29 ministr sociální péèe
 1926�27 správce ministerstva veøejného zdravotnictví
 1929�38 ministr unifikací
 1940�45 pøedseda exilové vlády v Londýnì
 1945�48 námìstek pøedsedy vlády

�vehla Antonín (republikán)
1918�20 ministr vnitra
1926�29 pøedseda vlády

Tusar Vlastimil (sociální demokrat)
 1919�20 pøedseda vlády
 1920 správce ministerstva národní obrany

Udr�al Franti�ek (republikán)
 1921�29 ministr národní obrany
 1929�32 pøedseda vlády

Vi�kovský Karel (republikán)
 1925�26 ministr spravedlnosti
 1929�32 ministr národní obrany

Winter Lev (sociální demokrat)
 1918�20 ministr sociální péèe
 1925�26 ministr sociální péèe
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Zahradník Isidor (Bohdan) (republikán)
 1918�19 ministr �eleznic

Prezident republiky
 1918�34 T. G. Masaryk (poslancem øí�ské rady 1907�15, pro velezradu
 (emigraci) zbaven mandátu)

PØÍLOHA 8

�Cestovní prùkaz� vypsaný na papíøe NV jako pas z 30. 10. 1918 pro zaji�tìní
volného pohybu na území nového státu
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PØÍLOHA 9

Volební certifikát dr. T. G. Masarykovi
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ZUSAMMENFASSUNG

TSCHECHISCHE ABGEORDNETEN IM
TSCHECHOSLOWAKISCHEN NATIONALKOMITEE
UND IN DER REVOLUTIONÄREN
NATIONALVERSAMMLUNG 1918

Alexandra �piritová

 Vorgelegte Studie versucht die Entstehung der Revolutionären Nationalver-
sammlung in Prag und politische Tätigkeit ihrer Mitglieder darzustellen. Mit
Rücksicht darauf, dass sich unter ihnen grosse Anzahl von Abgeordneten des
vorherigen Reichsrats der österreichischen Monarchie sowie der böhmischen,
mährischen und schlesischen Landtagsabgeordneten befand, die sich der neu-
konstituierten Republik und ihren politischen Parteien zur Verfügung stellten,
verfolgte diese Arbeit auch ihre Verbindung mit dem Vorgänger der National-
versammlung, d.i. mit dem Tschechoslowakischen Nationalkomitee.

 Weil die tschechische Fachliteratur bisher gründliche Errichtungsanalyse
des ersten tschechoslowakischen Parlaments entbehrt, widmete die Verfasserin
besondere Aufmerksamkeit den Abgeordnetennamensverzeichnissen mit Anfüh-
rung ihrer politischen und Wahlbezirkszugehörigkeit bis zum Jahre 1918. Diese
Übersichten begleitet kurze Zusammenfassung ihrer Teilnahme an der Konsti-
tuierung des Tschechoslowakischen Nationalkomitees und seiner Umwandlung
in die Nationalversammlung. Zum näheren Studium, aller Vorgänge im Zusam-
menhang mit Gestaltung der Tschechoslowakei können dem Forscher die in
den Anmerkungen angeführte Fachliteratur und Archivquellen oder zuständige
Sammelschriften dienen.
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VÝMÌNY ÚØEDNÍKÙ STÁTNÍ SPRÁVY V ÈESKÝCH
ZEMÍCH V LETECH 1918�1920

Jan Krlín

 Konec 1. svìtové války roku 1918 pøinesl øadu záva�ných zmìn v politic-
kém uspoøádání Evropy i svìta. Do�lo k rozpadu Rakousko-Uherska a osman-
ské øí�e. Obrovské prostory bývalé carské øí�e byly zmítány obèanskou válkou.
Zhroutilo se Nìmecko a Bulharsko. Pro støední Evropu znamenal rozklad habs-
burského soustátí utvoøení øady malých národních státù, které pøi svém konsti-
tuování zápasily s problémy státní formy, územního a národnostního uspoøádá-
ní s otázkami hospodáøskými, sociálními, dopravními i jinými a v neposlední
øadì s problémem zaji�tìní fungující státní správy.

 Èlánek se orientuje na otázku výmìny vy��ích státních úøedníkù v èeských
zemích v období mezi 28. øíjnem a� 31. prosincem 1918. Sna�í se postihnout
spektrum a rozsah tìchto zmìn, a to pøedev�ím v Èechách a vyu�ívá materiály
z fondù Státního ústøedního archivu, kde se nacházejí dokumenty týkající se
této problematiky, napø. ve fondu Prezídium místodr�itelství, Prezídium minis-
terstva vnitra a Ministerstvo vnitra Vídeò.1

 Ji� na poèátku roku 1918 se dalo pøedpokládat, �e Rakousko-Uhersko smìøuje
èím dál rychleji ke svému pádu. Mìly na to vliv událostí zahranièní, ruská øíjnová
revoluce i ètrnáct bodù amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, i události
domácí � vojenské vzpoury, kritická hospodáøská situace, sociální nepokoje.
Pøípravy na utvoøení samostatného èeskoslovenského státu a pøevzetí moci
pokraèovaly od jara 1918 dosti intenzívnì. Zhruba od dubna zaèala na realizaci
hospodáøského a politického programu samostatného státu pracovat pøípravná
komise, jejími� èleny se stali Bohuslav Franta, Ferdinand Pantùèek, Karel
Kramáø, Jaroslav Preiss, Vilém Pospí�il, Alois Ra�ín, Josef Scheiner a Pøemysl
�ámal. Po znovuustavení Národního výboru 13. èervence 1918, kde byla kromì
jiných komisí ustavena komise pro pøípravu ústavy nového státu, nabyly
emancipaèní snahy je�tì více na intenzitì. Podle dostupných zpráv byla práce
ústavní komise hotova zhruba v záøí 1918 a byly pøipraveny osnovy dvou prvních
zákonù. Prvním byla osnova hospodáøského zákona od Jaroslava Preisse, který
mìl zajistit fungování samostatného hospodáøství a mìny. Druhým zákonem,
je� pøipravoval Ferdinand Pantùèek byla prozatímní ústava budoucího èeského
státu.2

 Ani vedoucí politikové státù Dohody, tím spí�e významní politikové èe�tí,
doma i v zahranièí, nepoèítali s tak brzkou porá�kou ústøedních mocností. Napø.
francouzský mar�ál Ferdinand Foch pùvodnì odhadoval konec války na jaro
1919.
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 V dùsledku velice rychlého vývoje mezinárodní i vnitropolitické situace se
19. øíjna 1918 se�li nejvýznamnìj�í domácí politici, aby posoudili návrhy záko-
nù. Vedle ji� vý�e uvedených zástupcù nahradil Karla Kramáøe Franti�ek Sís.
S obìma návrhy zákonù nebyli úèastníci spokojeni, zdály se jim pøíli� slo�ité
a �patnì realizovatelné. Alois Ra�ín byl povìøen pøepracováním Pantùèkova ná-
vrhu, co� uèinil v noci z 27. na 28. øíjna 1918. Následujícího dne s ním mohl
vystoupit na veøejnosti. Podle tohoto tzv. recepèního zákona zùstaly v�echny
dosavadní zemské a øí�ské zákony a naøízení prozatím v platnosti. V návaznosti
na to bylo stanoveno, �e ve�keré samosprávné, státní i obecní úøady jsou podøí-
zeny Národnímu výboru a prozatím budou úøadovat a jednat dle dosavadních
platných zákonù a naøízení. Tímto zákonem byla zaji�tìna právní kontinuita
s rakousko � uherským právním øádem a veøejnou správou. Jak zdùraznil Alois
Ra�ín, tímto zákonem se sna�ili èe�tí politici zabránit vzniku právního vakua,
a tím zástavì celé státní správy.

 28. øíjna ve�lo ve známost mezi obyvatelstvem pøijetí podmínek amerického
prezidenta W. Wilsona rakouskou vládou. Následovalo jednání Národního vý-
boru s pøedstaviteli èeského místodr�itelství a pra�ského a litomìøického vojen-
ského velitelství ve dnech 28. � 30. øíjna 1918. Výsledkem rozhovorù byla dohoda
o pøedání státní a vojenské moci.3

 Èlenové Národního výboru se 28. øíjna po pøevzetí Obilního úøadu odebrali
na Èeské místodr�itelství. Jednání podle zástupce místodr�itele Jana Kosiny
probíhala následovnì:

 Podle vyjádøení zástupce místodr�itele Jana Kosiny v úøedním záznamu Pre-
zídia èeského místodr�itelství se k nìmu 28. øíjna krátce po poledni dostavili
èlenové èeského Národního výboru pøedseda �vehla a poslanci Ra�ín, Støíbrný
a Nìmec. Ohlásili mu, �e se rozhodli v zájmu udr�ení veøejného poøádku
a nepøetr�itého fungování veøejné státní správy tuto správu pøevzíti v celém roz-
sahu Národním výborem za �etøení platnosti v�ech dosavadních zákonù a naøí-
zení za úèelem sjednání podmínek likvidace, a dali mu otázku, zda v tomto
smìru místodr�itelství do�ly nìjaké instrukce. Kdy� Kosina prohlásil, �e in-
strukce tohoto druhu dosud vydány nebyly, �ádali ho naléhavì, aby si je hned
vy�ádal. . . V Kosinovì zprávì bylo poznamenáno, �e se zøetelem na situaci jeví
se odpor velice beznadìjný. Hrabì M. J. Coudenhove byl se zprávou seznámen
28. øíjna ve dvì hodiny odpoledne.4

 Za dal�í dvì hodiny poslal Kosina dal�í zprávu do Vídnì, �e místodr�itelství
bude za v�ech okolností hájit bezpeènost osob a majetku, ale nebude odporovat
politickým projevùm. Znamenalo to po stránce politické kapitulaci vládní moci.

 Peroutka uvádí, �e k pøevzetí vlády 28. øíjna Národním výborem do urèité
míry pøispìlo i to, �e Kosina v tehdej�í zmatené vnitropolitické situaci nevìdìl,
zda èeská delegace nejedná náhodou v souladu s císaøským manifestem o fede-
ralizaci øí�e o ustanovení národních státù. Èlenové delegace se nenamáhali
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vysvìtlit Kosinovi o jaký èeský stát se vlastnì jedná � èásteènì nebo zcela
samostatný. Dokonce se ho ptali na to, jestli dostal nìjaké instrukce z Vídnì.
Odpoledne se delegaci podobným zpùsobem podaøilo ovládnout i zemskou
správní komisi. S vojenským velitelstvím uzavøeli k veèeru kompromis ve smyslu
uznání práva Národního výboru pøejímat politickou moc. Po stránce vojenské
bylo dosa�eno jen dohody o souèinnosti Národního výboru a pra�ského
sborového vojenského velitelství. Národní výbor, který nemìl k dispozici
prakticky �ádné ozbrojené síly, jednal s velitelstvím velice opatrnì. I vojenské-
mu velitelství se ale v tehdej�í situaci jevilo jako nemo�né vyhlá�ení stanného
práva, co� by jediné mohlo zvrátit vývoj událostí. Velitelství tu�ilo, �e se asi
nebude jednat o uskuteèòování zásad císaøského manifestu v praxi. Obávalo se
ale rozkladu dosud vìrných jednotek a následné potupné kapitulace.

 Èeský místodr�itel hrabì M. J. Coudenhove, který právì pobýval ve Vídni
a pøijel do Prahy a� 29. øíjna ráno, nebyl zpoèátku vùbec ochoten s èeskými
pøedstaviteli jednat. Po jednáních s èeskými pøestaviteli ale zmìnil názor. Také
èlenové Národního výboru za nejasné politické situace nechtìli riskovat zásah
Vídnì. Usilovali o dosa�ení pøijatelného øe�ení, bez dlouhých prùtahù v jednání.

 Po diskusi ohlednì správy v nìmeckých oblastech èeských zemí bylo do-
hodnuto, �e dosavadní státní správa zùstane jak po stránce osobní tak adminis-
trativní nedotèena a bude neru�enì fungovat dále. Zároveò bylo sjednáno, �e
Èeské místodr�itelství uznává Národní výbor za výkonný orgán suverenity èes-
kého národa a uzná jeho spoluøízení veøejné správy, co� byl krok zpìt proti
situaci z 28. øíjna. Národní výbor se zaruèil, �e se za v�ech okolností zasadí
o udr�ení klidu a veøejného poøádku. O dal�ích upøesnìních mìla být vedena
pozdìji prùbì�ná jednání a o jejich výsledcích mìly informovat pøíslu�né úøady.
Místodr�itel se pokládal za slab�í stranu v jednání. Brzy také pochopil, �e èas
hraje proti nìmu, rezignoval a nabízeného spojení s Vídní vyu�il k tomu, aby
podal demisi.

 Dosavadní èeský místodr�itel hrabì M. J. Coudenhove po�ádal dne 31. øíjna
1918 o dovolenou, která mu byla udìlena dne 2. listopadu 1918. Po ukonèení
dovolené se ji� do svého úøadu nevrátil. 13. listopadu 1918 oznámil jeho dosa-
vadní zástupce Jan Kosina v�em podøízeným úøadùm, �e z povìøení Národního
výboru byl povìøen správou Èeského místodr�itelství. Kosina za války patøil
k èesky cítícím úøedníkùm na místodr�itelství.

 29. øíjna Národní výbor v Praze rychle obsazoval dal�í úøady: Policejní øedi-
telství, Vrchní zemský soud i Vrchní státní zastupitelství, úøedníci pøedpokláda-
li, �e se tak dìje na základì císaøského manifestu (podle F. Peroutky). Zároveò
zaèal Národní výbor vyzbrojovat i vlastní vojsko. Vojenské velitelství mu
kupodivu dalo k dispozici i armádní sklad v Hostivicích. Ministerstvo války ve
Vídni vidìlo, �e v�echny pøípravy Národního výboru smìøují k vyhlá�ení samo-
statného státu. Pøikázalo proto pra�skému vojenskému velitelství, aby tomu
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zabránilo vyhlá�ením stanného práva a vydáním zatykaèù na zvlá�� aktivní èeské
dùstojníky. Národní výbor, který tu�il, �e velitelství pøipravuje protiakci, pøikázal
jeho budovu obklíèit èeským vojskem ve spolupráci s rumunskými jednotkami.
30. øíjna ráno byl generál Kestøanek vyzván ke kapitulaci. Nìmecký chebský
pluk ve vr�ovických kasárnách se vzbouøil u� 29. øíjna a táhl pì�ky domù. Kdy�
to vidìli maïar�tí vojáci, kteøí se ji� i jako strá� velitelství chovali velice pasivnì,
odtáhli k nádra�í a s podporou Národního výboru také odjeli domù. Velitelství
v Praze za této beznadìjné situace nezbylo ne� se vzdát. Je�tì tého� dne poslanec
Franti�ek Udr�al pøevzal kapitulaci vojenského velitelství v Litomìøicích. A�
30. øíjna 1918 bylo tedy v Èechách po pøedchozích jednáních ve dnech 28. � 29.
øíjna nezvratnì dokonèeno pøevzetí politické i vojenské moci.5

 V prùbìhu prvních tøí dnù existence samostatného èeskoslovenského státu
se postupnì podøizovaly Národnímu výboru i dal�í správní úøady, policejní
a soudní instituce. 30. øíjna 1918 mìl Národní výbor ve svých rukou ji� vìt�inu
bývalé rakouské státní správy, a to pøedev�ím ve vnitrozemí èeských zemí.
Proto�e dosavadní státní aparát se pøe�il, bylo jeho dal�í fungování politicky
neúnosné. Bylo proto nutno zmìnit alespoò názvy úøadù. Stalo se tak na zákla-
dì obì�níku Èeského místodr�itelství z 5. listopadu 1918 zveøejnìného 7. listo-
padu 1918, který byl urèen pøednostùm okresních hejtmanství a politických
expozitur a správci Policejního øeditelství v Praze. Z rozkazu Národního výbo-
ru se v nìm naøizovalo okresním politickým úøadùm pou�ívat ke svému dosa-
vadnímu názvu dodatek Okresní správa politická Národního výboru, podobnì
jako místodr�itelství pøipojilo ke svému názvu je�tì pøídomek Zemská správa
politická Národního výboru.

 Ji� v prùbìhu nìkolika následujících dnù po 28. øíjnu 1918 se øada pøedstavi-
telù státních úøadù, u nich� byla a� do poslední chvíle známa jejich loajalita
císaøi a protièeské pøesvìdèení, ochotnì dávala do slu�eb nové státní moci. To
se týkalo napø. pra�ského sborového velitele Zanantoniho, velitele pra�ské
posádky Kestøanka aj.

 Pøedstavitelé èeského místodr�itelství v èele se zástupcem místodr�itele Ja-
nem Kosinou se dali k dispozici Národnímu výboru 30. øíjna a prohlásili, �e
místodr�itelství nyní nadále bude úøadovati ve slu�bách nové státní normy. Se
zástupci pøedsednictva Národního výboru bylo dohodnuto, �e zpùsob úøadová-
ní zùstane nezmìnìn. Pøedstavitelé Národního výboru také sdìlili,� �e ve stavu
úøednictva nepomý�lejí na �ádné pøekotné zmìny a od úøednictva nebude �ádáno
okam�ité skládání slibu�.

 Také dal�í úøedníci v èeských zemích, na nich� pracovalo mno�ství èeských
úøedníkù, v neposlední øadì z existenèních dùvodù slibovali vìrnost novému
státu. Týkalo se to úøedníkù, soudcù, èetníkù, dùstojníkù i uèitelù. Pouze
v ojedinìlých pøípadech byli propu�tìni dùstojníci, u nich� byla známa jejich
velká vìrnost vùèi Vídni. Slib vìrnosti bývalých rakouských úøedníkù byl vy-
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�adován a� na základì zákona Národního shromá�dìní ze 7. února 1919.6 U novì
pøijímaných státních úøedníkù se vycházelo z naøízení èeskoslovenské vlády
è. 101 Sb. z 28. prosince 1918 doplnìné naøízením è. 55 Sb. z 30. ledna 1919
o pøísaze nových státních úøedníkù a zøízencù.7

 Do státní slu�by se hned po pøevratu hlásily desítky úøedníkù kteøí se vraceli
z války a dal�í desítky zájemcù nových. Mnoho dal�ích úøedníkù více ne� to,
které státní moci budou slou�it, zajímaly spí�e otázky platové. Na konci roku
1918 bylo mo�no kvùli pøechodnému nedostatku úøedníkù, na podkladì výno-
su prezídia Ministerstva vnitra, pøijímat do konceptní praxe i absolvované
právníky.8

 Proces oèisty, prosazovaný pøedev�ím novì vzniklými národními výbory, se
pøíli� nerozvinul. Projevovala se kromì toho jejich velká snaha zasahovat do
pravomoci státních i samosprávných orgánù, napø. sesazováním úøedníkù, kon-
fiskováním zbo�í, rozhodováním ve vojenských otázkách aj.

 Národní výbor se sna�il pravomoci národních výborù postupnì omezovat.
Tento smìr vyvrcholil poèátkem prosince 1918. Dne 4. prosince ministerský
pøedseda Karel Kramáø na schùzi vlády z podnìtu èlenù zahranièního výboru
Národního shromá�dìní navrhl usnesení, které mìlo ukonèit jejich èinnost. Na
schùzi vlády bylo konstatováno, �e národní výbory svùj úkol ji� splnily a ve�kerá
státní moc nyní pøechází do rukou jednotnì organizované vlády, a proto budou
rozpu�tìny. Návrh provolání byl 7. prosince pøedlo�en vládì, která jej schválila
a 8. prosince byl publikován v denním tisku. Existence národních výborù proto
trvala pouze nìkolik týdnù a naøízením z 8. prosince 1918 se je spolu s rychlým
konstituováním nové moci podaøilo rozpustit. Likvidaci nìkterých národních
výborù pouze pozastavil doplnìk tohoto naøízení.9 V nìm se konstatovalo, �e
národní výbory se zatím nemají rozpou�tìt tam, kde doposud nefungují orgány
pravidelné státní správy.

 Na severní Moravì a ve Slezsku vzhledem k tamìj�í slo�ité politické situaci
byla zastavena èinnost národních výborù a� obì�níkem Moravského místodr�i-
telství a slezské Zemské vlády z 19. prosince 1919. Na Slovensku byly národní
rady, obdoba národních výborù, rozpu�tìny vládním naøízením z 8. ledna 1919.10

 Jak ji� bylo uvedeno, na území budoucí Èeskoslovenské republiky byl
v èeských zemích v podstatì pøevzat starý rakouský státní aparát a k výmìnì
úøedníkù docházelo postupnì.11 Suspendováni byli jen úøedníci nejvíce spjati
s bývalým re�imem. Zmìny zahájil pøípis Jana Kosiny ze dne 13. listopadu 1918.
Uvádí se v nìm, �e vzhledem k novým politickým pomìrùm se objevila potøeba
provést rozsáhlé osobní zmìny, k nim� byl zèásti dán podnìt pøedsednictvem
Národního výboru, zèásti okresními národními výbory. Nìkteré zmìny provedl
Kosina i z vlastní iniciativy, a to buï v dùsledku shora uvedených opatøení,
anebo proto, aby za onemocnìlé síly byla zaji�tìna náhrada. Jan Kosina tyto
zmìny oznámil osobnì pøedsednictvu Národního výboru, nebo� podle stávajících
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pøedpisù povìøení úøedníka správou politického úøadu I. instance nebo jeho
odvolání se dosud mohlo stát pouze se souhlasem vlády.

 Podle Jana Kosiny, který byl pøedsednictvem Národního výboru povìøen
správou Èeského místodr�itelství, bylo nutné, aby døíve ne� se pøikroèí k dal-
�ím personálním zmìnám, byl zjednán pøehled o stávající situaci, a zároveò tím
dána pevná mo�nost dal�ího øe�ení nastalé situace. Kosina byl také pøesvìdèen
o nutnosti dal�ích personálních zmìn. Okresním národní výborùm bylo umo�-
nìno obracet se v personálních zále�itostech na Èeské místodr�itelství a Kosina
jim byl ochoten v odùvodnìných pøípadech, pokud to bylo ve slu�ebním zájmu
vyhovìt. Pokud by se mìlo jednat o zmìny v osobách vy��ích úøedníkù, zejména
správcù politických úøadù I. stolice musel Jan Kosina dotyèný návrh nejdøív
pøedlo�it ke schválení pøedsednictvu Národního výboru a vy�ádat si jeho pokyny.
Jan Kosina také upozoròoval na to, �e èastými personálními zmìnami vznikají
státní pokladnì znaèné náklady. V závìru zprávy Kosina podotkl, �e tyto èetné
osobní zmìny, aè se staly ve veøejném zájmu pùsobí nepøíznivì na øádný chod
úøadování.12

 K souhrnnému zpracování tìchto záva�ných zmìn ve státní správì uveïme
nìkteré pøípady výmìny c. k. úøedníkù, které jsou do jisté míry charakteristic-
kým rysem této rozbouøené doby. Docházelo k odvolání jen nejzkompromito-
vanìj�ích osob. Týkalo se to napø. Václava Dvoøáka, okresního hejtmana v Plzni,
místodr�itelského rady Josefa Smutného v Hradci Králové, místodr�itelského
tajemníka Adolfa Kafky v Lounech aj.

 V nìkterých okresech byl tlak národních výborù i veøejného mínìní na roz-
sáhlé zmìny ve státním aparátu velmi silný. Okresní národní výbor sesadil
okresního hejtmana v Polièce (podrobnìji bude rozvedeno dále) a v Rokyca-
nech. V Hradci Králové hrozilo radikalizované dìlnictvo stávkou, kdy� byli
neoblíbení úøedníci z okresního hejtmanství pouze pøelo�eni. Akce proti okres-
ním hejtmanstvím také organizovaly okresní národní výbory ve Dvoøe Králové,
Berounì, Chotìboøi, Jaromìøi, Jièínì, Novém Byd�ovì, Mladé Boleslavi, Ústí
nad Orlicí a �amberku. Na Moravì v okrese Brno � venkov, Hranicích, Místku,
Moravských Budìjovicích, Moravském Krumlovì, Moravské Tøebové, Pøerovì,
Ti�novì a Vala�ském Meziøíèí aj. Národní výbory organizovaly  i vojenské oddíly,
napø. v okresech Dvùr Králové, Hradec Králové, Chrudim, Klatovy, Kolín,
Nìmecký Brod, Tábor, Trutnov, Turnov, Vysoké Mýto, na Moravì, napø. v okrese
Hodonín. Národní výbory se sna�ily øe�it otázky zásobování, výmìny èlenù
obecních samospráv, problematiku váleèných zajatcù aj.

 Zajímavá je stí�nost okresního komisaøe Karla Rouera, který mìl slu�bu na
Èeském místodr�itelství místo Dr. Bráfa. Byl dne 2. listopadu 1918 v 11 hod.
15 min. vyveden z budovy sokolskou hlídkou vedenou poruèíkem �tìpánkem
spolu s Maxem princem Lobkovicem, který se tam zdr�el kvùli vyøizování
korespondence. Poukaz Karla Rouera na to, �e v 8 hod. 15 min. hovoøil
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s poslancem Udr�alem ohlednì politické situace v Ústí nad Labem a A�i, zùstalo
bez pov�imnutí, proto�e nemìl legitimaci podepsanou èlenem Národního výbo-
ru, co� by ho opravòovalo zdr�ovat se v budovì mimo úøední hodiny.13

 Podle zprávy Okresního hejtmanství v Brandýse nad Labem se 28. øíjna 1918
po zprávách o vyhlá�ení pøímìøí dìlníci firmy Melichar v ulicích Brandýsa nad
Labem a Staré Boleslavi zpívali písnì �Kde domov mùj� a �Hej Slované�. Ital�tí
zajatci pracující v továrnì, nesli nápis �A� �ije Wilson�. Obyvatelstvo ve velkém
poètu vyvìsilo vlajky v národních barvách. Poøádek nebyl �ádným zpùsobem
naru�en.14

 Místodr�itelský koncipista Dr. Jaroslav Koldovský byl pøeøazen z Èáslavi
do Jindøichova Hradce. Naopak do Èáslavi pøe�el Eduard Kalík, místodr�itel-
ský konceptní praktikant z Rokycan.15

 Podle hlá�ení dìlostøeleckého velitelství v Èeských Budìjovicích o náladì
obyvatelstva a mu�stva urèeného vojenskému velitelství v Praze, je èeské oby-
vatelstvo se situací po pøevratu spokojeno, pouze prý panuje veliká nedùvìra
k �idùm. Poslední èíslo èasopisu Hlas lidu �bylo cenzurou èásteènì vybíleno
pro poznámku, �e �idé dali pùl milionu na bol�evickou propagandu�. 26. listo-
padu mìli v pivnici schùzi sociální demokraté, kde �jevili silnì bol�evickou
náladu�.16

 Na Okresní hejtmanství v Èeském Krumlovì byl pøeøazen z Okresního
hejtmanství v Lan�krounì místodr�itelský tajemník Josef Hozák.17

 Do Dìèína byl pøeøazen místodr�itelský tajemník Ferdinand Dörre z Falkno-
va. Podle zpráv z obsazeného Dìèína z 19. a 26. prosince byly ve mìstì nejvìt�í
komplikace se zásobováním. Dle hlá�ení okresního hejtmana Øeháka z 30. pro-
since 1918 dosud nezahájilo svou èinnost pohranièní policejní komisaøství ani
jeho expozitura.18

 V Dolních Kralovicích byl odvolán neoblíbený okresní komisaø Alexandr
Andrejs a byl pøeøazen do Rychnova nad Knì�nou. Byl pøeøazen i místodr�itel-
ský koncipista Èenìk Heintz do Strakonic.19

 Ponìkud bouølivìji se situace vyvinula v Doma�licích podle hlá�ení Okres-
ního hejtmanství ze dne 30. listopadu 1918 urèeného Èeskému místodr�itelství.
Bylo oznámeno, �e místodr�itelský tajemník JUDr. Josef Mrhálek, který se chtìl
29. øíjna 1918 po tøínedìlní nepøítomnosti opìt nastoupit slu�bu, �byl na cestì
do úøadu tlupou vojákù a výrostkù ztýrán tak, �e se zachránil pouze rychlým
útìkem do budovy okresního hejtmanství�. Aèkoliv jeho èetná poranìní nebyla
úøedním lékaøem shledána vá�nými a o bezpeènostní slu�bu ve mìstì bylo
postaráno zøízením stálých hlídek sestávajících ze sokolù, hasièù, studentù
a vojákù, nemohl ji� na Okresní hejtmanství pøijít. Panovaly toti� vá�né obavy,
�e mohl opìt být napaden skupinami obyvatelstva, které byly proti jeho osobì
silnì zaujaté, a to i pøes v�echna bezpeènostní opatøení. Z hejtmanství bylo proto
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�ádáno, aby prezídium místodr�itelství uèinilo v zájmu slu�by neprodlenì
patøièná opatøení a aby byl pøidìlen nový koncipista. Souèasnì bylo zaútoèeno
rozzuøeným davem na velitele høebèína majora hrabìte Quido Thuna. Kromì
tìchto dvou pøípadù �byl ve mìstì i v celém okrese zachován naprostý klid
a poøádek�. JUDr. Josef Mrhálek byl v prùbìhu listopadu odvolán na Èeské
místodr�itelství a byl pøidìlen oddìlení pro zále�itosti obecní okresní atd.20

 Fonogram generálního øeditelství drah urèený Èeskému místodr�itelství
z 1. prosince 1918 informoval o situaci v Hrobu u Duchcova. Podle zprávy tam-
ních èeských �eleznièních zøízencù Nìmci vozili automobilem z Teplic do Hro-
bu zbranì a nìmeètí �eleznièáøi je rozdìlovali mezi civilní obyvatelstvo. Místo-
dr�itelství vyzývalo èeské �eleznièáøe, aby v �ádném pøípadì neskládali slib
vìrnosti vládì Deutschböhmen, a vytrvali na svých místech a ustoupili jen násilí.
Èe�tí �eleznièáøi mìli velké problémy se zásobováním, proto�e nedostávali �ádné
potravinové pøídìly a museli jezdit pro potraviny a� do Mostu.21

 Podle zprávy tajemníka Okresního hejtmanství ve Dvoøe Králové Dr. Ha-
nouska z 11. prosince 1918 bylo pøi obsazení mìstyse Hradi�tì zatèeno nìkolik
osob. Dle dal�ího hlá�ení z 20. prosince bylo zatèeno nìkolik úèastníkù nìmec-
ké schùze v Hradi�ti. A koneènì na základì zprávy z 27. prosince byl zatèen
bývalý poslanec èeského zemského snìnu Rudolfa Bosche v obci Debrný
u Starých Bukù (okr. Trutnov). 22

 Do Falknova byl po návratu z vojenské slu�by povolán místodr�itelský ta-
jemník Dr. Franti�ek Hohl z Okresního hejtmanství v Mostì. Naopak odtud
ode�el místodr�itelský tajemník Ferdinand Dörre do Dìèína.23

 Na Okresní hejtmanství v Hoøicích byl pøesunut Dr. Antonín Juránek, místo-
dr�itelský koncipista Zemské �kolní rady.24

 Do�lo i k urèitým personálním zmìnám v dùsledku vyhlá�ení uvedených
nìmeckých provincií v èeských zemích.

 Jeden zaznamenaný pøípad se vztahoval k naøízení Národní rady v Liberci
z 12. listopadu 1918, kdy byl zpro�tìn slu�by okresní hejtman v Chomutovì,
hrabì Wincenz Huyn, a �mocí z úøadu vzdálen�. Úøadování zatím vedl sekretáø
Dr. Wagner, nebylo v�ak jisté, jak dlouho mu to bude dovoleno. Hrabì Huyn
podle fonogramu ze 13. listopadu 1918 odjel do Prahy.25

 Na základì hlá�ení Okresního hejtmanství v Chotìboøi ze dne 29. øíjna 1918
byly 28. øíjna v celém mìstì vyvì�eny vlajky, na ulicích hrála hudba, zpívaly se
národní písnì a obyvatelstvo se veselilo.26

 Zpráva okresního hejtmana v Hor�ovském Týnì Dr. Benona Petuly ze
7. prosince 1918 hovoøila o obsazení mìsta 3. prosince �esti sty mu�i z 35. pì�ího
pluku pod vedením nadporuèíka Slezáèka. Obsazení probìhlo bez problémù
a krveprolití a Volkswehr nekladl �ádný odpor. Do Plznì bylo odvedeno jen
nìkolik zajatcù. Podobnì byl je�tì tého� dne bez problémù obsazen Ron�perk.
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Podle hlá�ení z 11. prosince, pøedchozího dne deputace mìsta Hor�ovského
Týna �ádala, aby poèet vojákù posádky ve mìstì byl sní�en, �e klid a poøádek
bude zachován. Uvádí to pøíloha Okresního hejtmanství v Hor�ovském Týnì
o obsazení Hor�ovského Týna a Ron�perka èeskoslovenskými jednotkami
10. prosince 1918. Dle zprávy Vojenského velitelství v Praze z 12. prosince
bylo sní�ení poètu vojákù posádky v Hor�ovském Týnì mo�né. Vyhlá�ka Po-
sádkového velitelství v Hor�ovském Týnì a v Ron�perku ze 7. prosince 1918
stanovovala normy chování nìmeckého obyvatelstva. V hlá�ení z 30. prosinec
1918 si Okresní hejtmanství v Hor�ovském Týnì stì�ovalo, �e pøi prvním
obsazení zámku Ron�perk armádou byly témìø v�echny dveøe na zámku násilím
otevøeny a mnoho vìcí bylo odcizeno.27

 V Hradci Králové byl poslán na dovolenou správce Okresního hejtmanství
s titulem dvorního rady Otokar Smutný a zároveò ode�el místodr�itelský konci-
pista Jan Trykar k Èeskému místodr�itelství. Správou úøadu byl povìøen místo-
dr�itelský tajemník Emanuel Pacovský.28

 Dvorního radu Dudka povìøil Jan Kosina správou Okresního hejtmanství
v Chebu.29

 Okresní hejtmanství v Jièínì upozoròovalo na chování místodr�itelského
tajemníka Jana Kamenického za války v Jièínì. Nechal prý bezdùvodnì uvìznit
nìkolik nejpøednìj�ích osob z mìsta a podílel se také na perzekuci funkcionáøù
sokolských spolkù. K obyvatelstvu za války prý projevoval málo pøívìtivosti
a pøi rekvizicích si poèínal velmi bezohlednì. Vyslou�il si prý pøezdívku �Ivan
Hrozný� nebo �kat�. Kamenický byl v Jièínì referentem agendy státní policie.
Pro jeho chování za války byla pøímo ohro�ena jeho bezpeènost ve mìstì, a proto
bylo nutno co nejrychleji ho pøidìlit k Èeskému místodr�itelství. Pokraèoval
tlak obèanù z Jièína, zvlá�tì místních Sokolù, z nich� nìkteøí byli internováni a�
tøi roky, na okam�ité odstoupení Dr. Jana Kamenického, který nakonec musel
být odvolán.30

 Do Jindøichova Hradce byl poslán z Èáslavi místodr�itelský koncipista
Dr. Jaroslav Koldovský. Situace na území spravovaném tímto hejtmanstvím byla
ponìkud komplikovanìj�í. 3. prosince 1918 okresní èetnické velitelství pro Èechy
poslalo Okresnímu hejtmanství zprávu o schùzi starostù v�ech nìmeckých obcí
z okresu Nová Bystøice a Jindøichùv Hradec. Schùze se konala dne 24. listopadu
1918 a rozhodla nedodávat obilí Okresnímu hejtmanství v Jindøichovì Hradci,
nýbr� do Dolních Rakous. Velikou nevoli vyvolalo zatèení bývalého nìmeckého
poslance Øí�ské rady Martina Soukupa z Kaèleh. Po jeho zatèení následoval
bojkot èeských obchodù v Jindøichovì Hradci. Mezi obyvatelstvem byla
provozována agitace v tom smyslu, �e èeský národ zamý�lí Nìmce do dvaceti
let poèe�tit.31

 Do Kamenice nad Lipou pøe�el Hugo Palma, okresní tajemník ze Sedlèan.32
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 V Kaplici byl jmenován okresním hejtmanem místo Josefa Schöbela Benno
Koskoline. 28. listopad 1918 pøi�ly na Èeské místodr�itelství zprávy o rekvizi-
cích obilí na Kaplicku prostøednictvím nìmecko-rakouského vojska. 2. prosin-
ce byl zranìn nevlastní syn Leopolda Kiliána pøi pøestøelce èeskoslovenských
vojákù a místních oddílù na Kaplicku. Událo se to tak, �e kulka zasáhla  pro-
jí�dìjící vlak. K pøípadu Leopolda Kiliána bylo pozdìji rozhodnuto tak, �e jeho
zranìný nevlastní syn z prostøedkù Okresního úøadu v Klatovech dostal 50 K
a byla mu opatøena pøimìøená práce ve zdej�í továrnì. 19. listopadu 1918 do�el
na místodr�itelství dopis Anny Polanové z Leibesdorfu (sic!) urèený Ministerstvu
obrany o situaci na Kaplicku. Hlá�ení okresního hejtmana z 21. prosinec
informovalo o situaci v okrese Kaplice v dobì prùjezdu vlaku s prezidentem
Masarykem, kdy byla celá oblast pro jistotu obsazena èeskoslovenským
vojskem.33

 Ke konfliktu do�lo i v Lan�krounì, kde okresní komisaø JUDr. Alexandr
Hlawa tvrdil, �e zásobování nìmeckých i èeských obcí se dìje bez rozdílu, ale
problémem je nedostatek potravin. 24. listopadu 1918 psal Jan Kosina Hlawo-
vi, jestli skuteènì slo�il slib poslu�nosti vùèi naøízením zemské vlády tzv.
Deutschböhmen, a� mu za�le ve stanovené lhùtì opis a osobì, které slib dal, a�
napí�e, �e ho ru�í.

 Podle zprávy Národního výboru v Èeské Tøebové ze 14. listopadu 1918 se
dostavila na Okresní hejtmanství v Lan�krounì deputace místního Volksratu.
Dlouze jednala s pøedstaviteli okresního hejtmanství v èele s okresním hejtma-
nem JUDr. Alexandrem Hlawou. O èem bylo jednáno, ukázalo se druhý den,
kdy� se v�ichni úøedníci odebrali spoleènì na Mìstský úøad a tam do rukou
èlenù Volksratu slo�ili slavnostní slib, �e ve v�ech zále�itostech týkajících se
nìmeckých obcí lan�krounského okresu se podøizují úplnì naøízením Landes-
regierung für Deutschböhmen. Aby si dotyèní funkcionáøi hejtmanství zajistili
i èeskou stranu, uvolili se slo�it slib poslu�nosti i Národnímu výboru a pøedsta-
vovali si to tak, �e pro èeské obce budou úøadovat jménem Národního výboru
a pro nìmeckou oblast jménem Landesregierung. Stejnì nejasnì se chovalo
i lan�krounské èetnictvo, které znemo�nilo pøedání tabákové továrny naøízené
Zemským finanèním øeditelstvím.

 29. listopadu 1918 v 10 hod. 20 min. bylo telefonicky informováno (v ori-
ginále telefonogram) Èeské místodr�itelství o obsazení Lan�krouna èeskoslo-
venskými jednotkami, proti èemu� Mìstská rada ihned protestovala. Dne
6. prosince 1918 nový okresní hejtman E. Trolda z Lan�krouna podal Èeskému
místodr�itelství hlá�ení o tom, �e v obcích na Lan�krounsku se objevily �luté
plakáty deklarující pøíslu�nost oblasti k Deutschböhmen a o nezávaznosti vy-
hlá�ek zdej�ího úøadu, aè byly vydány se souhlasem nìmecké okresní Volksra-
te. Vyhlá�ky byly odstraòovány. 16. prosince Mìstská rada v Lan�krounì pro-
testovala proti dosazení èeského úøednictva, proto�e se pova�ovala za souèást
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Deutschösterreich. Následoval dal�í protest z 22. prosince. Hlá�ení Okresního
hejtmanství v Lan�krounì o tom informovalo Èeské místodr�itelství spolu
s pøilo�enými protesty obcí na Lan�krounsku proti dosazování èeských úøední-
kù. Z Lan�krouna byl pøelo�en místodr�itelský tajemník Dr. Josef Hozák do
Èeského Krumlova.34

 Dal�ím pøípad z pohranièí se týkal místodr�itelského sekretáøe Dr. Vincence
Reiffnera, který byl Dr. Rudolfem Lodgmanem, rytíøem von Auen, povolán
k zemské vládì do Liberce, 13. listopadu 1918. Uvolnìn ze slu�by u èeského
místodr�itelství byl ji� 11. listopadu 1918, kdy� po pøevratu 28. øíjna onemocnìl.35

 Na okresním hejtmanství v Litomìøicích si jeho správce dvorní rada JUDr.
Alfréd Siegl vy�ádal dovolenou z rodinných dùvodù a souèasnì po�ádal o pøe-
lo�ení do trvalé výslu�by. Správou Okresního hejtmanství byl povìøen místodr-
�itelský tajemník Karel Walbrunn.36

 O situaci v Lounech 28. øíjna 1918 bylo informováno Èeské místodr�itelství
telefonicky z tamního Okresního hejtmanství ve 12 hod. 10 min. Dle zprávy se
obyvatelstvo se radovalo a vyvìsilo mno�ství vlajek v národních barvách. Pod-
le hlá�ení hejtmanství uvedeným událostem nemohlo v �ádném pøípadì zabrá-
nit, proto�e mìlo k dispozici jen tøi strá�níky. Správce Okresního hejtmanství
JUDr. Adolf Kafka byl pozdìji odvolán, pøeøazen na II. odd. Zemské �kolní
rady a nahrazen okresním hejtmanem Josefem Tomkem.37

 O pøevratu v Mìlníku podalo zprávu Okresní hejtmanství dne 29. øíjna 1918.
Spolu s ní následovalo hlá�ení z 28. listopad 1918 o situaci v Libìchovì
a o podøízení se obce èeskoslovenským úøadùm dne 22. listopadu 1918.38

 Na Okresním hejtmanství v Mladé Boleslavi byl odvolán místodr�itelský
tajemník Dr. Vilém Hájek a pøidìlen Zemské vy�ivovací komisi. Jako místodr-
�itelský konceptní praktikant byl dosazen Dr. Jaroslav �ádek z Èeského
místodr�itelství.39

 Jiná vìc se týkala po�adavku liberecké vlády z 18. listopadu 1918 na pøipo-
jení tøí obcí u Mnichova Hradi�tì k Deutschböhmen. Podle vyjádøení Okresní-
ho hejtmanství v Mnichovì Hradi�ti tento pokyn nebylo tøeba respektovat.
V Mnichovì Hradi�ti byl místo okresního hejtmana Dr. Aloise Sluky povìøen
správou Okresního hejtmanství místodr�itelský tajemník Jaroslav Skoøapa. 28.
øíjna 1918 byly vyvì�eny vlajky a proklamován samostatný èeskoslovenský stát.40

 Z Okresního hejtmanství v Mostì byl odvolán místodr�itelský tajemník
Dr. Franti�ek Hohl do Falknova.41

 Okresní hejtmanství v Nìmeckém Brodì zaslalo Èeskému místodr�itelství
hlá�ení o prùbìhu 28. øíjna 1918. Na úøedních budovách, budovách spolkù a na
jednotlivých soukromých domech byly vyvì�eny vlajky. Na základì hlá�ení
místodr�itelského rady Schneidera urèeného Èeskému místodr�itelství pøi�el
do Nìmeckého Brodu jeden exempláø vyhlá�ky nìmeckorakouské státní rady
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o vyhlá�ení stanného práva. Mìlo to být z toho dùvodu, aby se v obcích, které
se mìly stát souèástí nìmecko � rakouského státu, zabránilo drancování a lou-
pení. Dle Schneiderova hlá�ení neberou v Nìmeckém Brodì tyto vyhlá�ky vá�-
nì. Ve mìstì je zachován klid a poøádek. Hejtmanství v Nìmeckém Brodì za-
slalo na Èeské místodr�itelství jeden exempláø provolání okresního národního
výboru pro �toky.42

 V Nové Pace byl odvolán nepopulární okresní hejtman JUDr. Udalrich Koz-
lanský. Ode�el i místodr�itelský tajemník Josef Hoøenovský do Sedlèan.43

 Podle hlá�ení Okresního hejtmanství v Novém Byd�ovì z 19. prosince 1918
propukly ve mìstì výtr�nosti a hladové bouøe.44

 Dle zprávy okresního národního výboru v Pardubicích urèené Èeskému
místodr�itelství se okresní hejtman v Pardubicích Emilian Trolda za pøevratu
choval velice rezervovanì. Hejtman si podle odpovìdi nebyl nièeho vìdom.
Byl ale stejnì vyzván aby, dùraznì projevil své smý�lení v den výroèí Bílé hory.45

 V jiné cause byl vymìnìn zásobovací referent Okresního hejtmanství v Pís-
ku JUDr. Vltavský, který byl dne 4. záøí 1918 napaden píseckými �enami pøi
zásobovací demonstraci. Nechtìl se proto pøíli� anga�ovat ani pøi událostech
14. øíjna 1918.46

 19. prosince 1918 podalo Okresní hejtmanství v Plané u Mariánských Lázní
hlá�ení Èeskému místodr�itelství o chování èeských vojákù, kteøí pøi obsazení
mìsta rozdupali poslední rakouskou orlici a znièili také císaøskou bustu.47

 Mezi nejvýznamnìj�í odvolané osoby patøil JUDr. Václav Dvoøák, okresní
hejtman v Plzni, jen� obdr�el slu�ební dovolenou. Jeho funkci pøevzal 22. listo-
padu 1918 vládní rada Heøman �lechta. Podle hlá�ení Policejního komisaøství
v Plzni byli prý �idé první, kteøí v prvních dnech po pøevratu odstraòovali na
svých domech a obchodech nìmecké nápisy a domy zdobili prapory a sebe
národními odznaky. Podle obyvatelstva byl ale jejich pøíklon k èeskoslovenské-
mu státu jen vnìj�kový a neupøímný. Shlí�eli se prý v pomìrech bol�evického
Ruska. Zároveò se prý sna�ili roz�iøovat svùj vliv v mladém státì, o èem� údajnì
svìdèil jejich výrok, který padl v Plzni: �Za rok si koupí �idovstvo celý
èeskoslovenský stát�. Zpráva Policejního komisaøství v Plzni informovala
o táboru lidu poøádaném Èeskoslovanskou sociálnì demokratickou stranou dìl-
nickou, který se konal 17. listopadu 1918 za úèasti �esti a� osmi tisíc lidí. Hovo-
øili na nìm Ludìk Pik, Gustav Habrman, Bosáková, Frab�a (za Èeskou stranu
socialistickou) atd. Byly tu vyhla�ovány rozsáhlé politické, sociální a hospo-
dáøské po�adavky.48

 9. prosince 1918 bylo Èeskému místodr�itelství zasláno hlá�ení správce
Policejního komisaøství v Plzni o vojenském zaji�tìní �eleznièních tratí Plzeò,
Podboøany, Blatno, Beèov, Mariánské Láznì. Nejvìt�í odpor kladl Volkswehr
v Blatnì, kde dokonce vytrhal èást �eleznièních kolejí mezi �ihlí a Mladotice-
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mi. Nìmeckým obyvatelstvem bylo obsazování, respektive zaji��ování, pøijí-
máno s rezignací. Leckde se objevila je�tì zmínka o sebeurèovacím právu
a o mírové konferenci. Mnozí se utì�ovali tím, �e nìmecký lid povstane a Èechy
vy�ene. Zároveò to bylo bráno jako nevyhnutelný akt. Bylo ale mnoho lidí,
kteøí uznávali spojení s èeskoslovenským státem jako jediné mo�né øe�ení, po-
ukazovali na nemo�nost spojení s Nìmeckem z dùvodù hospodáøských, s Ra-
kouskem z dùvodù komunikaèních a koneènì nemo�nost samostatné existence
Deutschböhmen.

 Na to navazuje pøípis o známé aféøe v Podboøanech se správcem Okresního
hejtmanství Aloisem Forsterem. Z pomníku padlých ve válce 1866 strhli vojáci
rakouského orla a poprsí bývalého císaøe Franti�ka Josefa I., naèe� Forster
reagoval slovy: �Sagen Sie beim Nationalrat, was die Leute da treiben� .

 19. prosince 1918 je datována zpráva Okresního hejtmanství v Podboøanech
o aféøe s pomníkem z roku 1866 a o obsazení Jesenice 8. prosince 1918. Ze
7. prosince 1918 pochází fonogram vrchního policejního komisaøe Kráèmara:
�Dle rozkazu vrchního vojenského velitelství v Praze obsadil velitel 35. pì�ího
pluku �eleznièní tra� z Plznì do �atce, já jel s nimi. Vèera, tj. 6. prosince, byly
obsazeny Podboøany, v�e se odehrálo bez problémù a� na to, �e vojíni kolem
9. hodiny dopolední srazili na námìstí nìkolik orlù. Pøednosta Okresního úøadu
se o tomto èinu vyjádøil: �Pfui, das ist eine Schande� a k podplukovníkovi se
otoèil s tím, �e mu gratuluje k té blamá�i. Kráèmar po�adoval Forsterovo od-
stoupení. Opis dopisu byl dodán Ministerstvu vnitra. O 12. hod. dopoledne
telefonoval vrchní policejní komisaø Kráèmar, �e se správce Okresního hejtman-
ství v Podboøanech podplukovníkovi omluvil, èím� je celá zále�itost urovnána.
Podplukovník nièeho nenamítal proti tomu, aby Forster dále spravoval Okresní
hejtmanství, pokud s tím bude souhlasit Ministerstvo vnitra a Èeské
místodr�itelství. Kráèmarovi bylo sdìleno, �e Forster je výborný úøedník a �e se
nedoporuèuje, aby ve správì hejtmanství nastala zmìna. Ministerstvo vnitra
(Dr. Sapara) a prezídium Èeského místodr�itelství s tímto øe�ením nastalé situ-
ace vyjádøili souhlas. Podle hlá�ení èetníkù z Jesenice a Podboøan z 30. prosin-
ce 1918 v obcích Deslavy a Velká Chmeli�tná dr�ely u sebe civilní osoby zbranì.49

 Zajímavé bylo také sdìlení okresního komisaøe Dr. Viléma Bayera ze
7. listopadu 1918 o pøevzetí Okresního hejtmanství v Podìbradech od odstupu-
jícího okresního hejtmana JUDr. Aloise Nováèka o tom, �e se na hejtmanství
nacházelo celkem pìt tisíc devatenáct nevyøízených úøedních spisù z let 1914 �
1917 po bývalém správci Okresního hejtmanství, místodr�itelském tajemníkovi
Dr. Rudolfu Ta�kemu, který byl odvolán k Èeskému místodr�itelství. Pøi nástupu
Aloise Nováèka do slu�by roku 1918 bylo nevyøízených spisù pøes dvacet tisíc.
Poèet nevyøízených spisù z období Nováèkova pùsobení na hejtmanství nemohl
být pro nedostatek èasu zji�tìn. Sám Nováèek byl z funkce rovnì� odvolán
a pøidìlen na oddìlení místodr�itelství pro zále�itosti �eleznièní a silnièní. Na
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jeho místo byl povolán bývalý okresní hejtman v Mnichovì Hradi�ti, JUDr.
Alois Sluka.50

 Mezi nejvýznamnìj�ími pøípady patøila napø. causa týkající se osoby okres-
ního hejtmana v Polièce JUDr. Kamila Henna. Do�lo ke sporu mezi ním a èleny
okresního národního výboru, kteøí mu museli podle jejich sdìlení pohrozit nási-
lím, pokud se nevzdá svého úøadu. Úøadující místodr�itelský tajemník Karel
Zeiner èeskému místodr�itelství sdìlil, �e èlenùm uvedeného národního výboru
dal k nahlédnutí úøední agendu, ale zároveò je upozornil, �e nejsou kompetentní
k vedení úøadu. Ve zprávì Èeskému místodr�itelství uvedl, �e jejich chování
k hejtmanovi zahrnuje i námitky osobního rázu.

 V dal�ím hlá�ení urèeném prezídiu Èeského místodr�itelství zdùraznili èle-
nové okresního národního výboru, �e pøimìli okresního hejtmana JUDr. Kami-
la Henna, aby nastoupil od 1. listopadu 1918 na dovolenou. Uvedli dùvody,
proè k tomuto èinu pøikroèili. Henn byl osobou nespolehlivou pro èeskosloven-
ský stát. Bylo zdùraznìno, �e hejtman nepo�íval dùvìry obyvatel v �ádném
smìru, èeského obyvatelstva v ohledu národním, nìmeckého v ohledu èilosti
a pracovitosti. Uvedená okolnost byla vystupòována u nemajetných tøíd v nená-
vistné pøesvìdèení, �e se o jejich zájmy nikdy nestaral. Vystupováním v úøadì si
pøivodil nepøízeò obyvatelstva. Týkalo se to také úøednictva, nebo� prý bylo
v jednání se stranami netaktní a hrubé. Èlenové Národního výboru podezírali
hejtmana z manipulace s kontingenty potravin a ze snah o vlastní obohacení.
Hovoøilo se o tom, �e jednotlivé pøípady jsou známy. Hejtman prý musel od-
stoupit kvùli udr�ení veøejného poøádku.

 JUDr. Kamil Henn po�ádal 2. listopadu 1918 o pøelo�ení na prezídium Èes-
kého místodr�itelství do Prahy a o dva dny pozdìji mu bylo vyhovìno. Byl
pøidìlen k Zemské vy�ivovací komisi v Praze, kde nastoupil 14. listopadu 1918.
Prozatímní správou Okresního hejtmanství v Polièce byl povìøen místodr�itel-
ský tajemník Karel Zeiner dne 18. prosince.

 Otázka zasahování Okresního hejtmanství v Moravské Tøebové do kompe-
tencí zdej�ího Okresního hejtmanství se stala bezpøedmìtnou po obsazení Mo-
ravské Tøebové a Svitav èeskoslovenským vojskem a dosazením úøednictva
oddaného vládì republiky. Skoro v�echny zdej�í nìmecky mluvící obce udr�o-
valy úøední styky s úøadem zdej�ím a dokonce nìkteøí starostové se na pøechod-
nou dobu svého úøadu vzdali a nyní po obnovení uspoøádaných pomìrù ho opìt
pøevzali.51

 Podle zpráv z Okresního hejtmanství v Prachaticích do�lo dne 24. listopadu
ke srá�ce èeskoslovenského vojska s rakouskými vojáky u Volar. Do 29. listo-
padu, kdy byly Prachatice obsazeny èeskoslovenskými jednotkami, se vojenská
situace v této oblasti stabilizovala. Z úøedníkù byl pøeøazen okresní komisaø
JUDr. Karel Baretta do �luknova.52
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 Z úøadu okresního hejtmana byl té� odvolán v Pøe�ticích Franti�ek Bláha. Ji�
30. øíjna na nátlak obyvatelstva musel odstoupit a prozatímní správu Okresního
hejtmanství pøevzal místodr�itelský sekretáø Jan Bla�ek. Dle jeho sdìlení, kdy�
odjí�dìl bývalý okresní hejtman 31. øíjna 1918 vlakem v 8. 30 smìrem na Plzeò,
byl na nádra�í pøepaden a zbit. Dne 21. listopadu pøi�la písemná demise Franti�ka
Bláhy. Podle informace Jana Bla�ka se v Pøe�ticích pohybuje okruh lidí, kteøí
brojili proti stávajícímu poøádku a úøednictvu, a vyhro�ovali, �e budou dìlat
domovní prohlídky a zabavené potraviny si rozdìlí mezi sebou. Jan Bla�ek proto
po�ádal o pøidìlení tøiceti spolehlivých vojákù. Dále sdìloval, �e na zámku
v Dolní Lukavici bylo vystøeleno na jeho majitele hrabìte Schönborna
z revolveru, ale hrabì nebyl zasa�en. V zámku bylo rozbito asi pìta�edesát
okenních tabulek. Hrabì Schönborn hned po incidentu odjel. Èetnictvu bylo
naøízeno vy�etøování obou pøípadù. Na Nepomucku byl dosud zachován úplný
klid. Franti�ek Bláha byl povolán k Èeskému místodr�itelství, místodr�itelský
tajemník Jan Bla�ek byl pøeøazen do Plznì a správou Okresního hejtmanství
v Pøe�ticích byl povìøen vrchní okresní komisaø Jaroslav Steinmann.53

 Z funkce byl rovnì� nucen odstoupit místodr�itelský rada JUDr. Václav
Fischer v Rokycanech. Správou Okresního hejtmanství v Rokycanech byl po-
vìøen místodr�itelský tajemník Dr. Èenìk Vichr. K nìmu byl pøidìlen od Èes-
kého místodr�itelství místodr�itelský praktikant Dr. Jaroslav Baron a místodr-
�itelský konceptní praktikant Eduard Kalík byl poslán z Rokycan do Èáslavi.54

 Z Okresního hejtmanství v Roudnici nad Labem byl povolán k Èeskému
místodr�itelství místodr�itelský tajemník Jaroslav Vanìk.55

 Z Okresního hejtmanství v Rumburce byl Dr. Maxmilián Ritter z Rittershei-
nù, místodr�itelský tajemník, pøidìlen do oddìlení pro zále�itosti pùjèek a spo-
øitelen na Èeském místodr�itelství. Místo nìho nastoupil místodr�itelský tajem-
ník Alfréd, rytíø ze Schönfeldù z Èeského místodr�itelství.56

 Byl pøelo�en i dal�í místodr�itelský rada, JUDr. Bohumil Støíbrný v Sedlèa-
nech, který byl povolán pøevzít Okresní hejtmanství v Rokycanech. Okresní
komisaø Hugo Palma byl pøeøazen ze Sedlèan do Kamenice nad Lipou a do
Sedlèan byl pøesunut Josef Hoøenovský, místodr�itelský tajemník z Nové Paky.57

 JUDr. Jan Tauer, místodr�itelský rada a správce Okresního hejtmanství ve
Strakonicích nechtìl abdikovat a tvrdil, �e to musí být omyl. Ohánìl se i tím, �e
jeho syn, který dezertoval z rakousko-uherské armády do �výcarska, je �ákem
profesora Masaryka, který dokonce s ním a jeho matkou ve �výcarsku mluvil
a utì�oval je. Byl pøidìlen oddìlení pro vodní zále�itosti Èeského místodr�itel-
ství a jeho místo pøevzal místodr�itelský tajemník Leopold Trefný. Zároveò
s ním byl do Strakonic pøidìlen Franti�ek Carda, místodr�itelský konceptní prak-
tikant z Èeského místodr�itelství.58

 Dal�ím pøípadem, v nìm� se do urèité míry zrcadlí èesko � nìmecké vztahy
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v této dobì, byly události ve Støíbøe. 5. listopadu se konala na námìstí schùze za
úèasti asi tisíce osob, hovoøili poslanci Øí�ské rady, sociální demokraté a také
jeden voják. Volksrate okresu Støíbro vyjádøila podpora samostatnosti
Deutschböhmen. Podle písemné zprávy Okresního hejtmanství ve Støíbøe ze
6. listopadu se ve mìstì utvoøila vojenská rada, která chtìla dbát na klid a poøádek.
Chtìli vyslat své zástupce do Mìstské rady a do okresního výboru. Jako nadøízený
vojenský úøad uznávali vojenské velitelství v Litomìøicích. Ráno 8. listopadu
1918 byla na mìstské radnici vyjádøena podpora zemské vládì Deutschböhmen
a okresnímu národnímu výboru v Chebu. Vojenské velitelství v Teplicích do
mìsta zaslalo dvacet mu�ù z Chebského støeleckého pluku è. 6, kteøí zde mìli
vykonávat strá�ní slu�bu a bránit pøípadným pokusùm o drancování a o ru�ení
dopravy. 19. listopadu 1918 delegáti plzeòského Národního výboru z naøízení
èeskoslovenské vlády dosadili místodr�itelského radu JUDr. Felixe Maschnera
do úøadu okresního hejtmana ve Støíbøe. Prosili o jeho potvrzení ve funkci. Podle
telegramu bylo mìsto obsazeno vojskem a byl zachován klid a poøádek.

 V hlá�ení JUDr. Felixe Maschnera z 19. listopadu 1918 bylo uvedeno, �e do
Støíbra pøijela asi jedna setnina vojákù z Plznì a uvedla ho opìt do úøadu.
Úøedníci, místodr�itelský koncipista Ma�talirz a místodr�itelský konceptní prak-
tikant Piffe, kteøí pøedtím dali slib poslu�nosti Èeskému místodr�itelství, zatím
bìhem jeho dovolené stejný slib slo�ili liberecké zemské vládì. 20. listopadu
prohlásili, �e místodr�itelství za svùj nadøízený úøad nepokládají, a proto odje-
dou. Proto�e by tak pøi�el o dva pracovníky, po�adoval Maschner, aby za nì
ihned dostal náhradu a byl o tom vyrozumìn je�tì tého� dne. Hlásil to policejní-
mu prezidentovi. Na výpomoc mìl být poslán z Plznì okresní komisaø
Dr. Kumpff.

 Tého� dne telefonoval v zastoupení okresního národního výboru v Plzni
Dr. Mandl, starosta Plznì. Je�tì odpoledne se k nìmu dostavila deputace Nìmcù
ze Støíbra a prohlásila, �e místodr�itelský rada JUDr. Felix Maschner je ve Støíbøe
neoblíben nejen u Èechù, ale i u Nìmcù, a �ádala jeho odstranìní. V pøípadì
jeho demise se deputace zaruèila, �e ve mìstì udr�í klid a poøádek. Dr. Mandl
navrhoval, aby JUDr. Maschner byl nahrazen co nejrychleji jiným okresním
hejtmanem, proto�e potom by èeské vojsko ze Støíbra mohlo odejít. Sly�el, �e
nìmecké vojsko z Chebu se chystá do Støíbra, pokud èeské vojsko neodejde.
Dr. Mandl dále navrhoval, �e by se mohl pøípadnì, jaksi výmìnou, pøelo�it ze
Støíbra komisaø Jenisch, který není oblíbený u èeského hornictva.

 Jan Kosina z tìchto dùvodù je�tì tý� den zprostil Maschnera funkce a udìlil
mu ze slu�ebních dùvodù dovolenou. Na jeho místo byl prozatím povolán mís-
todr�itelský rada Vilém Müller, �lechtic z Müllersheimu. Sám Maschner ve stejný
den ve své zprávì prezídiu Èeského místodr�itelství o událostech ve Støíbøe
vysvìtloval, �e kdy� byl opìt uveden do svého úøadu vojskem, stalo se jeho
postavení ve mìstì neudr�itelné. Obyvatelstvo na nìho a jeho rodinu pokøiko-
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valo (Pfuj, schämen Sie sich, Verräter), plivalo po nich a vyhro�ovalo. �ádal
proto buï o pøelo�ení do svého rodi�tì Písku, nebo o udìlení dovolené ze
slu�ebních dùvodù. Je�tì pozdìji roku 1918 se neúspì�nì uplatnil také v Liberci.59

 V pøípisu Okresního hejtmanství resp. okresní správy politické Národního
výboru v Su�ici datovaném dne 13. prosince 1918 je popsán známý pøípad zatèení
bývalého ministra �eleznic Zdenka Forstera, tè. bydli�tìm v Koj�icích. Zdenko
Forster byl zatèen v noci z 10. na 11. prosinec 1918 na nádra�í v Su�ici. Pøi
prohlídce ministrových zavazadel bylo kromì vìt�ího mno�ství prádla a �atstva
nalezeno nìco málo potravin a balík úètù. Pøi prohlídce zavazadel Forster jeden
lístek ze spisù tajnì vyjmul a roztrhal na kousky. Okresní národní výbor �ádal
pro podezøení, �e se u Zdenko Forstera scházejí okolní nìmeètí statkáøi a �kují
pikle proti èeskoslovenskému státu�, aby bývalý ministr byl v Koj�icích
internován a aby bylo zabránìno jeho odjezdu do Vídnì. Zároveò po�adoval
u Ministerstva vnitra o instrukce v tomto smìru. Podle sdìlení prezídia Èeského
místodr�itelství ze dne 16. prosince 1918 byly Forsterovy spisy prohlédnuty
a nebylo v nich nalezeno nic závadného. Na podkladì hlá�ení okresního hejtmana
Sedláèka z 31. prosince 1918 urèeném prezídiu Èeského místodr�itelství, který
se zmínil i o tom, �e hned po pøevratu byl prohlédnut s nulovým výsledkem
i Forsterùv zámek v Koj�icích, bylo Forsterovi s man�elkou umo�nìno
23. prosince 1918 odjet do Vídnì. Ostatnì Su�ice byla obsazena èeskoslovenskou
armádou ji� 16. prosince 1918.60

 Ze �luknova byl pøidìlen k Èeskému místodr�itelství místodr�itelský konci-
pista Dr. Jan Kopp a do �luknova poslán okresní komisaø z Prachatic Dr. Karel
Baretta.61 JUDr. Václav Hejda v Táboøe byl také nucen abdikovat.62

 Zpráva Josefa Straky z Policejního komisaøství v Plzni, datovaná 16. listo-
padu sdìlovala, �e v Teplé kromì nìkolika V�enìmcù by v�ichni místní Nìmci
chtìli zùstat v Èeskoslovenské republice.63

 Z funkce musel být odvolán JUDr. Ottokar Bayer, správce Okresního hejtman-
ství ve Vysokém Mýtì. Podle hlá�ení tamního hejtmanství z 20. listopadu 1918
se vojáci nìmecké národnosti pøíslu�ející pod hejtmanství v Lan�krounì nebu-
dou chtít pravdìpodobnì dostavit k odvodu.64

 10. prosince 1918 na �ádost místodr�itelského tajemníka Dr. Grohmanna
z Okresního hejtmanství v Ústí nad Labem v dorozumìní s okresním národním
výborem bylo èeskoslovenské vojsko vyzváno k zákroku a k obsazení mìsta.
Dùvodem byla snaha zabránit rabování. Podle zpráv o demolování obchodù
v Krásném Bøeznì to nebylo nic proti tomu, co se událo v Ústí nad Labem, kde
byla zdemolována celá Teplická tøída.

 Podle telefonátu z 11. prosince 1918 (11 hod.) èeskoslovenské vojsko obsadilo
mìsto. V�ude ve mìstì byl klid. Okresní hejtmanství bylo vyzváno, aby vydalo
vyhlá�ku k obyvatelstvu, v ní� má být upozornìno pod pohrù�kou stanného práva,
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aby se zdr�elo v�ech výtr�ností. Okresní hejtman poslal 12. prosince do Prahy
souhrnnou zprávu o plundrování ve mìstì a 30. prosince hlá�ení o politická situaci.65

 Na Okresní hejtmanství ve Vrchlabí nastoupil okresní komisaø Dr. Fiedler
z hejtmanství v Náchodì. Zároveò byl ze správy okresního hejtmanství odvolán
Dr. J. �ák. Uvedená zmìna byla pozdìji po protestech z Vrchlabí anulována.66

 Hlá�ení Okresního hejtmanství v �amberku informovalo Èeské místodr�i-
telství o ustanovení dìlnické a vojenské rady v Králíkách a Mladkovì 17. a 24.
listopadu 1918 a o tom, �e se v obcích agituje proti podøízení obyvatelstva
Èeskoslovenskému národnímu výboru. Podle zji�tìní Okresního hejtmanství
v �amberku by se vìt�ina � selského a pracovního lidu� radìji podøídila Èesko-
slovenskému národnímu výboru ne� zemské vládì v Opavì. Na základì rùz-
ných povìstí mìlo být v Králíkách zøízeno Okresní hejtmanství a obce rokytnic-
kého okresu mìly být pøipojeny ke Králíkám. O nìkolik týdnù pozdìji, v noci
ze 14. na 15. prosinec 1918, byla mìsta Rokytnice a Králíky bez problémù
obsazena èeskoslovenským vojskem. Správce Okresního hejtmanství v Králí-
kách Max Kubin, který prosazoval v kraji slib vìrnosti zemské vládì v Opavì
byl vyzván, aby opustil mìsto. Bylo zatèeno nìkolik nìmeckých úøedníkù, kteøí
pøedtím aktivnì podporovali Deutschösterreich.67

 Zpráva men�inové komise Národního výboru v �atci uvádìla, �e byla upo-
zornìna z dùvìryhodného zdroje na to, �e pøednosta Okresní správy politické
v �atci nedbá naøízení Národního výboru a výnosù Zemské správy politické,
zejména ve vìcech politické povahy. Doporuèovala, aby dotyèný pøednosta (rada
Schmidt) �byl nahrazen úøedníkem spolehlivým�. Sám jmenovaný 14. listopadu
1918 po�ádal o pøelo�ení do výslu�by. �ádosti bylo vyhovìno.68

 Jedna informace pøi�la z Moravy: podle zprávy Pra�ských novin z 5. prosin-
ce 1918 kapitulovalo pøedchozího dne obecní zastupitelstvo v Jihlavì.69

 Atmosféru rozbouøené doby do jisté míry charakterizuje i zpráva Èeského
místodr�itelství, dle ní� Krajinský odbor Svazu ès. studentstva vyzýval studen-
ty, �aby se podle svých mo�ností úèastnili ve svých obcích práce politické,
aprovizaèní a hlídkové. Nemìli dovolit nikomu, aby lid �tval a svádìl ke vzpou-
rám. Mìli udat ka�dého sedláka, mlynáøe a lichváøe, který by odmítal odevzdat
viktualie, èachroval s nimi, nebo lichvaøil. Udávání v tomto smyslu prý není
tedy nejen nic �patného, nýbr� je spoleèenská povinnost�. Na podkladì jiného
pøípisu Èeského místodr�itelství v�ichni støedo�kol�tí studenti budou propu�tì-
ni z armády, aby mohli pokraèovat ve studiích.70

 Dle zprávy Èeského místodr�itelství z 10. prosinec 1918 prý politicky pode-
zøelé osoby, zvlá�tì Nìmci a �idé, �ádali potvrzení od Národního výboru, �e
jsou dobrými Èechy.71

 Na první schùzi Revoluèního národního shromá�dìní, která se konala dne
14. listopadu 1918 se projednávala zpráva o vnitropolitické situaci. Ministr vnitra
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Antonín �vehla informoval o tom, �e zemská politická správa a� na ètyøi pøípady,
a to Loket, �atec, Kaplice a Jáchymov, úøaduje bezvadnì, Okresní hejtmanství
podávají pravidelnì zprávy písemné i telefonické. Pokud tomu tak není, dìje se
to jen pod tlakem zvenèí. Vídeòský kancléø Karl Renner posílá kurýry a vybízí
k odporu proti vládì státu èesko � slovenského, pøedev�ím rolníky aby neodvá�eli
obilí. Tak by vznikly sobìstaèné nìmecké okresy a okresy odkázané se
zásobováním na Prahu. Ministr vý�ivy Bohuslav Vrbenský se pøimlouval za to,
aby pøes tyto zjevy byly v�echny kraje na�eho státu vèetnì nìmeckých
zásobovány stejnì, jak ostatnì èinil ji� Národní výbor.

 Ministerský pøedseda Karel Kramáø pøipomnìl, �e zásobování obyvatelstva
je dobrou politickou zbraní. Doporuèil také, aby nìmecké obyvatelstvo, které je
podle jeho informací jiného názoru na èeskoslovenský stát, ne� z nìkterých
stran sly�í, bylo dále zásobováno na�í vládou. Na Mostecku a Duchcovsku musí
se tak dít bezpodmíneènì.

 Ministr zemìdìlství Karel Prá�ek �ádal, aby pøed koneèným rozhodnutím
ministerské rady byly nepøátelské èiny nìmecko-rakouské vlády zevrubnì
vy�etøeny a potom zplnomocnìncem Vlastimilem Tusarem pøedneseny ve Víd-
ni. Po pøímluvì ministrù Jiøího Støíbrného a Bohuslava Vrbenského byl vyslo-
ven s návrhem ministra Prá�ka souhlas.72

 S pøejímáním moci byla situace komplikovanìj�í v pohranièí èeských zemí
osídleném nìmeckým obyvatelstvem, které v zemích Koruny èeské tvoøilo tøe-
tinu obyvatelstva. Nìmci ji� zhruba od roku 1917, kdy zapoèal rozklad monar-
chie usilovali o utvoøení nìmecké provincie Deutschböhmen. Provincie mìla
být samostatnou korunní zemí monarchie zcela nezávislou na vnitrozemí. Tyto
snahy je�tì zesílily v prùbìhu roku 1918. Ve Vídni byly pøijímány vcelku pøíz-
nivì. Výrazem toho bylo i krajské rozdìlení Èech z kvìtna 1918. Podaøilo se
prosadit zøízení krajského soudu v Trutnovì pro nìmeckou èást Èech a 26. záøí
1918 rozdìlení Zemské správní komise v Èechách na èást èeskou a nìmeckou.
V�echna opatøení mìla vstoupit v platnost 1. ledna 1919. Návrh samozøejmì
vzbudil velké rozhoøèení u èeské veøejnosti. Vzhledem k rozpadu rakousko-uher-
ské monarchie na konci roku 1918 nebyl plán realizován.

 V souladu s rychlým politickým vývojem nìmeètí poslanci Øí�ské rady
z alpských zemí a zemí Koruny èeské vyhlásili 21. øíjna 1918 ve Vídni tzv.
Deutschösterreich, jeho� souèástí mìlo být i pohranièí èeských zemí. Nìmeètí
poslanci z èeských zemí také 30. øíjna 1918 vyjádøili svùj protest proti pøipojení
nìmeckých oblastí èeských zemí k Èeskoslovensku. Tého� dne obdobnou výzvu
vydala v Ústí nad Labem Nìmecká národní rada. Zároveò byly v èeských zemích
velice rychle vyhlá�eny ètyøi nìmecké provincie. Z nich první a nejvýznamnìj�í
Deutschböhmen. Byla jmenována zemská vláda se sídlem v Teplicích v èele se
zemským hejtmanem, kterým byl nejprve Rafael Pacher a poté Rudolf Lodgmann
rytíø von Auen.
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 Orgány státní správy v pohranièí v nejistých politických pomìrech radìji
vyèkávaly vývoje situace. Na místní úrovni se utvoøily tzv. Volksräte, slo�ené
s pøedstavitelù v�ech nìmeckých politických stran i místních významnìj�ích
politických osobností, které byly obdobou národních výborù v èeských zemích
a národních rad na Slovensku. Mezi dal�í nìmecké provincie vyhlá�ené v èes-
kých zemích patøil na �umavì Böhmerwaldgau s plánovaným sídlem v Pracha-
ticích. Politiètí pøedstavitelé této oblasti, mezi nì� patøili napø. poslanec dr. Wichtl
a prelát Hauser, si uvìdomovali nemo�nost uhájit politickou samostatnost oblasti,
a proto vedli jednání o pøipojení k Hornímu Rakousku, eventuelnì k Bavorsku.
Na severní Moravì a ve Slezsku vznikla �upa Sudetenland vyhlá�ená dne
2. listopadu 1918 v Opavì R. Freisserem a Hansem Jocklem. Politickou moc
jim pøedal zemský prezident baron von Widmann. Poslední byla jihomoravská
�upa Deutschsüdmähren, vyhlá�ená ve Znojmì 3. listopadu 1918 øí�skými
a zemskými poslanci. Zároveò bylo pøijato usnesení o pøipojení této provincie
k Nìmeckému Rakousku. Do èela prozatímní vlády byl jmenován poslanec
Øí�ské rady Oskar Teufel, hejtmanem hrabì H. Odolfredi.

 Národní shromá�dìní Nìmeckého Rakouska vyjádøilo svùj souhlas s pøipo-
jením v�ech ètyø nìmeckých provincií z èeských zemí na schùzi, která se konala
12. listopadu 1918 a 14. listopadu pøijalo zákon o pøevzetí moci v jednotlivých
provinciích.

 Fungování státní správy v èeském pohranièí na podzim 1918 provázely mnohé
problémy. Vezmìme si konkrétní pøíklad provincie Deutschböhmen. Fungovaly
tam novì zvolené státní orgány nového státního útvaru: zemská vláda v èele
s prezídiem tvoøeným z poslancù Øí�ské rady Rudolfem Lodgmanem rytíøem
von Auen, Josefem Seligerem a Wilhelmem Maixnerem, a zemský snìm, byl
také zvolen zemský hejtman. Byla budována vlastní armáda tzv. Volkswehr,
organizováno vlastní èetnictvo a policejní slo�ky, tvoøilo se vlastní soudnictví
a nová Okresní hejtmanství. Na obecní úrovni mìla fungovat samospráva, tzv.
Volksräte. V Liberci bylo zøízeno zásobovací øeditelství, v Teplicích obilní ústav
a Úøad pro nezamìstnané byl zalo�en v Mostì.

 Èinnost zemské vlády Deutschböhmen provázely od poèátku problémy.
Poèáteèní komplikace byla ji� v tom, �e v Liberci � novì zvoleném sídle zem-
ské vlády � se usídlili jen nìkteøí z jejích významnìj�ích èinitelù, èást z nich
radìji dala pøednost klidnìj�ímu útoèi�ti ve Vídni, kde vyèkávala na dal�í vývoj
situace. Zemská vláda Deutschböhmen mìla svým zpùsobem podobné problé-
my jako Národní výbor èeskoslovenský s pøejímáním starého rakouského státního
aparátu a vytváøením nového. Základním èlánkem dosavadního státního aparátu
byla okresní hejtmanství. Úøedníci na hejtmanstvích byli vìt�inou Nìmci, a tak
by se na první pohled mohlo zdát, �e jejich pøejímání bude probíhat zcela
samozøejmì. Ale tito bývalí rakou�tí byrokraté se od poèátku ke statutu provincie
stavìli velice opatrnì, i z existenèních dùvodù. Ocitli se ve slo�itém dilematu,
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zda-li mají poslouchat rozkazy èeského místodr�itelství, které se podøídilo
pra�skému Národnímu výboru, jen� podle nich pøevzal moc nikoli zcela legálnì,
nebo rozkazy zemské vlády v Liberci, která jim byla mnohem bli��í z hlediska
nacionálního. Ale kdy� se na ni pohlí�elo ze stanoviska právního, byla jakousi
vzbouøeneckou vzdorovládou.

 Èeské místodr�itelství vydalo 11. listopadu 1918 obì�ník, kterým zakazova-
lo okresním hejtmanstvím, aby se podøizovaly zemské vládì Deutschböhmen.73

Úøedníci nìmecké národnosti se sna�ili situaci øe�it tak, �e se rozhodli poslouchat
rozkazy zemské vlády, ale nadále být podøízenými Èeského místodr�itelství,
pøípadnì pasivnì vyèkávat vývoje situace. Nìkteøí nìmeètí úøedníci vùbec
odmítali slo�it slib vìrnosti èeskoslovenskému státu. Úøedníci èeské národnosti
v pohranièních oblastech ihned vyjádøili poslu�nost èeskoslovenskému státu
a na místech, kde pracovali, tj. okresních hejtmanstvích, po�tách a telegrafech,
se sna�ili sabotovat naøízení liberecké vlády. Vyskytly se také i pøípady, kdy
nìkteøí èe�tí úøedníci museli pøísahat vìrnost Deutschböhmen, jako se to stalo
u Okresních hejtmanství v Karlových Varech a Chebu. Èetnictvo pro Deutsch-
böhmen dokonce v porevoluèních zmatcích zùstalo podøízeno zemskému
èetnickému velitelství v Praze. V soudnictví usilovala liberecká vláda o rozdìlení
èeských a nìmeckých soudních okresù a o vybudování nezávislého nìmeckého
vy��ího soudnictví. V �ádném z tìchto smìrù se nepodaøilo do pádu Deutsch-
böhmen výraznìji pokroèit.

 Politici z Deutschböhmen se sna�ili získat na svou stranu rakousko-uherské
sborové vojenské velitelství v Litomìøicích. Povìøenec liberecké vlády byl ale
odbyt neurèitými sliby generálù. Ti v nejasné vnitropolitické situaci radìji
vyèkávali. Kdy� vidìli stále vzrùstající pøevahu èeskoslovenského státu a mo-
rální rozklad svých jednotek, které pøed národními zájmy daly pøednost návratu
domù, bez výraznìj�ích problémù kapitulovali a jim podøízené útvary rozpustili.

 Nìmecké provincie mìly krátké trvání. Pro jejich existenci se jim nepodaøilo
zajistit si mezinárodní podporu. Nebyly sobìstaèné hospodáøsky, ani nebyly
schopny se vojensky udr�et. Území ètyø nìmeckých provincií spolu dokonce
ani nesouviselo geograficky. Bylo napø. pøeru�eno èeským osídlením na rozhra-
ní Náchodska a Kladska a na Doma�licku. Ekonomicky i dopravnì byly vázány
na vnitrozemí èeských zemí. Ji� naprosto iluzorní byly jejich snahy o pøipojení
nìkterých vnitrozemských jazykových ostrùvkù k Rakousku, jako napø. Brna,
Olomouce, Jihlavska, Èeských Budìjovic, Lan�krounska nebo pøevedení
Ostravska pod mezinárodní správu. Za v�emi tìmito snahami stál samozøejmì
pøedpoklad nìmecko-rakouských politikù o budoucím mo�ném pøipojení
Nìmeckého Rakouska vèetnì pohranièí èeských zemí k Nìmecké øí�i.

 Pøedstavitelé èeských Nìmcù se z poèátku sna�ili neúspì�nì vyjednávat
s Národním výborem o vzájemném uznání. Ale v této dobì jim chybìla jakákoliv
mezinárodní podpora a zároveò byli nuceni ke spolupráci s èeskou stranou
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z dùvodu kritického nedostatku potravin v pohranièí. Do konce roku 1918 byly
tyto oblasti obsazeny èeskoslovenským vojskem. Hlavní mìsto samozvaného
�státu� Teplice bylo obsazeno 7. prosince a jako poslední nejvýznamnìj�í mìsto
provincie Liberec 14. prosince 1918. Také zbývající tøi nìmecké provincie byly
do konce prosince 1918 obsazeny èeskoslovenskou armádou. Podle pøíkazu
Èeského místodr�itelství z 30. prosince 1918 se mìla provést inspekce okresních
hejtmanství, jejich� území byla zabrána èeskoslovenským vojskem. Inspekci
mìli provést místodr�itel�tí radové Ottokar Püchel a Václav Bouma, okresní
hejtman s titulem místodr�itelského rady: Zpráva Èeského místodr�itelství je
doplnìna výètem zabraných okresních hejtmanství.74

 Pozdìji podle naøízení Èeského místodr�itelství z 18. bøezna 1919 se mìla
provádìt evidence �ádostí o pomoc ze strany èeskoslovenského státu, které pøi�ly
z území tzv. �Deutschböhmen� po 28. øíjnu 1918.75

 Èeským Nìmcùm, kteøí se odvolávali na amerického prezidenta T. W. Wil-
sona, se nepodaøilo zapùsobit svými po�adavky na národní sebeurèení ani na
mírové konferenci ve Versailles. Na základì mírové smlouvy s Nìmeckem
z 28. èervna 1919 získalo Èeskoslovensko Hluèínsko ve Slezsku. Mírovou
smlouvou s Rakouskem z 10. záøí 1919 podepsanou v Saint Germain en Laye
pak Vitorazsko a Valticko. Ji�ní hranice na Slovensku a Podkarpatské Rusi byly
stabilizovány smlouvou s Maïarskem z 4. èervna 1920. Hranice s Polskem byly
urèeny arbitrá�í spojeneckých vyslancù ve Spa z 28. èervence 1920 rozdìlením
území Tì�ínska, 9. srpna rozdìlením Oravy a Spi�e. Definitivní teèkou za
stanovením této hranice bylo pøiznání sporného území Javoriny rozhodnutím
Rady velvyslancù dne 12. bøezna 1924 Èeskoslovenské republice.

 Pøípady výmìny nejvýznamnìj�ích státních úøedníkù z roku 1918 mìly svou
dohru je�tì v roce 1919 a dokonce 1920. Z tohoto dùvodu se zmiòuji ve struè-
nosti o dal�ím vývoji tìchto pøípadù. Pokraèování zmìn ve státní správì ovliv-
nila významným zpùsobem schùze pro oèistu veøejného �ivota, která se konala
8. ledna 1919 v Národním domì na Vinohradech a byla poøádána Sdru�ením
internovaných a vìznìných. Na schùzi bylo po�adováno odstranìní bývalého
dvorního rady Blí�ence z Èeského místodr�itelství, Konopáska z Tábora, An-
drejse z Tábora, Sebastiana Èastolovice z Kolína, okresního hejtmana Adolfa
Fischera ze Sedlèan, místodr�itelského rady Jaromíra Vysokého z Klatov,
místodr�itelského tajemníka Jana Kamenického ze Zemské �kolní rady. Jan
Kamenický prý uèinil udání na pøednostu Vochoèe.

 Dvì �ádosti prezidiálního �éfa Kubáta z prezídia Ministrstva vnitra o vyjád-
øení k výmìnì nìkolika konceptních úøedníkù byly adresovány správci místo-
dr�itelství jako�to Zemské správy politické v Praze a dal�ím úøadùm. Dal�í �ádost
smìøovala k pøednostovi Okresního úøadu v Táboøe, pøednostovi Okresního úøadu
v Kolínì, pøednostovi Okresního hejtmanství v Táboøe, pøednostovi Okresního
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úøadu v Plzni a pøedsednictvu Zemské �kolní rady v Praze a byla opatøena
poznámkou, �e v�echna vyjádøení úøedníkù z druhé �ádosti jdou do vlastních
rukou ministra. Bylo øeèeno, �e dle výnosu prezídia Ministerské rady ze dne
11. ledna 1919 è. 360 A. �vehly bude po�adováno vyjádøení odpovìdných osob
k závìrùm vý�e uvedené schùze.76

 Kubát �ádal, aby se v�í obezøetností a pøesností bylo vy�etøeno, z jakých dùvodù
by jmenovaní úøedníci nemohli setrvat na svém dosavadním místì. Zejména, jsou-li
dùvody a jaké, pro které by konkrétní úøedník byl tak neoblíbený, �e by musel
opustit své nynìj�í pùsobi�tì. Pøi pøedlo�ení vy�etøovacího spisu doporuèil zaslat
pøípadný návrh s odùvodnìním. Jan Kosina k vìci uvedl v odpovìdi na druhou
�ádost, �e proti �ádnému ze jmenovaných nejsou uvedena konkrétní fakta. Josef
Blí�enec podal ji� �ádost o penzionování, Andrejs byl pøelo�en z Tábora, do Èeského
Krumlova, pak do Rychnova nad Knì�nou, Adolf Fischer z Rokycan do Sedlèan,
proti Konopáskovi a Sebastianu Èastolovicovi není �ádné pøíèiny k zakroèení. �etøení
ohlednì Jaromíra Vysokého a Jana Kamenického doporuèil �pouze zalo�iti�. Takové
bylo vyjádøení Jana Kosiny ze 7. bøezna 1919.

 Kosina se k této otázce vyjádøil je�tì následovnì 7. èervence 1920: �K è. vý-
nosu 6841/1920 podávám tuto zprávu. Po státním pøevratu roku 1918 bylo
pøedneseno z èeské strany více steskù a stí�ností proti úøedníkùm národnosti
èeské ne�li národnosti nìmecké. Z úøedníkù nìmeckých byly èinìny výtky ví-
ceménì v�eobecného rázu zejména proti dvorním radùm Franti�ku Rappricho-
vi, Gustavu Chluppovi z Chlonau, Zerbonimu, Dr. Jankovi a Dr. Zaborskému,
následkem èeho� jsem jim na pokyn Národního výboru udìlil dovolené. Kdy�
pak za nìjaký èas bylo dvorním radùm Franti�ku Rapprichovi, Gustavu
Chluppovi, Zerbonimu a Oskaru Zaborském, rytíøi z Wahlsttättenu dáno na
srozumìnou, �e se na jejich dal�í slu�by nereflektuje, podali v�ichni �ádosti za
pøelo�ení na trvalý odpoèinek. �ádostem tìm bylo také vyhovìno. Dr. Jankovi
bylo pak s tamním schválením svìøeno obstarávání pøekladu sbírek zákonù
a naøízení státu èeskoslovenského do nìmèiny.

 Z èeských úøedníkù byla celá øada pøednostù okresních správ politických
buï ihned nebo po nìjaké dobì odstranìna z dosavadních pùsobi�� � jako dvor-
ní rada Josef Smutný, místodr�itel�tí radové Adolf Fischer v Rokycanech,
Bohumil Støíbrný v Sedlèanech, Václav Dvoøák v Plzni, Udalrich Kozlanský
v Nové Pace a Bedøich Hejda v Táboøe, dále okresní hejtmani Bláha v Pøe�ticích,
Nováèek v Podìbradech, Ottokar Bayer ve Vysokém Mýtì, místodr�itel�tí
tajemníci Josef Mrhálek v Doma�licích a Adolf Kafka v Lounech a okresní
komisaø Andrejs v Dolních Kralovicích. Z pøidìlených úøedníkù bylo nutno pøe-
lo�iti ihned místodr�itelské tajemníky Dr. Pa�ka z Podìbrad a Jana Kamenického
z Jièína.

 U vìt�iny z právì jmenovaných úøedníkù bylo jen poukazováno na velikou
neoblíbenost jejich mezi obyvatelstvem, u ostatních pak byla obvinìní proti
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nim pøedná�ená takového rázu, �e nebylo pøíèiny , aby bylo proti nim nìjakým
zpùsobem zakroèeno. Jejich pøelo�ení bylo pro nì dostateèným trestem. Jen
místodr�itelský rada Václav Dvoøák byl na tamní pøíkaz vybídnut, aby �ádal za
pøelo�ení na trvalý odpoèinek, pak bylo také provedeno.

 Dne 8. ledna 1919 konalo dle èasopisu �Èeské slovo� è. 8 ze dne 9. ledna
1919 �Sdru�ení internovaných a vìznìných v Národním domì na Král. Vino-
hradech schùzi pro �oèistu veøejného �ivota�, v ní� bylo zejména po�adováno
odstranìní dvorního rady Josefa Blí�ence, komisaøù Konopáska, Andrejse,
Sebastianiho, pak místodr�itelských radù Adolfa Fischera a Vysokého, koneènì
pak místodr�itelského tajemníka Jana Kamenického, ani� by byla proti nìkterému
z nich pøednesena urèitá fakta. Z právì jmenovaných �el Josef Blí�enec na trvalý
odpoèinek, Andrejs, Adolf Fischer, Vysoký a Jan Kamenický byli pøelo�eni,
Konopásek a Sebastiani zùstali na svých místech, ponìvad� nebylo dùvodù
k jejich odstranìní z dosavadních slu�ebních míst. Ponìvad� pova�uji koneènì
za nutno poznamenati, �e by nebylo spravedlivo, aby èe�tí úøedníci byli pøísnìji
posuzováni ne� nìmeètí, ponìvad� stí�nosti proti nim jsou vìt�inou jen rázu
místního, nebo ne-li dokonce jen osobního, a nikterak neopravòují k domnìnce,
�e by èe�tí úøedníci ti nechtìli èeskoslovenskému státu slou�iti poctivì a oddanì,
kterou�to dobrou vùli a ochotnou oddanost k ès. republice u v�ech nìmeckých
úøedníkù bez výhrady pøedpokládati nelze�.

 Na základì materiálù z fondù Státního ústøedního archivu v Praze byl zachy-
cen proces konstituování státní správy v novì vzniklém èeskoslovenském státì
po 28. øíjnu 1918 po jeho personální stránce. Zajímavé je na základì dochova-
ných dokumentù sledovat situaci napø. nejvíce zkompromitovaných státních
úøedníkù. Jejich situace byla v naprosté vìt�inì øe�ena pøeøazením z jednoho okresního
hejtmanství na druhé, pøípadnì dovolenou nebo penzionováním. Nìkteøí byli dokonce
spí�e pový�eni. To kdy� byli povoláni pøímo ke slu�bám prezídia Èeského
místodr�itelství, èi na nìkteré z novì vznikajících ministerstev.

 V materiálech nebyl nalezen pøípad státního úøedníka, kterého by pøevrat
28. øíjna 1918 nìjakým zpùsobem výraznì existenènì postihl. To se týká úøed-
níkù èeské i nìmecké národnosti. V pøíloze jsou uvedeny podrobné tabulky
personálních zmìn mezi 28. øíjnem � 31. prosincem 1918. Na slu�ební dovole-
nou ode�lo nebo bylo vymìnìno sto ètyøicet osm úøedníkù, �estnáct jich one-
mocnìlo, tøi zemøeli, do státní slu�by se pøihlásilo dvacet sedm uchazeèù a tøicet
sedm zájemcù bylo skuteènì pøijato.

 Sta� je doplnìna pøehledem okresních hejtmanství, na kterých v uvedeném
období do�lo k výmìnám úøedníkù. Celkovì je v tabulkách zachyceno 231 jmen.
K personálním zmìnám � nepoèítám-li pøijetí nových úøedníkù do�lo na
tøiapadesáti okresních hejtmanstvích z celkového poètu sto ètyø v Èechách a dvou
statutárních mìst (Prahy a Liberce).
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 Ze tøiapadesáti uvedených zmìn bylo dvaadvacet v pohranièí nebo ve smí�e-
ných èesko-nìmeckých oblastech. K celkové stabilizaci situace v pohranièí mohlo
samozøejmì dojít a� po obsazení pohranièí èeskoslovenskou armádou. Nìkteré
pohranièní oblasti nepøestaly být pod správou èeskoslovenského státu. Zbytek
území tzv. Deutschböhmen a dal�ích tøí nìmeckých provincií vyhlá�ených
v èeských zemích byl obsazen do poloviny prosince. Celkovì se uplatòovala
tendence udr�et státní správu v chodu a nekomplikovat si situaci zbyteènými
problémy, které by zákonitì vznikly urychleným shánìním vìt�ího poètu
úøedníkù. Také v pohranièí, i kdy� jeho obsazování probíhalo postupnì zhruba
a� do konce prosince 1918, se daøilo pomìry celkem rychle stabilizovat. Úøed-
níci nìmecké národnosti v tìchto oblastech taktizovali, váhali na kterou stranu
se mají pøidat, zda-li mají poslouchat rozkazy pra�ského místodr�itelství nebo
nìkteré ze separatistických vzdorovlád, podléhajících vládì Deutschösterreich
ve Vídni. Proces konstituování státní správy nového státu, pøes dílèí problémy
probíhal v období od 28. øíjna do konce roku 1918 v èeském vnitrozemí
i v pohranièních oblastech pomìrnì rychle. Nedo�lo ke vzniku �ádného mocen-
ského vakua a vcelku plynule se pøe�lo od rakousko-uherského státního aparátu
k budování sítì státní správy nové Èeskoslovenské republiky.

POZNÁMKY

1 Prameny

 Státní ústøední archiv (dále SÚA Praha), fond Prezídium Èeského místodr�itelství (dále PM),
sg. 1/5/50/2, èj. 38500, 38893, 38545, 38827/1918, 281/1919 � Zdenko Forster.
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úøadù, kart. 4230 � 4232.

 SÚA Praha, fond PM, sg. /1/6/1, èj. 16564/1918 � personální vìci místodr�itelství kart. 4232
�4291.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34651�39692/1918 � výmìny úøedníkù, kart. 4227�4228.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/24/61, èj. 35279/1918 � Kosina, pøípis o pøidìlování úøedníkù,
kart. 4529.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/24/72, èj. 13737/1920.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/8/1, sg, 1/37/87 � personální zále�itosti èj. 16 574/1918.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/75, èj. 18079/1919 � pøíkaz sbírat státnì politické tajné spisy
týkající se pøevratu a pøedat je ministerstvu vnitra.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/9, èj. 18507/1918 � Pokusy o nacionální puè ve znìmèelém
území roku 1918, kart. 5032.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 3478�39704/1918 a èj. 76/1919 � 25146/1919.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/11, èj. 34985�37578/1918, kart. 5032.

 SÚA Praha, fond PM, sg. 13/49/1/35, èj. 38529/1918, kart. 5591.
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 SÚA Praha, fond Prezídium ministerstva vnitra Vídeò (dále PMV/R), sg 3. Böhmen, kart. 7�
8, SÚA Praha, fond PMV/R, sg. 10/4 Böhmen, kart. 32, SÚA Praha, fond PMV/R, kart.
87�88.

 SÚA Praha, fond Ministerstvo vnitra Vídeò (dále MV/R), sg. 56/3 � státní úøady, kart. 76�
78, SÚA Praha, fond MN/R, sg. 64/4/1 � personální a platové otázky okresních hejtmanù
apod., kart. 144�147.

 2 Janák, J: Vývoj správy v èeských zemích v epo�e kapitalismu. I. období 1848�1918. Praha
1965; Dejiny �tátu a práva na území Èeskoslovenska v období kapitalismu 1. díl. Bratisla-
va 1971, s. 31.

 3 Ti�tìné prameny (výbìr):

 Kocman, A: Boj o smìr vývoje èeskoslovenského státu I. øíjen 1918 � èerven 1919. Praha
1965.

 Otáhalová, L: Souhrnná hlá�ení prezídia Pra�ského místodr�itelství o protistátní, protira-
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  Literatura (výbìr):
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 César, J. � Èerný, B.: Od sudetonìmeckého separatismu k plánùm odvety. Liberec 1960.
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 Vla�tovka, K.: Dìjiny organizace politické správy v Èeskoslovenské republice. In: Slovník
veøejného práva Èeskoslovenského, sv. I., Brno 1929.

 Vznik samostatného Èeskoslovenska a severní Èechy. Materiálová studie. In: Historický
sborník Ústecka 1968.

 4 SÚA Praha, fond PM, sg. 13/49/1/35, èj. 38529/1918, kart. 5591.

 5 Peroutka, F. Budování státu, díl I. s. 106�159. Praha 1934.

 6 Zákon byl vydán ve sbírce zákonù a naøízení pod è. 74.

 7 Doplòkem pøedpisù bylo naøízení vlády è. 179 Sb. z 1. dubna 1919.

 8 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 39643/1918. kart. 4228.

 9 Doplnìk vládního naøízení byl uveøejnìn dne 10. prosince 1918.
10 Vládní naøízení è. 9/1919. Sb. �r. z 8. ledna 1919. které nabylo úèinnosti dne 23. ledna

1919.
11 Na Slovensku a na Podkarpatské Rusi byla situace mnohem slo�itìj�í, proto�e prakticky

chybìla místní národnì uvìdomìlá inteligence. Tamní správa i samospráva byla a� na malé
výjimky zcela v rukou maïarské nebo maïaronsky orientované státní byrokracie. Do té
doby, ne� vyrostla ve �kolách nová generace ji� národní inteligence, museli do tìchto ob-
lastí pøijít úøedníci z èeských zemí.

12 Nejprve ke zprávám z Èeského místodr�itelství v Praze. Výmìny úøedníkù pøímo na tomto
úøadì podrobnì nepopisuji, proto� by to bylo pøíli� nepøehledné. Zmìny jsou podrobnì
popsány v pøíloze ke zprávì Karla Kosiny ze 13. listopadu 1918. In: SÚA Praha, fond
Prezídium Èeského místodr�itelství, sg. 16/1, èj. 35623/1918, kart. 4227.

13 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35093/1918, kart. 4227.
14 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1 èj. 34756/1918, kart. 4227.
15 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35001, 35512, 35705, 36203/1918, kart. 4227.
16 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 38778/1918, kart. 4228.
17 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 34887/1918, 125, 406/1919, kart. 3052.
18 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35435, kart. 4227; 38630, 38702, 39513/1918, kart.

4228.
19 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 36697, kart. 4227; 38528, 39162/1918, kart. 4228.
20 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34958, 35037, 35186, 35676/1918, kart. 4228.
21 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 37352/1918, kart. 3052.
22 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 38265, 39152, 39362/1918, kart. 4228.
23 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 35306, 35435/1918, kart. 3052.
24 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35298, 35919/1918, kart. 4227.
15 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35737, kart. 4227; 38809, 39659/1918, kart. 4228.
26 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34827, 35882, 36047/1918, kart. 4228.
27 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 37703, 37894, 38894, 38502/1918, 408/1919, kart.

3052.
28 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34846, 35058, 35396/1918, kart. 4227.
29 SÚA Praha, fond PM, sg. 16/1, èj. 38400/1918, kart. 4228.
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30 SÚA Praha, fond PM, 1/6/1, èj. 36047/1918, kart. 4227.
31 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34827/1918, kart. 4227; sg. 8/1/88/10, èj. 37497, kart.

3052.
32 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35044, 36069/1918, kart. 4227.
33 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/8/88/10, èj. 36011, 36162, 37060, 37228, 38090, 38568, 39281/

1918, kart. 3052.
34 SÚA Praha, fond PM, sg, 1/6/1, èj. 35592, 36945, 37719, 37720, 37349 kart. 4227; 39363,

39588/1918, 125, 406/1919, kart. 4228; sg. 8/1/88/10, èj. 37349/1918, kart. 3052.
35 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 36272/1918, kart. 4227.
36 SÚA Praha fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35623/1918, kart. 4227.
37 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, sg. 34776, 34807, 35187/1918, kart. 4227 viz té�: Vznik

samostatného Èeskoslovenska a severní Èechy. Ústí nad Labem 1968, s. 137�148.
38 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34985 kart. 4227;, sg. 1/8/88/10, èj. 36931/1918, kart.

3052.
39 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34973, 350006, 35429/1918, kart. 4227.
40 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35276, 35628, 36324/1918, kart. 4227.
41 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35435/1918, kart. 4227.
42 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 34 830, 36427/1918, kart. 5032.
43 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35040, 35043, 35606/1918, kart. 4227.
44 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/8/88/10, èj. 39086, kart. 5032; sg. 1/6/1, èj. 39403 ad 39472/

1918, kart. 4228.
45 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35089/1918, kart. 4227.
46 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35086, 36070/1918, kart. 4227.
47 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 39114/1918, kart. 5032.
48 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 35570, 36610/1918, 36474, 38411/1918, kart. 5032.
49 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 38416/1918, 37860/1918, 1679/1919, kart. 5032.
50 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35244, 35248, 35249, 35277, 35759, 35784, 35790,

35932/1918, kart. 4227.
51 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/8/88/10, èj. 39251/1918, kart. 5032.
52 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 36783, 38415, 38073/1918, kart. 5032.
53 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35042, 35045, 35087, 35290, 35609/1918, kart. 4227.
54 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35007, 35192, 35603, 35651/1918, kart. 4228.
55 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 38221/1918, kart. 4227, viz té�: Vznik samostatného

Èeskoslovenska a severní Èechy. Ústí nad Labem 1968, s. 103�116.
56 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35290, 63043, 36044/1918, kart. 4227.
57 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35043, 35044, kart. 4227; 39009/1918, kart. 4228.
58 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35241, 35780/1918, kart. 4227.
59 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 35295, 35475, 35526, 36027 ad 36048/1918, kart.

5032.
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60 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/5/50/2, èj. 38500, 38893, 38545, 38827/1918, 281/1919, kart.
4227.

61 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 34667, 35245, 35246, 35529/1918, kart. 4227.
62 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35623/1918, kart. 4227.
63 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 36273/1918, kart. 5032.
64 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 36443/1918, kart. 5032.
65 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 38160, 38198, 38433, 39476/1918, kart. 5032, viz

té�: Vznik samostatného Èeskoslovenska a severní Èechy. Ústí nad Labem 1968, s. 23�38.
66 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 38401, 38590, 39304, 39302/1918, kart. 4228.
67 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 35894, 36052, 36319, 37243, 38656, 39186/1918,

290/1919, kart. 5032.
68 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35062, 35781, 35798/1918, kart. 4227.
69 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10. èj. 37578/1918, kart. 5032.
70 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 36969, 38636/1918, kart. 5032.
71 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 37725 /1918, kart. 5032.
72 Machatková, R. � Malá, I.: Z protokolù schùzí první èeskoslovenské vlády 1918�1919.

Edice vybraných pasá�í, s. 10�11. Praha 1974.
73 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 35563/1918, kart. 4227.
74 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/1, èj. 39646/1918, kart. 4228.
75 SÚA Praha, fond PM, sg. 8/1/88/10, èj. 8462/1919, kart. 5032.
76 SÚA Praha, fond PM, sg. 1/6/24/72, Zemská správa politická èj. 13 737/1920, kart. 4529,

èj. 1163/1919, kart. 4529.

PØÍLOHA 1

1. Zájemci o místo ve státní slu�bì v období 28. øíjen � 31. prosinec 1918:

Bonner, Hugo, finanèní koncipista finanèní správy v Bukovinì Formánek, Zde-
nìk, JUDr.

Gregor, Vladimír, Dr., místodr�itelský koncipista �ádal o místo zemského
inspektora ústavù pro v�eobecné zprostøedkování práce a stravoven

Holub, Emil, JUC. Janovský, Jaroslav, Dr. Jarolímek, Franti�ek, JUDr.
Jiøík, Emanuel, JUDr., místodr�itelský konceptní praktikant
Kalandra, Otakar, JUDr., absolvovaný právník
Kovanda, Josef, politický adjunkt døívìj�í vlády bosensko � hercegovské
Kusal, Josef, JUDr.
Ludvík, Augustin, JUDr., advokátní koncipient
Maruna, Josef, JUC.
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Matou�ek, Franti�ek, JUDr.
Monzer, Ladislav, absolvovaný právník
Novák, Ladislav, JUDr.
Patzak, Franti�ek, absolvovaný právník
Pospí�il, Josef Prokop, Ludvík, JUDr.
Schaniel, Emanuel, JUDr.
Skramlík Emilián, JUDr., rytíø
Tichý, Jan, právní praktikant v Plzni Vanìk, Karel � po�adoval vrácení �ádosti

o pøijetí do politické konceptní slu�by z ledna 1918, která dosud nebyla
vyøízena. �adatel zároveò na toto místo ji� nereflektoval.

Vá�a, Miroslav, JUDr.
Vodseïálek, Jaromír, JUDr.
Vojáèek, Josef, místodr�itelský viceprezident � �ádost o rehabilitaci
Windt, Eduard, JUDr.
Zavøel, Franti�ek

2. Úøedníci novì pøijatí do státní slu�by v období 28. øíjen � 31. prosinec 1918:

Bouma, Václav, okresní hejtman
Balík, Josef, JUDr. � Okresní hejtmanství v Písku
Bazet, Franti�ek, JUDr.
Bláha, Josef, Dr. na oddìlení è. 11 Èeského místodr�itelství Carda, Franti�ek,

místodr�itelský praktikant � okresní hejtmanství Strakonice
Formánek, Zdenìk, JUDr.
Goppold, Vilém, JUDr. z Lobsdorfu
Hájek, Vilém, JUDr. na Okresní hejtmanství do Jindøichova Hradce
Hlou�ek, Karel, JUDr. � Okresní hejtmanství v Jièínì
Hodaè, Josef, okresní komisaø � nástup na Okresní hejtmanství v Kralupech

nad Vltavou
Hùlka, Antonín, JUDr.
Ibl, Vincenz, Dr., místodr�itelský konceptní praktikant, byl opìtovnì pøijat � do

listopadu 1918 dìlal civilního komisaøe v obsazené Itálii
Jiøík, Emanuel, JUDr. na Okresní hejtmanství v Plzni
Kafka, Adolf, místodr�itelský tajemník nástup slu�by u Zemské správy �kolní

národního výboru
Kalandra, Otakar, JUDr.
Kleinschwitz, Eduard, JUDr. na Okresní hejtmanství v Dìèínì Kraus, Emil,

místodr�itelský koncipista na Okresní hejtmanství v Litomìøicích
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Lebeda, Josef, JUDr.
Ludvík, Augustin, JUDr., absolvovaný právník
Macháèek, Josef, JUDr.
Matou�ek, Franti�ek, JUDr.
Petrof, Jan, místodr�itelský konceptní praktikant na Okresní hejtmanství

v Kamenici nad Lipou, pozdìji na oddìlení I. Zemské �kolní rady
Pospí�il, Josef, JUDr. na Okresní hejtmanství v Rokycanech Rezek, Václav,

JUDr.
Øezáè, Karel, JUDr.
Seidel, Rudolf, nadporuèík ve výslu�bì � na Okresní hejtmanství v Rychnovì

nad Knì�nou
Schmidt, Otokar, JUDr, místodr�itelský praktikant nástup na oddìlení Z na

Èeském místodr�itelství
Soukup, Jaroslav, místodr�itelský koncipista � okresní hejtmanství Královské

Vinohrady
Svoboda, Jan, JUDr., místodr�itelský konceptní praktikant � na Okresní hejtman-

ství v �amberku
Sýkora, Franti�ek, JUDr. Stuchlík, Josef, místodr�itelský konceptní praktikant

pøijat k Zemské vy�ivovací komisi
�ponar, Vladimír, JUDr. na Zemskou �kolním radu v Praze
�tajer, Jaroslav, JUDr. .
Ta�ke, Miloslav, JUDr.
Verner, Jaroslav, JUDr.
�aloudek, Karel � místodr�itelský koncipista � nástup do Jilemnice

3. Úøedníci, kteøí onemocnìli v období 28. øíjen � 31. prosinec 1918:

Dobiá�, Jindøich � Okresní hejtmanství v Karlínì
Baldini � místodr�itelský koncipista
Ebenhöh, Johann, místodr�itelský koncipista � Okresní hejtmanství v Dìèínì
Fiedler, Rudolf, Dr., místodr�itelský tajemník � prozatím ze zdravotních dùvodù

nebude vyslán na Okresní hejtmanství do Dvora Králové nad Labem
Chota�, Emil, místodr�itelský rada � správce Okresního hejtmanství v Èeském

Brodì
Litterbach, Viktorin � místodr�itelský kancelista v Rychnovì nad Knì�nou
Loeffler, Leo � vrchní komisaø na Okresním hejtmanství ve Frýdlantì
Martius, Theodor � okresní komisaø v Broumovì
Nìmejc, Petr, místodr�itelský konceptní praktikant � Okresní hejtmanství

v Náchodì
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Novák, Ladislav, JUDr. �ádal o odlo�ení nástupu do práce Padìra, místodr�itel-
ský koncipista � Okresní hejtmanství v Pøíbrami

Procházka, Bohumír, Dr. � místodr�itelský koncipista
Øeháèek, Karel � místodr�itelský praktikant v Rychnovì nad Knì�nou
Seifert, Robert, JUDr. � Okresní hejtmanství ve Frýdlantì
Soukup, Jaroslav, � místodr�itelský koncipista pøidìlený z Královských Vino-

hrad do Turnova onemocnìl
�tulc, Bohumír- místodr�itelský konceptní praktikant u Zemské �kolní rady
�trup, Karel, JUDr. � Okresní hejtmanství Kladno
Tamchyna, Franti�ek � okresní komisaø v Novém Byd�ovì

4. Výmìny úøedníkù v období mezi 28. øíjnem a� 31. prosincem 1918:

Andrejs, Alexandr � okresní komisaø pøeøazen z Dolních Kralovic do Rychnova
nad Knì�nou

Baretta, Karel, Dr. � okresní komisaø byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en
z Prachatic do �luknova

Baron, Jaroslav, Dr. � místodr�itelský konceptní praktikant, byl ze slu�ebních
dùvodù pøelo�en od Èeského místodr�itelství do Rokycan

Beran, Karel, JUDr. � okresní hejtman v Blatné, ministerský tajemník na
Ministerstvo vnitra

Bláha, Franti�ek � okresní hejtman, správce Okresního hejtmanství v Pøe�ticích
� slu�ební dovolená, byl pøeøazen na Èeské místodr�itelství, jeho koneèné
pøidìlení vyhrazeno pro dobu jeho uzdravení

Bla�ek, Jan � místodr�itelský tajemník, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en
z Pøe�tic do Plznì

Bradáè, Václav, JUDr. � místodr�itelský koncipista na Ministerstvo vnitra
Bráf, Viktor, JUDr. � místodr�itelský koncipista na Ministerstvo vnitra
Bro�ovský, Milán, z Pravoslavù � místodr�itelský koncipista byl pøidìlen na

prezídium Èeského místodr�itelství
von Campe, Heøman, svobodný pán � viceprezident Zemské �kolní rady a okresní

hejtman � slu�ební dovolená
Carda, Franti�ek � místodr�itelský konceptní praktikant, byl pøelo�en od Èeského

místodr�itelství do Strakonic
Cífka, Jan � místodr�itelský tajemník z Èeského místodr�itelství na Minister-

stvo pro zásobování lidu
Czadek, Oldøich, JUDr. � místodr�itelský místotajemník na Ministerstvo vnitra
Czernin, Karel, Dr., hrabì z Chudenic � místodr�itelský koncipista dosud

pøidìlený u Èeského místodr�itelství vystoupil ze státní slu�by
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Czizek, Rudolf, Dr. � místodr�itelský koncipista, byl pøelo�en od èeského
místodr�itelství do Pøíseènice

Èzermák, Karel Dr. � místodr�itelský koncipista byl pøidìlen na prezídium
Èeského místodr�itelství

Domín, Gustav � ministerský místotajemník na Ministerstvo vnitra
Dörre, Ferdinand � místodr�itelský tajemník, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo-

�en z Falknova do Dìèína
Dvoøák, Rudolf � místodr�itelský konceptní praktikant vystoupil ze slu�by
Dvoøák, Václav � místodr�itelský rada, správce Okresního hejtmanství v Plzni

� slu�ební dovolená
Dudek, Jan, okresní hejtman, dvorní rada � povìøen správou Okresního hejtman-

ství v Chebu
Fiedler, Dr. � okresní komisaø z Náchoda nástup na Okresní hejtmanství ve

Vrchlabí
Fischer, Adolf � místodr�itelský rada, správce Okresního hejtmanství v Roky-

canech � slu�ební dovolená
von Grund, Robert � místodr�itelský koncipista v Èeské Lípì � �ádost

o dovolenou a zároveò vystoupil ze slu�by
Hájek, Vilém � místodr�itelský tajemník v Praze poslán do slu�by na Okresní

hejtmanství v Novém Byd�ovì, pozdìji na Èeské místodr�itelství
Hamalèík, Karel, JUDr. � místodr�itelský konceptní praktikant � pøeøazen

z oddìlení è. 14 Èeského místodr�itelství (tisková kanceláø pøi Státním za-
stupitelství) do místodr�itelské prezidiální kanceláøe pro nezku�enost

Havránek, Karel � místodr�itelský tajemník na Ministerstvo pro zásobování
lidu

Heintz, Èenìk � místodr�itelský koncipista pøeøazen z Dolních Kralovic do
Strakonic

Henn, Kamil � okresní hejtman v Polièce pøeøazen do Prahy a pøidìlen Zemské
vy�ivovací komisi pøi Èeském místodr�itelství Hilbich, Leopold, JUDr. �
místodr�itelský místotajemník na Ministerstvo vnitra

Hirsch, Josef � místodr�itelský rada pøevzetí Okresního hejtmanství ve Frýd-
lantì

Hohl, Franti�ek, Dr. � místodr�itelský tajemník vrátil se z vojenské slu�by, dosud
v Mostì, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en do Falknova

Hold, Antonín, Dr. � místodr�itelský koncipista, který byl dle udání odvolán
v krátké cestì ke slu�bì do Národního výboru. Jmenovaný úøedník se
u J. Kosiny neodhlásil a o dovolenou po�ádal teprve dodateènì.

Hollec, Rudolf � okresní hejtman nástup do slu�by u Zemské vy�ivovací komise
Horáèek, Vladimír, Dr. � na Ministerstvo zemìdìlství
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Hoøej�, Josef, Dr. � místodr�itelský konceptní praktikant na Okresní hejtman-
ství v Nìmeckém Brodì

Hoøeòovský, Josef � místodr�itelský tajemník, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en
z Nové Paky do Sedlèan

Hozák, Josef, Dr. � místodr�itelský tajemník se vrátil z vojenské slu�by, dosud
v Lan�krounì, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en do Èeského Krumlova

Huyn, Èenìk ( Vincenz), JUDr. � okresní hejtman v Chomutovì �ádal o pøelo�ení
na trvalý odpoèinek

Chlupp, Gustav, rytíø z Chlonau � dvorní rada, pøednosta oddìlení pro zále�i-
tosti spoøitelen a váleèných zápùjèek, okresní hejtman � slu�ební dovolená

Chum, Viktor � místodr�itelský rada, je otázkou, zda se mu nemá pozastavit
vyplácení slu�ného

Janka, Bedøich, Dr. � dvorní rada, pøednosta prezídia èeského místodr�itelství �
slu�ební dovolená

Jílek, Josef, Dr. � z Plznì okresní komisaø na prezídium Èeského místodr�itelství
Jíra, Bohumil � okresní hejtman, správa oddìlení pro zále�itosti nouzové
Juránek, Antonín, Dr. � místodr�itelský koncipista, byl ze slu�ebních dùvodù

pøelo�en od Zemské �kolní rady do Hoøic
Kafka, Adolf � místodr�itelský tajemník, okresní hejtman v Lounech pøidìlen

oddìlení II. Zemské �kolní rady na Èeském místodr�itelství
Kaiser, Karel, dvorní rada � uvolnìn ze správy Okresního hejtmanství v Chebu

� a� na dal�í mu byla udìlena dovolená
Kalandra, Otokar � administrativní referent a pøednosta I. oddìlení Zemské �kolní

rady � slu�ební dovolená
Kalhous, Jan, JUDr. � místodr�itelský místotajemník z Èeského místodr�itel-

ství na Ministerstvo pro zásobování lidu
Kalík, Eduard � místodr�itelský konceptní praktikant, byl ze slu�ebních dùvo-

dù pøelo�en z Rokycan do Èáslavi
Kalousek, Vratislav, JUDr. � místodr�itelský místotajemník z Okresního

hejtmanství v Mladé Boleslavi na Ministerstvo vnitra
Kaufmann, Jindøich, Dr. � místodr�itelský tajemník z Èeského místodr�itelství

na Ministerstvo pro zásobování lidu
Kleèka, Bohuslav � úèetní asistent z Èeského místodr�itelství na Ministerstvo

sociální péèe
Klein, Rudolf � místodr�itelský koncipista ode�el ze slu�by
Koldovský, Jaroslav, Dr. � místodr�itelský koncipista, byl ze slu�ebních dùvodù

pøelo�en z Èáslavi do Jindøichova Hradce
Kopp, Jan, Dr. � místodr�itelský koncipista, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en

ze �luknova k Èeského místodr�itelství
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Koskoline, Benno, Dr. � pøevzetí Okresního hejtmanství v Kaplici
Ko�atka, Josef � okresní hejtman nastoupil slu�bu na oddìlení è. 17 na Èeském

místodr�itelství
Kotrlý, Vladimír, JUDr. � místodr�itelský místotajemník z Okresního hejtman-

ství v Nìmeckém Brodì na Ministerstvo vnitra
Kozlanský, Udalrich � titulární místodr�itelský rada, okresní hejtman v Nové

Pace � slu�ební dovolená
Krátký, JUDr. � okresní komisaø na Okresním hejtmanství na Smíchovì nemù-

�e odjet do slu�by na Okresní hejtmanství v Novém Byd�ovì, proto�e byl
pøijat na Ministerstvo pro zdraví lidu

Kraus, Emil � místodr�itelský koncipista nastoupil na Okresní hejtmanství
v Pøíseènici

Kubát, Josef � ministerský tajemník na Ministerstvo vnitra
Kuèera, Josef � okresní komisaø byl povìøen správou Okresního hejtmanství

v Èeském Brodì
Livora, Jan � oficiál z Èeského místodr�itelství na Ministerstvo sociální péèe
Maixner, Arthur, Dr. � pøelo�en prozatím z Èeského místodr�itelství na Mini-

sterstvo zemìdìlství
Lobkowicz, Max, princ, Dr. � místodr�itelský konceptní praktikant pøelo�en

z prezídia Èeského místodr�itelství do oddìlení pro zále�itosti pasovní,
spolkové a akciových spoleèností

Malkovský, Karel � okresní hejtman, správa oddìlení pro zále�itosti spoøitelen
a váleèných pùjèek na Èeském místodr�itelství

Marèan, Franti�ek, místodr�itelský konceptní praktikant na Okresní hejtman-
ství na Královských Vinohradech

Maschner, Felix � okresní hejtman ve Støíbøe, místodr�itelský rada na Okresní
hejtmanství do Liberce. Pozdìji podle návrhu posádkového velitele v Liberci
praporèíka Marka byl místodr�itelský rada Felix Maschner odvolán
i z Liberce. Je�tì pozdìji byl odvolán i z funkce pøedsedy obecní správní
komise a magistrátu v Liberci

Mazura, Josef � místodr�itelský tajemník, který se vrátil z vojenské slu�by,
pøidìlen Zemskému uhelnému úøadu pøi Èeském místodr�itelství

Mi�kovský, Jaroslav � místodr�itelský úèetní rada z Èeského místodr�itelství
na Ministerstvo pro zásobování lidu

Mrazík, Jaroslav � místodr�itelský koncipista z Èeského místodr�itelství na
Ministerstvo sociální péèe

Mrhálek, Josef � místodr�itelský tajemník, okresní hejtman v Doma�licích, pøidìlen
oddìlení pro zále�itosti obecní, okresní atd. na Èeském místodr�itelství

Navrátil, Franti�ek � viceprezident Zemské �kolní rady � slu�ební dovolená
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Nermuth, Antonín � místodr�itelský koncipista z Èeského místodr�itelství na
Ministerstvo pro zásobování lidu

Neugebauer, Karel � místodr�itelský konceptní praktikant podal �ádost
o dovolenou

Nováèek, Adolf � okresní hejtman v Podìbradech, pøidìlen oddìlení pro
zále�itosti �eleznièní a silnièní na Èeském místodr�itelství

Novák, Karel, JUDr. � místodr�itelský koncipista na Ministerstvo vnitra
Nuc, Josef � ministerský tajemník na Ministerstvo vnitra
Pacák, Karel � okresní hejtman v Mladé Boleslavi, místodr�itelský rada � povìøen

správou Okresního hejtmanství v Liberci
Pacold, Jaroslav � okresní hejtman, pøelo�en z Rakovníka do Kutné Hory
Pacovský, Emanuel � místodr�itelský tajemník povìøen prozatímní správou

Okresního hejtmanství v Hradci Králové
Paleèek, Václav, JUDr. � místodr�itelský místotajemník z Èeského místodr�i-

telství na Ministerstvo pro zásobování lidu
Palkoska, Emil, JUDr. � okresní hejtman na Ministerstvo pro zásobování lidu
Palma, Hugo � okresní komisaø, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en ze Sedlèan

do Kamenice nad Lipou
Patera, Arno�t, Dr. � z oddìlení è. 10 Èeského místodr�itelství na Okresní

hejtmanství v Liberci
Pazourek, Franti�ek � úèetní revident z Èeského místodr�itelství na Minister-

stvo sociální péèe
Pecka, Bohumil, JUDr. � okresní hejtman v Jièínì jmenován pøedsedou obecní

správní komise a magistrátu v Liberci
Pelant, Jan � místodr�itelský koncipista se chce ucházet o místo èetnického

rytmistra
Petermann, Hans � místodr�itelský konceptní praktikant na Okresní hejtman-

ství ve Falknovì byl poslán na dovolenou
Polák, Dr. � okresní hejtman na Okresní hejtmanství v Liberci
Polívka � konceptní praktikant na Okresní hejtmanství na Královských

Vinohradech
Proke�, Franti�ek, JUDr. � z Okresního hejtmanství na Smíchovì do Doma�lic
Pøidal, místodr�itelský rada � povolán slu�bou k Èeskému místodr�itelství
Ptáèník, Zdenìk, JUDr. � místodr�itelský místotajemník na Ministerstvo vnitra
Pùlpytel, Jan � okresní hejtman, správa oddìlení pro zále�itosti obecní, okresní

atd. na Èeské místodr�itelství
Racek, Karel, místodr�itelský tajemník z Èeského místodr�itelství na Mini-

sterstvo pro zásobování lidu
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Raku�an, Zdenìk, JUDr. � místodr�itelský koncipista z Okresního hejtmanství
ve Strakonicích na Ministerstvo vnitra

Rapprich, Franti�ek � dvorní rada, pøednosta mobilizaèního oddìlení � slu�ební
dovolená

Rá�, Václav � místodr�itelský místotajemník z Èeského místodr�itelství na
Ministerstvo pro zásobování lidu

Rejzek, Josef, JUDr. � místodr�itelský místotajemník z Èeského místodr�itel-
ství na Ministerstvo pro zásobování lidu

Ritter, Maxmilián, z Rittershainù, Dr. � místodr�itelský tajemník z Rumburka,
nejdøíve uvolnìn ze slu�by, pozdìji pøidìlen oddìlení pro zále�itosti spoøi-
telen a váleèných pùjèek na Èeském místodr�itelství

Rosenkranc, Jan, Dr. � místodr�itelský konceptní praktikant z Èeského místo-
dr�itelství na Ministerstvo sociální péèe

Rouèek, Rudolf, Dr. � místodr�itelský tajemník pøevzat na Ministerstvo
zemìdìlství

Ruth, Josef � okresní hejtman ze Dvora Králové nad Labem do Vrchlabí, jeho
pøidìlení bylo pozdìji na nátlak Okresního národního výboru ve Vrchlabí
zru�eno

Schmidt, Richard, JUDr. � místodr�itelský tajemník z Èeského místodr�itelství
na Ministerstvo pro zásobování lidu

Siegl, Alfréd, JUDr. � dvorní rada, okresní hejtman v Litomìøicích si z rodin-
ných dùvodù vy�ádal del�í dovolenou a souèasnì po�ádal o pøelo�ení to
trvalé výslu�by

Skoøapa, Jaromír � místodr�itelský tajemník byl povìøen prozatímní správou
Okresního hejtmanství v Mnichovì Hradi�ti. Okresní výbor v Bìlé pod
Bezdìzem �ádal o jeho ponechání v Mnichovì Hradi�ti.

Sluka, Alois, JUDr. � okresní hejtman v Mnichovì Hradi�ti byl povìøen
prozatímní správou Okresního hejtmanství v Podìbradech

Smutný, Otokar � místodr�itelský rada s titulem dvorního rady, okresní hejtman
v Hradci Králové � slu�ební dovolená

Spora, Karel � dvorní rada, okresní hejtman, dosud v Zemské správní komisi
království èeského, povìøen revizí na Èeském místodr�itelství

Steffek, Karel, JUDr. � zpro�tìn správy Okresního hejtmanství v Liberci
Steinmann, Jaroslav � vrchní okresní komisaø byl povìøen prozatímní správou

okresního hejtmanství v Pøe�ticích
Stinl, Josef � okresní hejtman byl pøelo�en z prezídia Èeského místodr�itelství

(vedoucí tiskového referátu) do oddìlení pro zále�itosti vodní
Strach, Antonín, Dr. � místodr�itelský koncipista, pøidìlen na Královské

Vinohrady
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Støíbrný, Josef � okresní hejtman, pøevzetí Okresního hejtmanství v Rokyca-
nech

Svoboda, Bedøich, místodr�itelský tajemník pøevzetí správy Okresního hejtman-
ství v Mladé Boleslavi místo místodr�itelského rady Pacáka, Karla

�ádek, Franti�ek, Dr. � místodr�itelský konceptní praktikant, byl ze slu�ebních
dùvodù pøelo�en od Èeského místodr�itelství do Mladé Boleslavi

�aroch, Václav, JUDr. � místodr�itelský tajemník na Ministerstvo vnitra
�i�ka, Rudolf � místodr�itelský tajemník z oddìlení è. 19 Èeského místodr�itel-

ství na Ministerstvo pro zásobování lidu, pozdìji na Ministerstvo vnitra
�lechta, Heøman � vládní rada, okresní hejtman na Kladnì, pøevzal prozatímní

správu Okresního hejtmanství v Plzni
�tudent, Jaroslav, JUDr. � místodr�itelský místotajemník na Ministerstvo vnitra
Tamchyna, Josef � vedoucí Okresního hejtmanství v Kutné Hoøe, místodr�itel-

ský tajemník Èeského místodr�itelství na Ministerstvo pro zásobování lidu
Ta�ke, Rudolf, Dr. � místodr�itelský tajemník, byl ze slu�ebních dùvodù pøelo-

�en z Podìbrad k Èeskému místodr�itelství
Tauer, Jan, JUDr. � místodr�itelský rada, okresní hejtman ve Strakonicích,

pøidìlen oddìlení Èeského místodr�itelství pro zále�itosti vodní
Tomka, Josef � okresní hejtman na Èeském místodr�itelství, byl povìøen

prozatímní správou Okresního hejtmanství v Lounech
Trefný, Leopold � místodr�itelský tajemník, byl povìøen prozatímní správou

Okresního hejtmanství ve Strakonicích
Troníèek, Ladislav � okresní hejtman, byl povìøen prozatímní správou Okresní-

ho hejtmanství v Nové Pace
Trykar, Jan � místodr�itelský koncipista byl ze slu�ebních dùvodù pøelo�en

k Èeskému místodr�itelství a pozdìji pøeøazen do Dolních Kralovic
Vanìk, Jaromír � místodr�itelský tajemník v Roudnici nad Labem povolán

k Èeskému místodr�itelství
Vichr, Èenìk, Dr. � místodr�itelský tajemník do Rokycan
Vítek, Jaroslav � místodr�itelský tajemník, pøevzetí správy Okresního hejtman-

ství v �amberku
Vojáèek, Zdenìk � úèetní revident z Èeského místodr�itelství na Ministerstvo

sociální péèe
Volenec, konceptní praktikant na Okresní hejtmanství na Královských Vinohra-

dech
Voves, Jan � okresní hejtman pøeøazen z vedení tiskové kanceláøe u Státního

zastupitelství v Praze do místodr�itelské prezidiální kanceláøe
Waldbrunn, Karel � místodr�itelský tajemník, byl povìøen prozatímní správou

Okresního hejtmanství v Litomìøicích
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Walter, Karel, JUDr. � vrchní okresní komisaø z Prachatic do Klatov
Widimský, Rudolf � místodr�itelský rada, námìstek pøedsedy Zemské správní

komisi království Èeského, okresní hejtman, povìøen revizí na Èeském
místodr�itelství

Wunsch, Franti�ek � místodr�itelský koncipista na Ministerstvo obchodu
z Paterù, Arno�t, rytíø, Dr. � místodr�itelský tajemník, pøelo�en z prezídia Èeského

místodr�itelství do oddìlení pro zále�itosti nìmeckých vysokých �kol
z Paterù, Karel, rytíø � místodr�itelský tajemník, do oddìlení 2. Zemské �kolní

rady
ze Schönfeldù, Alfréd, rytíø � místodr�itelský tajemník, byl ze slu�ebních dùvodù

pøeøazen z Èeského místodr�itelství do Rumburka
Zadák, Antonín, JUDr. � místodr�itelský koncipista ze Zemské vy�ivovací

komise pøeøazen na odd. L na Èeském místodr�itelství
Záborsky, Oskar, JUDr., rytíø z Wahlstättenu � místodr�itelský rada s titulem

dvorního rady, pøednosta místodr�itelského oddìlení pro zále�itosti
nouzové, okresní hejtman ode�el na slu�ební dovolenou

Zeiner, Karel � místodr�itelský tajemník, byl povìøen prozatímní správou
Okresního hejtmanství v Polièce

Zikán, Franti�ek � místodr�itelský tajemník, správce okresního hejtmanství
v Èeském Brodì na Ministerstvo obchodu

�lábek, Josef � ministerský místotajemník na Ministerstvo vnitra
�ák, Dr. � odvolán ze správy Okresního hejtmanství ve Vrchlabí

5. Úøedníci, kteøí zemøeli v období 28. øíjen � 31. prosinec 1918:

Balej, Franti�ek, Dr. � okresní hejtman v Praze
Brunner, Leo � místodr�itelský koncipista v Pøíseènici
Picel, Antonín � okresní hejtman v Praze

6. Abecední seznam okresních hejtmanství v Èechách, kde do�lo k personál-
ním zmìnám mezi 28. øíjnem a 31. prosincem 1918:

Èeský Brod
Èáslav
Dìèín
Dolní Kralovice
Doma�lice
Dvùr Králové nad Labem
Falknov (Sokolov)
Frýdlant
Hoøice
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Hradec Králové
Cheb Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jièín
Jilemnice
Jindøichùv Hradec
Kamenice nad Lipou
Kaplice
Karlovy Vary
Klatovy
Královské Vinohrady
Kralupy nad Vltavou
Krumlov (Èeský Krumlov)
Kutná Hora
Lan�kroun
Liberec � okresní hejtmanství
Litomìøice
Louny Mladá Boleslav
Mnichovo Hradi�tì
Most
Náchod
Nová Paka
Nový Byd�ov
Nìmecký Brod
Plzeò
Podìbrady
Polièka
Prachatice
Praha Pøe�tice
Pøíseènice
Rakovník
Rokycany
Roudnice nad Labem
Rychnov nad Knì�nou
Rumburk
Sedlèany
Strakonice
�luknov
Turnov Vrchlabí
�amberk
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PØÍLOHA 2

Mapa soudního rozdìlení Èech (podle stavu z 1. èervence 1918) a politicko-
administrativního rozdìlení Èech (podle ministerské vyhlá�ky z 19. kvìtna
1918), list øí�ského zákoníku è. 175; 63 x 62,5 cm, jednobarevná, Paøí� 1918.
In: SÚA Praha, mapová sbírka, neinv.
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PØÍLOHA 3

Mapa Èeské národní rady v Paøí�i s názvem Èeské zemì se zakresleným
plánovaným územním rozdìlením Èech, Moravy a Slovenska; 36,5 x 26,5 cm,
barevná, Paøí� 1918. In: SÚA Praha, mapová sbírka, neinv.
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 ZUSAMMENFASSUNG

DER BEAMTENAUSTAUSCH IN DER
STAATSVERWALTUNG IN DEN TSCHECHISCHEN
LÄNDERN IN DEN JAHREN 1918�1920

Jan Krlín

 Auf Grund der Materialien aus den Beständen des Staaatlichen Zentralarchivs
kann man den Konstituierungsverlauf der Staatsverwaltung im neuentstande-
nen tschechoslowakischen Staat nach dem 28. Oktober 1918 nach seiner
Personalseite registrieren. Es ist interessant, die Situation der am meisten
kompromitierten Staatsbeamten auf Grund der erhaltenen Dokumente zu
verfolgen.Ihre Situation wurde in der absoluten Mehrheit durch die Umsetzung
von einer Bezirkshauptmannschaft auf andere, eventuell durch den Urlaub oder
durch die Pensionierung gelöst. Einige von ihnen wurden sogar eher befördert,
und zwar im Fall, wenn sie direkt zum Dienst des Präsidiums der Tschechischen
Statthalterei, oder auf eines der neuentstandenen Ministerien berufen wurden.

 In den Materialien wurde kein einziger Fall gefunden, daß ein Staatsbeam-
ter durch den Staatsstreich am 28. Oktober 1918 irgendwie an seiner Existenz
stark getroffen wurde.Das betrifft wie die tschechischen, so auch die deutschen
Beamten. In der Beilage sind die ausführlichen Tabellen der Personaländerungen
zwischen dem 28. Oktober und dem 31. Dezember 1918 angeführt.Den Dienst-
urlaub hatten oder ausgetauscht wurden 148 Beamten, 16 wurden krank, 3 star-
ben, in den Staatsdienst meldeten sich 27 Bewerber an und 37 wurden wirklich
angenommen. Alles ist noch ergänzt mit der Übersicht der Bezirkshaupt-
mannschaften, in welchen in der oben erwähnten Zeit zum Austausch der Be-
amten kam. Gesamt sind in den Tabellen 231 Namen aufgeführt.

 Zu den Personaländerungen � die Annahmen sind nicht eingerechnet � kam
es in Böhmen bei 53 von der gesamten Menge 104 Bezirkshauptmannschaften
und zwei Städte mit eigenem Statut (Prag und Reichenberg). Von 53 erwähnten
Änderungen waren 22 im Grenzgebiet oder in den gemischten, tschechisch-
deutschen Gebieten. Zur gesamten Situationsberuhigung im Grenzgebiet konn-
te selbstverständlich kommen, nachdem es von der tschechischen Armee besetzt
worden war. Einige Grenzregione blieben ständig unter der Verwaltung des tsche-
choslowakischen Staats. Den Rest vom Grenzgebiet, sog. Deutschböhmen, und
von den weiteren drei deutschen Provinzen, die auf dem Teritorium der tsche-
chischen Länder proklamiert wurden, besetzte die Armee bis Mitte Dezember.
Es setzte sich die Tendenz durch, die Staatsverwaltung im Gang zu behalten und
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die Situation nicht mit zwecklosen Problemen zu komplizieren. Diese Probleme
wären entstanden worden, wenn die größere Menge der Beamten schnell ge-
sucht würde. Auch im Grenzgebiet, obwohl seine Besatzung allmählich bis zum
Ende Dezember 1918 verlief, gelang es sich die allgemeine Lage ziemlich schnell
stabilisieren. Die deutschen Beamten in diesen Gebieten zögerten, welcher Partei
sie sich anschließen, ob sie den Befehlen der Prager Statthalterei, oder einer
der separatistischen, der Regierung Deutschösterreichs in Wien unterstehen-
den Gegenregierungen folgen sollen. Der Konstituierungsprozeß der Staats-
verwaltung des neuen Staats verlief trotz allen Teilprobemen in der Zeit vom 28.
Oktober bis zum Jahresende 1918 im tschechischen Binnenland und auch im
Grenzgebiet relativ schnell. Es entstand kein Machtvakuum und wurde im gan-
zen kontinuierlich vom österreich-ungarischen Staatsapparat zum Aufbau des
Netzes der Staatsverwaltung in der neuen Tschechoslowakischen Republik über-
gegangen.
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O NOVOU BUDOVU ARCHIVU ZEMÌ ÈESKÉ
(K 65. VÝROÈÍ OTEVØENÍ ÚÈELOVÉ ARCHIVNÍ
BUDOVY V PRAZE � DEJVICÍCH)

Zlatu�e Kukánová

My�lenky na vybudování nové úèelové budovy pro Zemský archiv králov-
ství èeského se objevily je�tì pøed rozpadem monarchie u� v roce 1916 a 1917
a jsou úzce spojeny s osobou øeditele zemského archivu dr. Jana Bedøicha No-
váka. Ten ve své dvanáctistránkové studii �Národní archiv� velmi pøesnì for-
muloval po�adavek prostorového øe�ení moderního archivu, který mìl kromì
základní funkce ukládací plnit zároveò nezbytnou funkci vzdìlávací.1 Zemský
archiv byl od roku 1891 ulo�en v pøízemních místnostech Musea království
èeského a katastrální fondy (Josefský a Stabilní katastr) byly v roce 1908 proza-
tímnì deponovány v bývalé zemské jízdárnì v Bredovské ulici (dnes ulice Poli-
tických vìzòù). Ukládací podmínky v jízdárnì byly z po�árního hlediska napro-
sto nevyhovující, proto�e mìla døevìnou støechu, tak�e mohlo kdykoliv dojít
k bezprostøednímu ohro�ení archiválií.

Jedním z prvních krokù vedení zemského archivu byl proto po�adavek
o bezplatné pøidìlení stavebního místa.2 Øe�ením mohlo být podle dr.  Nováka
pøidìlení ji�ního okraje Královské obory v ulici U Královské obory vlevo od
malíøské akademie. Zemská správní komise v�ak po ohledání do�la k závìru, �e
navrhované místo se pro stavbu pavilonové archivní budovy nehodí, proto�e
�je� pøíli� úzké a stavbou byly by znièeny staré stromy, zvlá�tì ka�tanové, nalé-
zající se v tìchto místech�. . .3 Ani druhý navr�ený pozemek na Výstavi�ti mezi
hlavním vchodem a døevìnou èeskou chalupou nebyl doporuèen k vyu�ití.4 Proto
bylo technické oddìlení Zemského výboru povìøeno Zemskou správní komisí
pátráním po jiném vhodnìj�ím místì. 5 Na stejném jednání vznesli archiváøi
po�adavky na základní parametry nové budovy. 6

Potøeby archivu nastínil jasnì jeho tehdej�í øeditel ve stati �Dal�í úkoly Zem-
ského archivu království èeského�, oti�tìné ve Zprávách zemského archivu.7

V ní mimo jiné upozornil na pøedpokládané roz�íøení archivních fondù a s ním
úzce související nárùst zamìstnancù, na zámìr provozovat výuku na Archivní
�kole a øadu dal�ích problémù. V tomto duchu také informoval v lednu roku
1918 Zemskou správní komisi.8 Vedení archivu neslo�ilo ruce do klína a neèekalo
na doporuèení a výsledky práce stavebních a technických úøedníkù. Rozhodlo
se pro obeslání významných evropských archivù se �ádostí o pomoc pøi získání
nákresù archivních depozitáøù, regálù a sdìlení, co se pøi provozu daného archi-
vu osvìdèilo. Z dochované poslední stránky konceptu seznamu a adresáøe ar-
chivù9 mù�eme usuzovat, �e bylo osloveno více ne� sto státních, mìstských
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a jiných archivních institucí v rùzných zemích. Víme, �e mezi nimi byly kromì
sousedních nìmeckých a polských státních a mìstských archivù pomìrnì vzdá-
lenìj�í V�eobecný archiv v Haagu, Královský chorvatsko-slavonsko-dalmat-
ský zemský archiv v Záhøebu, Královský archiv ve Stockholmu a dal�í. V odpo-
vìdích ze v�ech konèin Evropy se projevila i v budoucnu èastokrát vyzkou�ená
a osvìdèená profesní soudr�nost a solidarita. Kolegové poskytovali rady ohled-
nì regálù, ukládání archiválií velkých formátù, doporuèovali rùzné firmy a vý-
robce. Po vyhodnocení dochovaných informací mù�eme konstatovat, �e velmi
dobrá situace panovala v nìkterých mìstech v Nìmecku, kde bylo v provozu
nìkolik novostaveb (napø. ve �pýru z let 1900�1902 a v Ambergu z let 1909�
1910), naproti tomu øada archivù byla v provizorních nevyhovujících prosto-
rách (napø. mìstský archiv v Mannheimu). Za citaci stojí odpovìï øeditele Zem-
ského archivu ve �védské Uppsale, který svùj ústav nedoporuèoval jako násle-
dováníhodný.10 Archiváøi odkazovali na studie v roèenkách, pøíle�itostné sbor-
níky i tisky (napøíklad archivy ve Vratislavi a Drá�ïanech). Nìmci bì�nì pub-
likovali pøehledy o stavbách v periodiku Archivalische Zeitschrift, a proto na
nì upozoròovali ve svých odpovìdích do Prahy.

Mezitím hledalo technické oddìlení Zemského výboru vhodný pozemek pro
stavbu archivu. Jako mo�né øe�ení se nejprve nabízela rekonstrukce Michnova
paláce na Malé Stranì (dne�ního Tyr�ova domu), které bylo s ohledem na stav
budovy a nutné úpravy brzy zamítnuto. Slibnìj�í byl výbìr nìkolika volných
pozemkù v historickém jádru mìsta. Nabízela se staveni�tì u klá�tera svaté
Ane�ky na Starém Mìstì, u svatého Petra poblí� mostu arcivévody Franti�ka
Ferdinanda (dne�ního Mánesova mostu), volná místa po obou stranách mostu
arcivévody Franti�ka Ferdinanda na Malé Stranì, prostor nedaleko Vy�ehradské
radnice a nezastavìný pozemek vedle pomníku Palackého na nábøe�í pod
Emauzským klá�terem.11 Nejvýhodnìj�ím by pravdìpodobnì bylo staveni�tì
u mostu arcivévody Franti�ka Ferdinanda. Jeho poloha ve mìstì toti� zaruèovala
dobré spojení s nedalekým Zemským výborem ve Snìmovní ulici a projekto-
vanými novostavbami univerzitních budov.

Pøesto�e se èeskoslovenský stát na poèátku své existence potýkal s øadou
vá�ných problémù, nepou�tìlo vedení archivu ze zøetele otázku získání
vyhovujícího objektu nebo zahájení stavebních prací po pøidìlení volného
pozemku. Dr. J. B. Novák jednal hned 9. listopadu 1918 s místopøedsedy
Národního výboru Jiøím Støíbrným a Antonínem �vehlou za pøítomnosti dr.
 Václava Viléma �techa o pøidìlení dùstojných prostor zemskému archivu. Svùj
po�adavek opøel jako v�dy o péèi o nejcennìj�í archiválie a navíc upozornil na
novì vyvstalé problémy, spojené s pøedpokládaným nárùstem písemností po
pøevzetí z Vídnì a s nutností opustit filiálku v Bredovské ulici, kterou po pøe-
vratu chtìla hlavní po�ta. Oprávnìné potøeby archivu v�ak nemohly být
uspokojeny, proto�e v prvé øadì bylo nutno umístit ministerstva a novì vznikající
ústøední orgány a úøady. Pøedev�ím z tohoto dùvodu zamítlo pøedsednictvo
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ministerské rady �ádost archivu z prosince 1918 o pøidìlení notnì po�kozených
èernínských kasáren, o které se chtìl archiv podìlit se statistickým úøadem.12

Dal�í jednání o stavebním pozemku byla obnovena v polovinì roku 1922.
Tehdy projevilo øeditelství zemského archivu u Zemského správního výboru
znovu zájem o pøidìlení parcely na Malé Stranì u Mánesova mostu nedaleko
Strakovy akademie. Ta toti� splòovala po�adavek volného prostoru o celkové
rozloze 3500 a 4000 metrù ètvereèních, �zabezpeèeného proti ohni s mo�ností
rozrùstání skladi�tì�.13 Jedinou nevýhodou tohoto staveni�tì bylo jisté vý�kové
omezení navrhovaných budov s ohledem na stávající zástavbu nábøe�í, tak�e by
umo�nilo pouze umístìní zemského archivu a nedovolilo by realizaci uva�ova-
ného ústøedního státního archivu, který mìl vzniknout pøipojením Archivu mi-
nisterstva vnitra.14 Stavební oddìlení mezitím vytipovalo nìkolik volných sta-
vebních míst. Nejprve byly odmítnuty nabízené Portheimovy pozemky na Smí-
chovì a dal�í na Letné a v Dejvicích.15 Z rùzných dùvodù nevyhovovala èást
Seidlova pole u tr�nice na Královských Vinohradech, pozemek na Floøe u Ol-
�anských høbitovù a místo na rohu Kateøinské ulice a ulice U Karlova (dnes
ulice Ke Karlovu) na Novém Mìstì.16

Otázka zaji�tìní ulo�ení archiválií ve vhodných podmínkách byla s rùznými
pøestávkami stále na poøadu jednání Zemského správního výboru. V letech 1925
a� 1927 se neúspì�nì uva�ovalo o smìnì filiálky archivu v Bredovské ulici za
jiný objekt.17 V této dobì nabídlo nìkolik firem vybudování archivní novostav-
by a protihodnotou po�adovalo postoupení Bredovské. Z tìchto mnohdy nadìj-
ných projektù nakonec se�lo, proto�e odhadní cena filiálky byla podstatnì vy��í
ne� cena nového archivního zaøízení.18 Zdá se, �e øeditel èeského zemského
archivu stále neopou�tìl my�lenku na získání stavebního místa, které bylo ve
høe ji� pøed nìkolika lety. Na podzim roku 1927 opìt pøedlo�il pøedsedovi státní
regulaèní komise, radovi ing. Eustachu Mölzerovi, po�adavek na parcelu o roz-
loze 2000 a 3600 metrù ètvereèních, umístìnou poblí� knihovních a univerzit-
ních ústavù mezi Mánesovým a Karlovým mostem. Naznaèoval mimo jiné, �e
archiv hodlá prodat cennou parcelu v Bredovské ulici po�tovní správì a za utr-
�ené peníze chce co nejdøíve postavit novou budovu.19 Ministerstvo po�t nako-
nec vyplatilo za pozemek 7 miliónù korun a ty mìly pokrýt náklady na nové
staveni�tì, výstavbu budovy a její vnitøní zaøízení.20 Teprve èas ukázal, �e od-
had byl jen rámcový a tudí� nepøesný, proto�e nepoèítal se zmìnìným bìhem
událostí a rostoucí inflací.

Nejvìt�í pøeká�kou v realizaci zámìru byl velký nedostatek volných staveb-
ních míst po�adovaných rozmìrù ve mìstì a nechu� archivu zahájit výstavbu
nìkde na periferii se �patným dopravním spojením.21 Jedinou vhodnou mìst-
skou parcelou byl pozemek o rozloze 2400 m2 pod zahradou bývalé kadetky
v Dejvicích. Zemský výbor se proto rozhodl dne 7. listopadu 1928 odkoupit
pozemek katastrální èíslo 107/5 v Praze IV. pro potøeby archivu od hlavního
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mìsta Prahy. Po�adovaná cena dva tisíce pìt set korun za ètvereèní sáh byla na
tehdej�í pomìry velmi solidní. O ètrnáct dnù pozdìji, tedy 21. listopadu 1928,
se Zemský správní výbor rozhodl vypsat honorovanou soutì�.22 Jejím zámìrem
bylo získání vhodného projektu archivní novostavby, a proto mìla být k úèasti
vyzvána øada renomovaných a zku�ených architektù. Ze známìj�ích je tøeba
zmínit arch. dr. Boh. Slámu, ing. arch. Bohumíra Kozáka, arch. Otakara Novot-
ného a arch. Jana Zázvorku. K ocenìní prvních tøí projektù bylo z rozpoètu
uvolnìno celkem 33 tisíc èeskoslovenských korun, kdy� vítìzi byla urèena èástka
tøináct tisíc korun, druhý v poøadí mìl obdr�et jedenáct tisíc a tøetímu bylo urèe-
no devìt tisíc korun. V pøípadì nerozhodného výsledku mohla být celková suma
rozdìlena mezi soutì�ící stejným dílem. Zároveò byla jmenována komise k po-
souzení jednotlivých projektù. Jejími èleny byli tøi pøísedící Zemského správní-
ho výboru, dr. Josef Kazimour, dr. Jaroslav Kubista a Václav Ksandr, dva profe-
soøi z Èeského vysokého uèení technického, ing. arch. dr. Theodor Petøík a ing.
arch. dr. Antonín Ausobský, pøedseda státní regulaèní komise ing. Eustach
Mölzer, vrchní archivní rada a øeditel èeského zemského archivu dr. Jan Bed-
øich Novák, vrchní zemský stavební rada ing. arch. Josef Weingärtner, zemský
stavební rada ing. Antonín Morávek a zemský tajemník dr. Wait. Z uvedeného
pøehledu jasnì vyplývá, �e pøevahu v tomto grémiu mìli stavební odborníci.

Prodej filiálky archivu po�tovní správì byl schválen usnesením zemského
zastupitelstva dne 27. bøezna 1929 zároveò s koupí pozemku pod vojenskou
kadetkou. Ze získaných penìz byl vytvoøen zvlá�tní fond urèený k hrazení
nákladù na koupi staveni�tì a na novostavbu. O vyhlá�ení veøejné soutì�e bylo
rozhodnuto Zemským výborem 8. kvìtna 1929, který si od této akce sliboval
získání nìkolika �ideových návrhù� a �náèrtkù� administrativní èi správní budovy
a archivního skladi�tì.23 Pro uchazeèe bylo pøipraveno celkem 28 exempláøù
zadání s podmínkami soutì�e. Bìhem letních mìsícù èervence a srpna se
o stavební program, podmínky soutì�e a polohopisný plán zajímali architekti
Krejcar, Fragner, �rámek, �ebánek, Fencl a prof. dr. Babu�ka, tedy �ádný z tìch,
které pùvodnì zamý�lela oslovit komise stanovená Zemským výborem.24

Posledním termínem k podání návrhù zemskému úøadu byla dvanáctá hodina
dne 31. srpna 1929. Úkolem jedenáctièlenné komise, je� doznala mezitím dvou
drobných zmìn,25 bylo potom posoudit v�echny pøedlo�ené projekty a vybrat
z nich a ocenit tøi nejzdaøilej�í.

Bohu�el je�tì pøed samotným zapoèetím konkursního øízení do�lo k �drob-
nému nedopatøení�, kdy� se zjistilo, �e na øeditele archivu nezbylo �ádné ze
zadání, proto�e v�echna byla ji� rozebrána.26 Za tehdy nepøítomného dr. Nováka
se do shánìní zadaných soutì�ních podmínek se situaèním plánem vlo�il dr. Josef
Borovièka, který získal od zemského stavebního rady ing. Weingärtnera pøíslib
brzkého zjednání nápravy.27 Po�adované materiály byly odeslány archiváøùm
k prostudování stavebním oddìlením zemského úøadu dne 17. èervence 1929.
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Po shromá�dìní v�ech návrhù èekala na èleny komise jedna z nejtì��ích
a nejzodpovìdnìj�ích úloh � posoudit a vybrat nejzdaøilej�í architektonická
øe�ení. Bylo tøeba prohlédnout desítky projektù, prostudovat a pøeèíst stovky
stran slovních komentáøù a výkladù. Z dochovaných Novákových �Poznámek
pøi soutì�i na novou budovu a ná� projekt� ze øíjna roku 1929 se dovídáme, �e
posuzoval celkem sedmnáct návrhù.28 Jako zku�ený praktik si udìlal jednoduchý
náèrt dispozice a hned vedle po stranì k nìmu dìlal dùle�ité poznámky k provozu
archivu. Nelíbila se mu napøíklad knihovna v suterénu pøíli� vzdálená od
samotných úøedníkù, neúmìrnì velká hala v úøední budovì, zbyteèné vchody
do budovy a øada jiných nedostatkù. U jednoho z návrhù ho zaujalo úèelné
rozdìlení pøízemí se dvìma pracovnami, pøedná�kovou a výstavní síní, u jiného
si pov�iml a ocenil hermeticky uzavøené depozitáøe, které byly ochránìny pøed
vnìj�ím zneèi�tìním. Po zvá�ení v�ech výhod a nevýhod si øeditel archivu rozdìlil
návrhy do tøí kol. Významnou roli pøi jejich posuzování hrála velikost depozitáøù
a eventuální mo�nost roz�íøení skladi�� pøístavbou. Sedm z projektù vylouèil
hned v prvním kole, dal�ích pìt ve druhém a tøi nakonec ve tøetím kole. Ze dvou
neoznaèených mù�eme usuzovat, �e si je�tì chtìl nechat urèitý èasový odstup
ke koneènému rozhodnutí.29 Pouze ti z nás, kteøí se nìkdy zabývali øe�ením
podobných problémù, si doká�í pøedstavit kolik hodin a bezesných nocí bylo
tøeba tak záva�nému úkolu vìnovat.

První cenu v soutì�i na stavbu zemského archivu získal na podzim roku 1929
návrh architekta Jaroslava Fragnera jednohlasnì doporuèený porotou k vy-
pracování definitivního projektu. Tøicetiletý absolvent architektury a pozemního
stavitelství Èeského vysokého uèení technického v Praze mìl ji� za sebou nìkolik
soutì�í a staveb. Byla to napøíklad úspì�ná realizace dìtského domova v Muka-
èevu na Podkarpatské Rusi, projekt vilové ètvrti Barrandov, malobytové domy
v Praze Pod Kavalírkou a Budilova vila v Kolínì.30 Bylo tedy nad slunce jasné,
�e vypracování návrhu smluvního protokolu, který mìl obsahovat ve�keré
podmínky jako rozsah provedených stavebních prací, rozpoèet a dodací lhùty,
bylo svìøeno do povolaných rukou. Po peèlivých propoètech odevzdal Jaroslav
Fragner velmi podrobný rozbor i s kalkulovanou cenou zpìt zemskému radovi
ing. arch. Josefu Weingärtnerovi. Stavební náklady mìly dosáhnout èástky na
tehdej�í pomìry nebývale vysoké.

Architektonicky neotøelé, praktické a zároveò smìlé øe�ení archivního kom-
plexu se �eleznou kostrou budovy, speciálním topným a ventilaèním zaøízením,
tøípatrovou knihovnou, ve�kerým vybavením administrativní budovy, laborato-
øí, dílen a depozitáøù pøedpokládalo výdaje kolem osmi miliónù korun. Autor
projektu vycházel ze studia dokumentace rakouských, belgických a nìmeckých
archivù a z vlastních poznatkù, získaných pøi osobní náv�tìvì nìkolika prus-
kých archivních institucí.31 Tyto shrnul v úvodu ke svému soutì�nímu návrhu,
oznaèenému �A propos soutì�e�, kde také zdùvodnil aplikaci u nás dosud neu-
�ívaných a jinde osvìdèených øe�ení.32 Zdá se, �e ani tato snaha a profesionální
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pøístup k øe�ení daného problému nemohly odvrátit tì�kou zkou�ku osudu, jí�
mìl být vítìz konkursu v následujících mìsících vystaven.

Je�tì v první polovinì ledna roku 1930 si vrchní rada Weingärtner povolal
Jaroslava Fragnera a informoval ho o tom, �e rozsah po�adovaných prací se
zmen�í, proto�e nìkteré zakázky budou øe�eny dodavatelsky a �e spolupráce
s odbornými firmami nebude finanènì ohodnocena. Oproti pùvodnímu pøed-
pokladu byly odbourány návrhy vìt�iny speciálních zaøízení a zaji�tìní v�ech
betonových a �elezných konstrukcí. Objednané stavební náklady se sní�ily té-
mìø na polovinu pùvodní kalkulace, toti� na ètyøi milióny tøi sta padesát tisíc
a z nich byla potom odvozena vý�e honoráøe 145 tisíc korun. Také navrhovaný
smluvní protokol stavitele velmi znevýhodòoval krátkými dodacími lhùtami
a vysokou penalizací za ka�dý nedodr�ený den. Fragner akceptoval znaèné
omezení rozsahu prací, jako i podstatné sní�ení ve�kerých nákladù. Novým
výpoètem podle platných tarifù In�enýrské komory do�el k obnosu 171 tisíc
korun. Zároveò v�ak zjistil, �e se Zemský stavební výbor rozhodl pøi odmìòo-
vání u�etøit, nebo� øada smluvnì vázaných èinností nemìla být vùbec honoro-
vána.33 Pøi dal�ím jednání u vládního rady Èervinky34 autor vítìzného projektu
obhajoval oprávnìnì vý�i své odmìny oproti Weingärtnerovì návrhu ni��ímu
o dvacet �est tisíc korun. Nakonec pøijal nabízenou èástku 141 tisíc korun s po-
známkou, �e ze strany ing. Weingärtnera do�lo k chybnému ni��ímu odhadu
celkových stavebních nákladù a �e rozdíl 26 tisíc korun èeskoslovenských lze
pova�ovat za obvyklé sní�ení tarifu pøi zadání projektu veøejné budovy.

Vrchní rada Weingärtner pravdìpodobnì sledoval svùj cíl pøipravit architek-
ta o tuto zakázku. Poskytl mu nìkolik �dobrých� rad a ty vzápìtí pou�il proti
nìmu.35 Na zasedání Zemského výboru dne 12. února 1930 informoval ostatní
èleny komise o Fragnerovì neúmìrnì vysokých nárocích a nemo�nosti dal�í
dohody. Zemský výbor na základì této zprávy rozhodl o pøidìlení projektu tech-
nickému oddìlení, respektive ing. Weingärtnerovi. Zdeptaný Fragner se obrátil
se �ádostí o pomoc nejprve na odborné spolky a s jejich pøispìním na zemského
prezidenta, u nìho� se mu dostalo uji�tìní o zjednání nápravy.36 Solidní a dùvì-
øivý architekt, znechucený øadou nepravdivých a nepodlo�ených slibù rady
Weingärtnera a zjevnì unavený z pomlouvaèné kampanì proti své osobì, vzdal
svùj marný boj a rezignovanì pøistoupil v bøeznu tého� roku na návrh vládního
rady Èervinky, aby pøijal pau�ální honoráø sto dvacet tisíc korun.37 O nìkolik
dnù pozdìji se ke svému velkému pøekvapení dovìdìl, �e pro údajnou pøemr�-
tìnost finanèních po�adavkù a obtí�né osobní jednání nebude jeho projekt bez
ohledu na výsledek soutì�e a pøedchozí ujednání s vládním radou realizován.
Zemský výbor se toti� na svém zasedání 26. bøezna 1930 rozhodl zadat projekt
za 54 tisíc úøedníkovi Zemského úøadu. Od samého poèátku nepøehlédnutelná
snaha rady ing. Weingärtnera podrazit Fragnerovi nohy byla nakonec koruno-
vána úspìchem, proto�e byl povìøen vypracováním nového projektu.
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Pøesto�e ve Fragnerùv prospìch intervenovali kolegové z Klubu architektù,
Asociace akademických architektù, Sdru�ení architektù, Syndikátu výtvarných
umìlcù, Spoleènosti architektù, Spolku èeskoslovenských in�enýrù a architektù
a celý pøípad byl nále�itì komentován v odborném tisku,38 nena�el autor nikde
zastání.39 Svùj boj o budovu Archivu zemì èeské prohrál jen zdánlivì. U� prùbìh
dal�ích jednání stavebního výboru na podzim roku 1930 uvádìl ménì
informované do rozpakù, proto�e na první pohled nebylo jasné, èí projekt se
vlastnì posuzuje.40 Také J. B. Novák musel slevit ze svých po�adavkù a pøistoupit
na øadu kompromisù, aby mohl realizovat zámìr, jemu� zasvìtil více ne� patnáct
let svého �ivota. Pøesto�e v pøedná�ce, proslovené dne 17. kvìtna 1933, vyzvedl
práci Zemského výboru a øady zúèastnìných, nemohl se pøi bilancování prùbìhu
akce ubránit vzpomínce na zmaøené dílo.41 Vìt�inì zasvìcených náv�tìvníkù
u� pøi slavnostní prohlídce novì otevøené budovy muselo být jasné, �e i pøes
rùzné stavební zmìny procházejí objektem, postaveným podle nestoudnì oko-
pírovaného a jen nepatrnì upraveného Fragnerova návrhu.42

Jistou ironií osudu je fakt, �e celkové náklady na stavbu archivu pøekroèily
pùvodní rozpoèet a dosáhly vý�e dvanáct miliónù korun. Zdá se, �e finanèní
otázka hrála v této cause podru�nou roli. Závìrem mù�eme øíci, �e historie byla
k obìma rivalùm spravedlivá. Zatímco Weingärtnerovo jméno v odborných
kruzích dnes nic neznamená a neuvádí ho témìø �ádná odborná publikace, za
uznávaným Fragnerem stojí øada staveb, které byly inspirací nìkolika generacím
jeho následovníkù.
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10 Øeditel G. O. Berg v listu z 24. ledna 1918 mj. uvádí: �In Beantwortung Ihres werten
Schreibens vom 16. Jan. 1918 beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass das hiesige Landes-
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11 Úvaha vedení archivu o vyu�ití pozemku na Letné byla kvùli tehdej�ímu regulaènímu plá-
nu rychle opu�tìna.

12 �ádost byla zamítnuta dne 4. února 1919.
13 Srovnej SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, sg. 210 � dopisy zemského archivu è. 1034 a 2395
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budovu, ale pro èásteènou zastavìnost èin�ovními domy nesplòovalo po�adavek volného
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17 V roce 1925 se jednalo o domì na Malostranském námìstí èp. 272 zvaný �U Petr�ilkù�
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19 Dopis pøedal dr. Klecanda ing. Mölzerovi osobnì dne 24. listopadu 1927.
20 Ministerstvo po�t a telegrafù odeslalo dne 5. èervna 1928 návrh trhové smlouvy, která byla

prozkoumána a doporuèena k vládnímu schválení na zasedání Zemského správního výbo-
ru dne 7. listopadu t. r.

21 Za nevýhodná byla po pøedchozím �etøení oznaèena staveni�tì na Novém Mìstì na rohu
Karlova námìstí a Resslovy ulice a na �i�kovì na místì bývalé plynárny.

22 SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, inv. è. 213 � dopis Zemského správního výboru è. 33. 526/X
øediteli dr. J. B. Novákovi ze dne 23. 11. 1928 s informací o prùbìhu schùze konané 21. lis-
topadu t. r.

23 Do�lo také ke zvý�ení finanèních èástek ocenìných projektù na 20 000,- Kè, 15 000 a 10 000
korun.

24 Srovnej SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, inv. è. 213 � koncept dopisu dr. J. Borovièky øediteli
J.  B. Novákovi.

25 Pùvodnì jmenovaného zemského tajemníka dr. Waita nahradil zemský vrchní rada JUDr.
Karel Krèma a novì zaèal do komise docházet Emil Hlavatý.

26 Podrobnìji o celé zále�itosti SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, inv. è. 216 Stavební výbor.
27 Koncept Borovièkova dopisu øediteli Novákovi datovaný zøejmì omylem 8. 9. 1929 místo

8. 7. 1929: �Mluvil jsem s p. in�. Weingärtnerem, který nemaje po ruce �ádný exempláø
slíbil mi, �e hned zítra dá soutì�ní podmínky opsat a za�le nám je. . .�

28 SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, sign. 213.
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29 Podle celkové dispozice a øady kladných poznámek lze pøedpokládat, �e autorem jednoho
z nich byl Jaroslav Fragner, který pøipojil ke svému projektu patnáctistránkový výklad.

30 Pøehled architektova pùsobení uvádí Nová encyklopedie èeského výtvarného umìní. Aca-
demia 1995.

31 Pozornost vìnoval zejména nìmeckému archivnictví s dokonalou archivní sítí. Pruské mi-
nisterstvo financí v Berlínì mu také umo�nilo dùkladné a detailní seznámení se stavebními
plány novì vybudovaného archivu v Královci, pova�ovaného za technicky a architektonic-
ky zdaøilé dílo.

32 Kromì toho se do získávání informací ji� podruhé vlo�il zemský archiv, kdy� na konci
øíjna 1929 po�ádal administrativní sekci ministerstva zahranièních vìcí, aby mu prostøed-
nictvím vyslanectví v Londýnì, Paøí�i, Bruselu, Øímì, Haagu, Stockholmu, Kodani, Var-
�avì a Bìlehradu pomohla co nejdøíve zjistit údaje o archivních novostavbách, jejich vnitø-
ním vybavení a opatøila dostupnou odbornou literaturu k danému tématu. Výsledky tìchto
zpráv vyu�ili v následujících letech úøedníci Zemského výboru.

33 Pøepracovaný návrh byl odeslán obratem dopisem ze 17. ledna 1930.
34 K Fragnerovu vyjednávání s radou Èervinkou a ing. Weingärtnerem do�lo 24. ledna 1930.
35 Doporuèil mu, aby si architekt pøes pøijetí sní�eného honoráøe vymínil, �e jeho definitivní

vý�e bude vázána na mo�né zvý�ení stavebních nákladù a také, aby si zajistil úroky z pro-
dlení pro pøípad opo�dìného placení.

36 Jednání u zemského prezidenta Kubáta probìhlo 25. února 1930.
37 Písemnì potvrdil Fragner závìr svého ujednání s vládním radou Èervinkou dne 19. bøezna

1930.
38 Srovnej èlánek ak. arch. J. S. Svobody, Zemský president podepsal zadání plánù pøíèící se

dobrým mravùm a jsoucí v rozporu se zákonem o nekalé soutì�i a autorském právu!
S podtitulem K zadání plánù na zemský archiv úøedníku Zemského úøadu dle soutì�. návr-
hu arch. Fragnera. Oti�tìno ve Zpravodaji stavby a práce, vydávaném Asociací akademic-
kých architektù pro ÈR, roè. 5, è. 15, s. 1�2.

39 Bez odezvy zùstaly i jeho stí�nosti proti jednání zemských úøedníkù ministerstvu veøej-
ných prací a ministerstvu vnitra z 11. dubna 1930.

40 Srovnej pøílohu 2 a 3.
41 Srovnej závìr Novákovy pøedná�ky �O novou budovu Archivu zemì èeské�: �Není snadné

nalézti výsti�ná slova díkù èeskému zemskému výboru za to, �e jeho péèí toto velké dílo
bylo provedeno a �e bylo pøes v�echny nesnáze za energického vedení stavebního výboru
referentem pro vìci osvìtové, panem pøísedícím Hlavatým v dne�ní tak kritické dobì do-
konáno. Nová budova pro zemský archiv byla mi od mého nastoupení na místo øeditele
roku 1916 ideálem, který se nìkdy ztrácel za meze dosa�itelna. Doèkal jsem se, tøeba�e na
konci své slu�by, jeho uskuteènìní a pokládám tento den, kdy se novostavba zemského
archivu odevzdává svému úèelu, za nejkrásnìj�í den celé své úøední dráhy.�

42 Depozitáø katastrálních map a sklad publikací byl proti pùvodnímu Fragnerovu pøedpokla-
du pøesunut s ohledem na celkové zatí�ení budovy do pøízemí a podzemního skladi�tì.
Naproti tomu pomìrnì ne�ikovnì vyprojektoval Weingärtner spojení badatelny s depozitá-
øi, tak�e archiválie musely být dlouhá desetiletí dopravovány chodbou po vysokém scho-
di�ti bez øe�ení vhodného nájezdu. Oba návrhy porovnává podrobnì J. B. Novák dopisem
J. Borovièkovi 9. záøí 1930 publikovaným na konci studie v pøíloze 4.
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PØÍLOHA 1

Fragnerova stí�nost na jednání Zemského výboru pøi realizaci projektu
zemského archivu v Praze adresovaná dne 11. dubna 1930 ministerstvu veøej-
ných prací a ministerstvu vnitra.

(SÚA Praha, AZÈ , kart. 23, inv. è. 213)

Titl.

Ministerstvo veøejných prací republiky èeskoslovenské

Ministerstvo vnitra republiky èeskoslovenské v Praze

Týká se projektu Zemského archivu v Praze.

Na podzim roku 1929 byl v soutì�i na Zemský archiv v Praze poctìn mùj
soutì�ní návrh I. cenou a souèasnì byl jsem jednohlasnì doporuèen porotou
k vypracování definitivního projektu.

Dne 26. bøezna 1930 byl v�ak projekt zadán úøedníku Zemského úøadu,
p.  vrchnímu radovi J. Weingärtnerovi. Jeliko� okolnosti, kterými bylo zadání
úøedníku Zemského úøadu odùvodòováno a dosa�eno, jsou v blízké souvislosti
s poru�ením nejen soutì�ního øádu, ale i zákona o autorském právu a zákona
o nekalé soutì�i, pøedkládám pravdivé vylíèení pøípadu ministerstvu se �ádostí
o posouzení a zakroèení.

Prùbìh jednání:

Koncem roku 1929 byl jsem povolán do kanceláøe p. vrch. rady Weingärtne-
ra, který mnì sdìlil, �e byl povìøen projednáním podmínek k zadání projektu.
Ulo�il mnì, abych dle své zku�enosti vypracoval a pøedlo�il návrh smluvního
protokolu, ve kterém by byly obsa�eny ve�keré podmínky co do rozsahu práce,
vý�e honoráøe, dodacích lhùt, splátek a pod. Tento návrh jsem vypracoval bez
jakýchkoli direktiv se strany p. vrch. rady Weingärtnera, tedy dle vlastního uvá-
�ení a zvyklostí, a pøedlo�il jsem jej písemnì. V návrhu vypsal jsem podrobnì
rozsah práce na celém projektu s pøedpokladem, �e stavební náklad na úplnou
výstavbu bude èinit cca K 8,000. 000,-. K tomuto obnosu do�el jsem aproxima-
tivním výpoètem, do nìho� jsem pojal i výstavbu vnitøního zaøízení skladi�tì
archivu, které jsem ve svém soutì�ním návrhu øe�il v souvislosti s �eleznou
kostrou budovy, rovnì� jsem do nìho pojal specielní zaøízení instalací topných
a ventilaèních, jich� systém je mojí pùvodní my�lenkou a bude pøi stavbì uplat-
nìn, dále v�echny mimoøádné stavební výdaje, které pøi stavbì podobné speci-
elní budovy pøicházejí v úvahu a jsou nutné k úplnému stavebnímu dokonèení.
Za tohoto pøedpokladu je obnos mnou odhadnutý pøimìøený. Dle toho vypoèetl
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jsem dle tarifu In�enýrské komory honoráø za kompletní projekt, vèetnì detail-
ních prací pro konstrukce �elezobetonové (plány �alovací a armovací) a vèetnì
montá�ních plánù konstrukcí �elezných, vèetnì detailního vyøe�ení regálových
konstrukcí a zaøízení v celém skladi�ti a tøíetá�ové knihovnì, a vèetnì podrob-
ných prací neb iniciativní spolupráce s odbornými firmami na specielních sys-
témech instalaèních. Moje povinnost dodati kompletní projekt v tomto rozsahu
byla v mém návrhu smluvního protokolu jasnì a zøetelnì vyjádøena.

V lednu 1930 byl jsem znovu povolán do kanceláøe p. vrch. rady Weingärtne-
ra, který mnì sdìlil, �e rozsah prací, které ode mne budou po�adovány, bude
men�í, �e vìt�inu specielních zaøízení navrhnou pøímo odborné firmy a prová-
dìcí plány konstrukcí betonových a �elezných �e dodají firmy stavbu provádì-
jící. Kromì toho mnì sdìlil, �e celá øada prací neb spolupráce s odbornými
firmami mnì vùbec nebude honorována. Pøedlo�il mnì oficielní návrh smluvní-
ho protokolu a výpoètu honoráøe, abych si jej prostudoval a abych podal sám
nový návrh, v nìm� bych uva�oval rozsah práce tak, jak mnì jej právì vylíèil.
Oficielní návrh honoráøe byl odvozen ze stavebního nákladu Kè 4,370.000,-, do
nìho� nebyly zahrnuty obnosy za ony stavební práce, které dle direktiv právì
mnì daných nemìly být pøedmìtem mého projektu. Honoráø znìl na obnos Kè
145.000,- a p. vrch. rada Weingärtner prohlásil, �e je vypoèítán p ø e s n ì  dle
tarifu. Oficielním návrhem smluvního protokolu byly stanoveny pro mne velmi
krátké dodací lhùty, zaji�tìné penálem za ka�dý nedodr�ený den. Vzal jsem na
vìdomí po�adovaný obmezený rozsah práce i oficielnì stanovený a obmezený
stavební náklad a za tìchto pøedpokladù do�el jsem p ø e s n ý m  v ý p o è t e m
dle tarifu In�enýrské komory k obnosu Kè 171.000,-. Zjistil jsem, �e oficielním
výpoètem nejsou vùbec honorovány nìkteré práce smluvním protokolem ode
mne po�adované a tafirem In�enýrské komory uznávané, a nìkteré práce �e
nejsou honorovány necelou polovinou sní�eného tarifu Ministerstva veøejných
prací. Tento nález oznámil jsem p. vrch. radovi Weingärtnerovi pøi projednává-
ní mého druhého návrhu, znìjícího na obnos Kè 171. 000,- pøesnì dle tarifu
In�enýrské komory vypoèítaného. Návrh ten jsem pøedlo�il v dopise ze dne
17. I. 1930.

Po tomto návrhu honoráøe pøedstavil mne p. vrch. rada Weingärtner dne 24. I.
1930 p. vl. radovi Èervinkovi, kterému souèasnì pøednesl referát o mé neústup-
nosti a poukázal na jím vypoèítaný honoráø Kè 145.000,- s podotknutím, �e
i tento zdá se pánùm pøísedícím Zemského výboru vysoký a �e se jedná o sní�ení
tarifu obvyklé u veøejných projektù. Prohlásil jsem znovu, �e výpoèet ten jest
zcela chybný, �e v�ak vzhledem k tomu, �e jde o projekt veøejné budovy, poklá-
dám diferenci Kè 26.000,- za kompensaci obvyklého sní�ení tarifu a �e naò
pøistupuji pøes to, �e stavební náklad bude dle mého názoru vy��í ne�-li odhadl
p. vrch. rada Weingärtner a �e by tedy i sazba byla v tom pøípadì vy��í. Na to
p o r a d i l  mnì p. vrch. rada Weingärtner, abych v dopise, ve kterém pøistupuji
na tento honoráø, si vymínil, �e definitivní honoráø bude upraven v pomìru
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k event[uálnímu] zvý�ení stavebního nákladu. R o v n ì �  mnì p o r a d i l
p. vrch. rada Weingärtner, abych si v dopise zajistil úroky z prodlení pro pøípad
opo�dìného placení. Dopis jsem v tom smyslu odeslal a zakonèil slovy: . . .
vzhledem k mimoøádným po�adavkùm, které jsou zejména co do lhùt a rozsahu
práce na mne smluvním zápisem kladeny, pokládám tento návrh honoráøe opro-
ti mému prvému návrhu (Kè 171.000,-) za minimální a � á d á m  z d v o ø i l e
o jeho potvrzení.

Tento dopis odevzdal jsem osobnì dne 28. I. 1930 p. vrch. radovi Weingärt-
nerovi. Na mùj osobní dotaz dne 18. II. 1930 sdìlil mnì pan vrch. rada Wein-
gärtner, �e v ì c  n e b y l a  d o s u d  p r o j e d n á v á n a . Tého� dne v�ak jsem
obdr�el informaci se strany Zemského výboru, �e v ì c  p r o j e d n á v á n a  j i �
b y l a  dne 12. II. 1930 a sice na základì referátu, �e mùj po�adavek je pøíli�ný
a �e dohoda se mnou není mo�ná a z toho dùvodu, �e se navrhuje, aby projekt
byl zadán úøedníku Zemského úøadu p. vrch. radovi Weingärtnerovi, jeho� jmé-
no bylo nahra�eno èíslem pøíslu�ného technického oddìlení. V tomto smyslu
bylo Zemským výborem ji� rozhodnuto. Tento postup zdál se mnì býti nespráv-
ný ji� z toho dùvodu, �e na jedné stranì radil mnì p. vrch. rada Weingärtner
uvésti v dopise vý�e zmínìném podmínky, které mé po�adavky vlastnì zvy�o-
valy, na druhé stranì podal referát o mých pøíli�ných po�adavcích a o nemo�-
nosti dohody, aè mùj poslední dopis uvádìl z d v o ø i l o u  � á d o s t . Ohlásil
jsem proto své námitky odborným korporacím, které v té vìci zaslaly Zemské-
mu úøadu písemné prohlá�ení a jich� zástupce pøednesl se mnou námitky osob-
nì p. zemskému presidentovi Kubátovi dne 25. II. 1930. Pan president Kubát
prohlásil, �e ve vìci po vy�etøení zjedná nápravu.

Dne 18. III. t. r. byl jsem pak povolán k p. vl. radovi Èervinkovi, který se
mnou zále�itost dojednal v tom smyslu, �e � abych zabránil dal�ímu �íøení ne-
pravdivých zpráv o pøemr�tìných po�adavcích a neústupnosti a aby nebylo
nejmen�í pøíèiny jednání prodlu�ovati, � pøizpùsobuji se návrhu p. vl. radou
Èervinkou z ø e t e l n ì  v y s l o v e n é m u  a pøistupuji na pau�ální honoráø ve
vý�i Kè 120.000,-. Toto rozhodnutí podal jsem pak písemnì dne 19. III. 1930.
Ve smyslu této dohody byl pøedlo�en technickým oddìlením návrh Zemskému
výboru, aby projekt byl zadán mnì za pau�ální honoráø Kè 120.000,-. Byl jsem
nesmírnì pøekvapen zprávou, �e vedle tohoto návrhu byl Zemskému výboru
pøednesen dne 26. III. 1930 návrh druhý, aby se projekt zadal úøedníkovi Zem-
ského úøadu za obnos Kè 54.000,- s odùvodnìním, �e mé po�adavky byly od
poèátku pøemr�tìné a jednání se mnou obtí�né. V tom, �e druhý návrh byl vzat
vùbec do projednávání, spatøuji urèité nedopatøení, pøíèící se nejen principu na
základì jeho� se mnou byla pau�ální èástka sjednána, ale i principu dodr�ova-
nému v�eobecnì v technické praksi. Tímto rozhodnutím cítím se býti hrubì
a nespravedlivì po�kozen tím spí�e, �e bylo usneseno pod vlivem nesprávného
referátu o mých �pøemr�tìných po�adavcích�, �e bylo poukazováno na obnos
Kè 300.000,- v prvém návrhu smluvního protokolu uvedený, aèkoli bylo po-
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vinností p. vrch. rady Weingärtnera pøesnì referovati o tom, �e mùj první návrh
znìl na odvedení práce v nepomìrnì vìt�ím rozsahu, jak v popisu bylo uvedeno
a �e s nynìj�ím jednáním co do rozsahu práce nemá nièeho spoleèného. Tato
skuteènost byla v�ak panem vrch. radou Weingärtnerem zcela opomenuta a pro-
stým postavením obnosù nijak spolu nesouvisejících byl vyvolán dojem pro
mne nepøíznivý. Na základì toho rozhodoval Zemský výbor o návrhu, který do
jednání pøi�el nedopatøením a pod dojmem nepøesných informací se usnesl, aby
projekt byl zadán úøedníku za obnos Kè 54.000.

Podal jsem proto presidiu Zemského úøadu prohlá�ení a námitky, kde jsem
té� poukázal na to, �e Zemský výbor byl ovlivnìn neúplnou informací a �e byl
projekt zadán nìkomu, kdo nepøedlo�il �ádného pøedbì�ného návrhu, dle nì-
ho� by mohla být jeho kvalita a schopnost posouzena a dle nìho� by byl defini-
tivní projekt pracován, a �e tedy �ádný z pánù pøísedících není vlastnì informo-
ván, jaká práce bude za Kè 54.000,- odvedena. Rovnì� jsem poukázal na to, �e
je vylouèeno, aby úøedník, resp. technické oddìlení mohlo projekt vypracovati
mimo úøední hodiny a �e je pravdìpodobné, �e projekt bude pracován v úøedních
místnostech, v úøedním èase a s pou�itím úøedních potøeb a pomùcek a v�ech
úøedních výhod. Tímto zpùsobem odnímána je práce civilnímu architektovi,
který kromì honoráøe nebude míti plat a po�itky vrchního rady Zemského úøa-
du, který celou re�ii práce hradí ze svého, který je øádným poplatníkem státu
a za zamìstnané síly odvádí nemocenskému a pensijnímu poji�tìní jako� i státu
povinné obnosy. V nabídce vrchního rady Weingärtnera spatøuji urèitý druh
nezákonné soutì�e, které se �ádný poctivý civilní architekt nemù�e pøizpùso-
bit. Rovnì� jsem poukázal na obdobný pøípad projektu �kol v Mladé Boleslavi,
kde rovnì� bez ohledu na autora první cenou v soutì�i poctìného byl projekt
zadán úøedníku Zemského úøadu, a kdy tento postup mìl v zápìtí mnoha milio-
nové pøekroèení rozpoètu.

Rozhodnutí Zemského výboru v�ak bylo potvrzeno. Na mùj protest, který
jsem bìhem jednání pøednesl, proti zamý�lenému zneu�ití mého soutì�ního
návrhu k vypracování projektu jinou osobou, odpovìdìl mnì p. vrch. rada Wein-
gärtner, �e by se v tom pøípadì nedìlal projekt pøímo dle mých náèrtù, ale �e by
se volnì pou�ily my�lenky v nich vytèené. Není té� myslitelné, �e by se bez
tohoto pøedpokladu zcizení mého du�evního majetku mohl zavázati k povin-
nosti, kterou se nabídl pøevzíti za obnos Kè 54.000,-. Protestuji proti tomuto nezá-
konnému úmyslu p. vrch. rady Weingärtnera, protestuji proti tomu, aby kdokoli
dopustil se zcizení a zpenì�ení mého du�evního majetku a aby podobné nezákonné
poèínání bylo zamý�leno pod titulem technického oddìlení Zemského úøadu.

V Praze dne 11. dubna 1930.
V úctì

 architekt Jaroslav Fragner
    Praha III., Malostranské nám. 16
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PØÍLOHA 2

Zkrácená verze dopisu dr. Josefa Borovièky øediteli dr. Janu Bedøichu Nová-
kovi o zasedání stavebního výboru ze dne 3. záøí 1930. (Omylem datováno
3. øíjna 1930).

(SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, inv. è. 215)

Vá�ený pane øediteli,

súèastnil jsem se vèera první schùze stavebního výboru ve Va�em zastoupe-
ní; dovolil jsem si Vás omluvit jakoby z Va�eho zmocnìní.

Byl pøítomen p. pøísedící Hlavatý jako pøedseda a Ksandr (Kubista a Zelenka
se omluvili), dále za zemský úøad Krèma a technikové: Èervinka, Weingärtner,
Dyr�míd a Morávek, který zvolen zapisovatelem. Pøedsedající oznámil, �e zem-
ský výbor nezadal stavbu arch. Frágnerovi, nýbr� ulo�il vypracovat projekt sta-
vebnímu oddìlení zemského úøadu; stavební výbor, jeho� schválený regulativ
nám bude doruèen, má bdít nad urychlením stavby.

Stojíme tedy pøed novým projektem, samostatným, podle kterého se bude
stavìt.

Byly nám také vskutku pøedlo�eny nové plány (11 kusù), podle kterých pak
zemský úøad zhotoví definitivní a detailní plány. Úkolem vèerej�í schùze bylo
zkoumat tyto náèrty po stránce vìcné úèelnosti; �lo tedy o nás archiváøe. Ale jak
ji� bývá ve schùzi o 8 hlavách, které ponejprve jsou postaveny pøed hotový
plán, meritornì se nejednalo. Probírali jsme jednotlivé listy a navrhli nìkteré
zmìny technického rázu, celkem podru�né. P. pøedseda si velmi pøál va�í pøí-
tomnosti, proto�e z poroty jste podrobnì obeznámen s projektem, poctìným
cenou, a z jejího jednání znáte návrhy poroty na zmìny. V tom také nalezeno
východisko, abyste toti� nový projekt posoudil Vy sám. Shledávám to úplnì
správným a nemohl jsem tomu dobøe odporovat, tím spí�e, �e jednání poroty
neznám, a tak se, p. øediteli, musíte tím zabývat i o dovolené. Smluveno v�ak, �e
p. in�. W[eingärtner] s tìmito novými plány pøijede na �dánek a definitivnì se
s Vámi dohodne. . . .

Po�ádal jsem p. in�. W., aby vzal s sebou také projekt Fragnerùv, který dobøe
ovládáte a mù�ete srovnáním posoudit zmìny in melius nebo pejus. Sám Vám
pøipojuji slovní doprovod k Frágnerovu plánu, kterým si o�ivíte pohøbený pro-
jekt a zároveò pøipravíte na debatu s p. in�. W. Mìl jsem doma pøes noc v�ecky
ty nové plány a �tudoval jsem je podrobnì, ale ne s velkým prospìchem. Vadilo
mnì jednak to, �e jsem nemìl po ruce plány Frágnerovy � on sám nemá druhou
kopii svého projektu � jednak nedostatek slovního výkladu nového projektanta.
Vyznaèil jsem podstatnìj�í zmìnu èervenou tu�kou po stranì v tekstu Frágnero-
vì a posuïte sám, resp. dohodnìte se s in�. W. o vhodnosti tìchto zmìn.



268

Z nového projektu není také patrná � aspoò ne mnì � velikost skladi�tì
a technická opatøení, která v projektu Frágnerovì se nám zdála tak dobøe a úèel-
nì øe�ena. Snad ústní výklad p. in�. W. Vás ve vìci uspokojí. Já sám nemohu se
ji� s ním dohodnout, proto�e odjí�dí nìkam na stavby a dnes jsem mohl s ním
mluvit jen telefonicky. Celá tíha tohoto nového projektu bude tedy spoèívat na
Vás jako pøi porotì; budete v té vìci vlastnì diktátorem a ve svém tuskulu bude-
te mít k tomuto besedování, doufám, dosti èasu i pohody, abyste probral po-
drobnì v�echny jednotlivosti projektu. Myslím, kdy� se se stavbou odkládalo �
a� ji� z jakýchkoli dùvodù � tak dlouho, nemù�e padat na váhu odklad, který ev.
zpùsobíte svým po�adavkem na nìjakou nutnou zmìnu. . . .

PØÍLOHA 3

Dal�í informace dr. Josefa Borovièky øediteli zemského archivu ohlednì nové
archivní budovy ze dne 5. záøí 1930.

(SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, inv. è. 215)

Vá�ený pane øediteli,

vracím se k vèerej�ímu svému dopisu o jednání stavební komise, který jsem
psal na rychlo, abyste byl vèas informován o pøíjezdu p. in�. W., a dodávám
je�tì toto pro Va�i informaci.

Pøedpokládal jsem, �e zemský úøad vypracoval na základì Fragnerových plá-
nù, které byly podrobnì porotou prozkoumány, a �e v nich provedl jen ty zmì-
ny, které porota pova�ovala za vhodné. V tom mì utvrdil také rozhovor, který
jsem mìl v èervenci s p. in�. W., ale kterému nyní musím dát jiný význam, ne�li
jsem se domníval tehdy: byla to jen vyhýbavá odpovìï, �e nic není rozhodnuto.
Z rozmluvy, kterou jsem mìl s in�. W. po schùzi a pak druhý den, jsem teprve
poznal, �e tu jde o zcela nový projekt Weingärtnerùv, který ov�em tì�í ze soutì�e,
ale øe�í vìci znova a pøedpokládá tedy zcela nové podrobné posuzování. Stavební
výbor vlastnì by mìl fungovat jako porota � co je v regulativu o na�í funkci, nám
dosud také nebylo sdìleno � ale o tom nebylo ani øeèi: plány jsme prohlí�eli jen pøed
zahájením schùze ne�li se se�li v�ichni èlenové a jak ji� bývá, zachytili jsme se na
nìkolika drobnostech (výtah, schodi�tì a pod.). Aby projektant podal souvislý vý-
klad o svém návrhu, o tom ani zdání. Na mùj dotaz, co vlastnì tato schùze má
rozhodnout, øekl mnì, tu�ím p. in�. W., �e jde o posouzení projektu po stránce úèel-
nosti. To mnì utvrdilo v onom mylném pøesvìdèení, �e jde o hotový schválený tj.
Fragnerùv projekt, jeho� zrevidování mù�e být provedeno v jediné schùzi. Po for-
málním zahájení porady se mluvilo ji� jen o stavbì a posouzení plánù odkázal
p. pøedseda Vám, jak jsem psal v minulém psaní, tak�e potom jsem ji� nepova�oval
za nutné vyslovovat své pochybnosti o mo�nosti tak rychle celou vìc rozhodnout.
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Pøipadá Vám tedy opìt celá tí�e posouzení projektu. Myslím, �e výtku event.
zdr�ení, nepøijmete-li Weingärtnerùv projekt bez námitek, mù�ete klidnì od-
mítnout poukazem na postup pøi zhotovování plánù: kdy� to dìlal zemský úøad,
mohl to pracovat v dohodì a spolupráci s námi, jinak musí nám dát èas vìc
takového rozsahu klidnì posoudit; kdyby byli pøijali odhlasovaný návrh Frag-
nerùv, mohli být u�etøeni tìchto prùtahù. �e nyní p. in�. W. si bude pøát co
nejmen�í zmìny, je pochopitelno a naznaèil mi to, myslím v�ak, �e p. pøedseda
Hlavatý, kdybyste mu to v nutném pøípadì vylo�il, by to pochopil.

Stránka architektonická, zdá se, je vùbec vylouèena z posuzování, za tu bere
odpovìdnost projektant sám.

Meritorní jednání v komisi o plánech, jak jsem ji� poznamenal, nebylo �ád-
né; trvala celkem asi 1/2 � 3/4 hodiny. P. pøedsedovi �lo hlavnì o to zjistit, kdy
budou podrobné plány hotovy, aby se mohly zadat stavební práce. Ujednáno, �e
ofertní øízení bude vypsáno v 2. polovici listopadu se 14 denní lhùtou, zemní
práce se zaènou ev. je�tì letos, stavební práce pak na jaøe; dr. Krèma upozornil,
�e 1. srpna 1931 máme vyklidit filiálku.

S projevem dokonalé úcty

Dr. J. Borovièka

PØÍLOHA 4

Novákova odpovìï Dr. Borovièkovi se zprávou o prùbìhu jednání s ing.
Weingärtnerem o úpravì stavebních plánù.

(SÚA Praha, AZÈ, kart. 23, inv. è. 215)

 Na �dánku 9. záøí 1930
Vá�ený pane kolego,

Vèera jsme mìli na �dánku s p. radou W. dlouhou poradu a probrali jsme
v�echno. Díky slovnímu doprovodu k Fragnerovu plánu jsem si o�ivil døívìj�í
plány a jednání.

Dohodl jsem se s W. o vìt�ích zmìnách, které mu v�ak hlavní zdi neru�í,
tak�e je snadno provede. Plán je jiný, ale základní my�lenky Fragnerovy, skladi�tì
na východní stranì a úøední budova v západním traktu s pøilepenými byty na
západ jsou zachovány. K nìkterým, jako k prùbì�né konstrukci knihovny dvojí
etá�í, jsem se zase já vrátil a s ním to ujednal. Napí�u Vám v telegrafickém
slohu, o které zmìny jsem se s ním dohodl:

Souterrain:

Místnost pro kopisty zde nemo�ná, odtud pryè do blízkosti úøedníkù. Kdy�
výtah více do støedu skladi�tì, aby k nìmu byl vjezd, tedy vjezdová vrata pøepevná
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a k otvírání jen z budovy (venku nic, ani klika). Sklad publikací a katastr. mapy
v souterrainu jsem uvítal � to je lépe ne� u Fragnera nahoøe v 7. etá�ce.

Pøízemí:

Po�ární zeï musí dùslednì dìlit byty od úø. budovy, a� jde o lo�i portýra
nebo byt øeditele. To jsem dal zmìnit podle zásad Frágnerových. Do pøízemí
vedle pracoven dát také pøedná�kovou síò, kterou má W. v 2. poschodí (!), Fragner
v pøízemí. To bude vìt�í zmìna, ale jde to spojením jednoho pokoje portýra,
jeho lo�e, garderoby (kus) dohr. ve vìt�í místnost pøístupnou hned vlevo
z hlavního vestibulu. Lo�e vrátného na opaènou stranu.

1. patro.

Sem se musí dát spodní poschodí knihovny (z dvou pokojù spojených), aby
øeditel a úøedníci 1. patra nemuseli do knihovny chodit a� do 2. patra. Tam
(v 2.  patøe) bude horní èást knihovny � konstrukce prùbì�ná obìma patry.
Z 2.  patra arci také vchod. Vedle toho je�tì reservní knihovna. Øeditelna mìj�
vedle hlavního vchodu z chodby pøes tak zv. èekárnu, také pasá� která ji umo�ní
spojení s expedicí a registraturou. To je dùle�ito (vlastní zku�enost).

2. patro.

Pøedná�ková síò odtud pryè, dát ji do pøízemí a v 2. patøe z ní udìlat pokoje
úøednické. Výstavní sál v 2. patøe budi� jen pro odlitky peèetí, fotografie,
technické vìci archivní (po pø. výstavka archiválií ménì cenných (nebo je�tì
lépe fotografií) s hlediska diplomatiky a pod.) To by byla více taková výstava
interní, víc pro archiváøe, sfragistiky, diplomatiky ne� pro publikum.

Pokud jde o skladi�tì, má W. té� systém nosníkù sloupkových, jen chodbièky
má luxusnì �iroké, to se dá pøedìlat úspornìji. Ventilaci a hermetické uzavøení
prý té� provede.

3. Vì�ovité tøetí patro je pro ateliery; to se dá akceptovat (o architektuøe my
nerozhodujem).

Pod souterrainem je projektována pancéøová síò pro Korunní archiv � to je
správné. Pøed ním také v pancéøové síni budi� stálá výstava listin Kor. archivu
(svìtlo umìlé). Toti� to není �ádná logika dávat Korunní archiv do pancéøové
sínì a ty nejvzácnìj�í listiny z nìho nìkam do 2. poschodí úøední budovy. (To
byla také chyba u Fragnera, ale nemluvil jsem o tom, proto�e se mi jinak jeho
plán moc líbil a dalo se to zmìnit).

Teï W. provede zmìny na plánu (to bude trvat do øíjna) a pak bude nová
porada o zmìnìném plánu. Ani toto, co jsme ujednali, není tedy je�tì definitivní.
S W. se dá mluvit.

V�em v archivu i Vám, pane kolego, srdeèné pozdravy.

Novák
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PØÍLOHA 5a

Plán staveni�tì Zemského archivu v Královské oboøe (zamìøeno 12. èervna
1917)
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PØÍLOHA 5b

Prostorové øe�ení pøízemí budovy archivu
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PØÍLOHA 5c

Skica novostavby Zemského archivu v Královské oboøe (èervenec 1917)

PØÍLOHA 6

Pùdorysy budov archivu navrhovaných na Palackého námìstí (návrh z února
1918, mìøítko 1:720)
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1

PØÍLOHA 7a

Návrh stavby archivu na Klárovì po obou stranách mostu arcivévody Franti�ka
Ferdinanda (únor 1918, mìø. 1:720)
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PØÍLOHA 7b

Øez pøízemím jedné z budov navrhované stavby (duben 1918, mìø. 1:200)
(1 � skladi�tì, 2 � knihovna, 3 �knihovnice, 4 � èasopisy, èítárna, 5 � �éf knihovny, 6 � pracovna, 7 � hovorna pro
strany, 8 � psací stroj, 9 � øeditelna, 10 �konferenèní a reprezentaèní síò, 11 �pokoj, 12 � �atna, 13 � opisy, 1. kopista,
14 � katalog, 1. kopista, 15 � manipulace, balení, sluha, 16 � registratura, 17 � chodba, 18 � podjezd)
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PØÍLOHA 8a

Skica novostavby Zemského archivu Král. Èeského na staveni�ti u mostu arc. Frant.
Ferdinanda v Praze III (duben 1918, 1:200)

PØÍLOHA 8b

Prostorové øe�ení II. patra

Pøedná�kový sál Sbírka map

Sbírka map

Chodba Chodba

Sbírkamap1. Pok. 2. Pok. Studovna
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PØÍLOHA 9

Návrh budovy Zemského archivu Král. Èeského na staveni�ti u mostu arc. Frant.
Ferdinanda v Praze III (duben 1918, 1:200)
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ZUSAMMENFASSUNG

ÜBER DAS NEUE GEBÄUDE DES BÖHMISCHEN
LANDESARCHIVS
(ZUM 65. JAHRESTAG DER ERÖFFNUNG DES
ARCHIVZWECKGEBÄUDE  IN PRAG - DEJVICE)

Zlatu�e Kukánová

 Die Mehrheit von Archivalien des Böhmischen Landesarchivs war seit 1891
im Erdgeschoß des Museums des Königreichs Böhmen deponiert, im Jahre 1908
gewann das Archiv noch einige Räume in der ehemaligen Landesreitschule in
der Bredauergasse (heute die Straße Politických vìzòù). Die Bestrebungen um
Aufbau des neuen Archivzweckgebäude tauchten noch vor dem Zerfall der
österreich-ungarischen Monarchie auf und waren mit der Person des Landes-
archivdirektors Dr. Jan Bedøich Novák eng verbunden. Er als der erste formu-
lierte klar und genau die Anforderung auf die Raumlösung eines modernen Ar-
chivs, das besonders die Einlagerungsfunktion und daneben selbstverständlich
auch die Bildungsfunktion erfüllen sollte.

 Der wichtigste und auch der schwierigste Schritt war, einen geeigneten Bau-
platz zu gewinnen. Der sollte folgende Bedingungen erfüllen und zwar, sich in
der Stadt unweit von den Bibliotheken und Universitätsgebäuden zu befinden
und im Ausmaß von 2000 bis 3000 qm zu sein. Man setzte nämlich das Anwach-
sen von Schriftstücken, die aus Wien übernommen werden sollten, und damit
zusammenhängendes Anwachsen von Angestellten voraus. Unmittelbar nach
der Entstehung der unabhängigen Tschechoslowakischen Republik im Oktober
1918 konnten die berechtigten Anforderungen der Archivare nicht befriedigt
werden, weil es in der ersten Reihe nötig war, die Ministerien und die neuent-
standenen Staatsbehörden unterzubringen. Weitere Verhandlungen über den
Bauplatz wurden erst am Ende 1922 wiederaufgenommen. Damals äußerte das
Archiv sein Interesse an Zuteilung der Bauparzelle auf der Kleinseite bei der
Manesbrücke in der Nähe von der Straka-Akademie. Die Direktion des Landes-
archivs wendete sich mit ihrer Aufforderung auf den Bauplatz im Jahre 1927
wieder auf den Landesverwaltungsausschuß, in dessen Zuständigkeit diese An-
gelegenheit gehörte. Damals wurde auch die Zweigstelle in der Bredauergasse
dem Postministerium für 7 Mio Kronen verkauft. Diese Summe sollte nach der
Rahmenschätzung die Kosten auf den Einkauf des neuen Bauplatzes, den Auf-
bau des Gebäudes und auf innere Einrichtung bedecken.
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 Im November 1928 gelang es, von der Hauptstadt Prag das Grundstück un-
ter der ehemaligen Kadettenschule in Prag-Dejvice zu kaufen. Der Landes-
verwaltungsausschuß entschied sich am 8. September 1929, einen öffentlichen
Wettbewerb auf einen passenden Projekt eines Archivneuaufbaus mit dem Ab-
gabetermin bis 31. August 1929 anzumelden. Die elfgliedrige Kommission mußte
alle vorgelegte Projekte begutachten und drei erfolgreichste Lösungen abschät-
zen. Den ersten Preis im Wettbewerb gewann im Herbst 1929 der Vorwurf des
Architekten Jaroslav Fragner, der dann von der Jury empfohlen wurde, den
definitiven Projekt auszuarbeiten. Der Autor ging bei seiner Arbeit aus den
durch Studium der Dokumentation österreichischer, belgischer und deutscher
Archive gewonnenen Erfahrungen und aus eigenen Erkenntnissen bei den Be-
suchen in einigen preußischen Archivinstitutionen heraus. Seine architektonisch
verwegene und praktische Lösung des Archivkomplexes mit einem eisernen
Gebäudeskelett, mit einer speziellen Lüftungs- und Heizanlage, einer mehrstök-
kigen Bibliothek, mit der Einrichtung der Labors, Werkstätten, Depisitäre und
Arbeitsräume setzte die Kosten gegen 8 Mio Kronen voraus.

 Bei den Verhandlungen war vom Anfang an die Antipatie des Vorsitzenden
der Kommission, des Oberlandesbaurats Ing. Josef Weigärtner gegen die Per-
son des Architekten sichtbar. Dem gelang es, schon in Mitte Januar 1930 die
Menge der geforderten Arbeiten fast auf eine Hälfte zu reduzieren. Es wurde
damit begründet, daß eine ganze Reihe von Auträgen lieferungsweise gelöst
werden wird. Allmählich wurden die Aktivität und Initiative des Baumeisters
immer wieder beschränkt und zwar durch die kurzen Lieferungsfristen und durch
die hohen Strafen für nicht eingehaltene Termine. Schließlich gelang es, den
renomierten und vertrauensseligen Architekten mit verschiedenen unbegründe-
ten Versprechen zu betrügen und der übertriebenen finanziellen Forderungen
und der schwierigen Personalhandlung zu beschuldigen. Diese Halbwahrhei-
ten wurden zum Hauptvorwand für die Änderung des ursprünglichen Plans und
zur Entscheidung, einen neuen Projekt an Ing. Weingärtner zu vergeben. Auch
wenn zu Fragners Gunsten seine Kollegen von den verschiedenen Institutionen
intervenierten und seinen Fall in der Tagespresse publizierten, fand der Autor
des ursprünglichen Projekts keine Verfechtung. Ohne Antwort blieben auch sei-
ne Beschwerden über die Verhandlung der Landesbeamten, die er an Ministeri-
um der öffentlichen Arbeiten und Innenministerium adressierte. Trotzdem Ar-
chitekt Fragner seinen Kampf um das erste Archivzweckgebäude in der
Tschechoslowakei verlor, ist nach dem Vergleich seiner Vorwürfe klar, daß es
nach den ein bißchen veränderten und zugleich schamlos abkopierten Entwür-
fen Fragners aufgebaut worden ist. Anläßlich des 65. Jahrestages der Eröff-
nung des Archivneuaufbaus ist es nötig, den in Geschichte sich ab und zu wie-
derholenden Fakt nochmal zu erinnern.
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