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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá Ženskou národní radou, největší proženskou organizací 

meziválečného Československa, která fungovala v letech 1923–1942. Ukazuje, jakým 

způsobem Ženská národní rada fungovala a jakým činnostem se věnovala. A také cíle a 

způsoby, kterými jich dosahovala. Hlavní snahou Ženské národní rady bylo uvést do 

praxe rovnoprávnost žen a mužů, tak jak ji deklarovala ústava z roku 1920. 

Nejúčinnějším způsobem byla kontrola existujících i připravovaných zákonů. 

Podrobovala je pečlivému zkoumání a v případě, že objevila pasáže, které ženy 

znevýhodňovaly, připravila opravné návrhy. Na zákonodárce následně apelovala, aby 

její návrhy vzali v potaz a promítli je do konečného znění zákonů. Tímto způsobem se 

jí podařilo několik důležitých zákonů změnit do spravedlivější podoby. Mimo to byla 

Ženská národní rada aktivní i na jiném poli. Pořádala přednášky, kulturní akce a 

snažila se ženy vzdělávat. Hlavní postavou Rady byla její zakladatelka a předsedkyně 

Františka Plamínková, bez které by Rada jen stěží prosazovala své podněty s takovým 

úspěchem. Františka Plamínková, dnes téměř zapomenutá postava, byla v 

meziválečném období světově známou osobností, jejíž život byl násilně ukončen během 

druhé světové války. 

 

Klíčová slova: 

Ženská národní rada, Československo, Františka Plamínková, ženské hnutí 

  



 
 

Abstract 

 

This thesis examines the work of the Women's National Council, which operated 

between 1923 and 1942 and was the largest feminist organization in interwar 

Czechoslovakia. It shows how the Council functioned and what activities it focused on. 

The thesis also explores the Council’s goals and how it achieved them. Its primary goal 

was gender equality, as stated in the Czechoslovak Constitution of 1920. The most 

effective way to bring this about was to understand the country’s legal framework. To 

that end, the Council carefully examined existing laws and proposed amendments 

when those laws or passages within them were found to disadvantage or discriminate 

against women. The Council would then appeal to the legislature to consider its 

proposals and shape them into law. In this way, the Council changed some very 

significant laws, making their application more equitable. The Council was active in 

other areas, too. It held lectures, organized cultural events, and educated women. 

Founded by Františka Plamínková, a renowned feminist and advocate for suffrage 

whose life was forcibly taken during World War II, the Council would certainly not have 

had nearly such success without her. 
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Úvod 

 

 

Ženská národní rada (ŽNR, Rada), jejíž zkoumání je předmětem této práce, byla 

největší československou proženskou organizací v meziválečném období. Během svého 

fungování v období od roku 1923 do jejího zániku roku 1942 sdružovala pod svou 

záštitou až šedesát ženských spolků. Tím získala mohutnou členskou základnu, což 

usnadňovalo prosazování jejích myšlenek. Rada vznikla v reakci na nedodržování 

ústavou deklarované rovnoprávnosti žen a mužů. Svou činností se snažila 

rovnoprávnost včlenit nejen do zákonů, ale i do běžného vnímání lidí tak, aby – slovy 

Františky Plamínkové – ženská otázka přestala existovat.  

V období fungování Ženské národní rady neprošla ženská práva žádnou na první 

pohled viditelnou transformací – ženy již měly volební právo, mohly studovat na 

univerzitách a ústava jim zaručovala rovnoprávnost s muži. Navíc fungovala v době, 

kterému obecně není připisována velká pozornost v otázkách ženského hnutí – 

v časovém úseku mezi první a druhou vlnou feminismu. Přesto se domnívám, že byla 

Ženská národní rada v meziválečném období pro ženy velmi zásadní institucí.  

Hlavním cílem práce je tedy sledovat její hlavní záměry, snahy a způsoby a 

prostředky, kterými vytyčených cílů dosahovala. A také překážky, na které narážela a 

úspěchy, které je možné Radě připsat. Jelikož její zakladatelkou a předsedkyní byla po 

celou dobu Františka Plamínková, sleduje práce i její vliv na dosahování cílů Rady a 

roli, kterou hrála její politická aktivita ve funkci senátorky. Po zhodnocení těchto 

dílčích otázek bude možné posoudit, jestli byla či nebyla Ženská národní rada důležitou 

institucí Československa. Zda by byla bez její existence situace žen stejná, horší nebo 

lepší a také jak Rada zapadá do obecně přijímané periodizace ženského hnutí.  

Práce je strukturovaná do pěti kapitol, přičemž hlavní části práce se věnuje 

čtvrtá a zároveň nejdelší kapitola. Úvodní kapitola se týká obecně ženského hnutí. 

Důvodům, které umožnily jeho vznik, tedy přechodu od feudální k moderní společnosti 

a dále jeho zásadním milníkům u nás i ve světě. Toto shrnutí je potřebné, aby bylo 

zřejmé, na jakých základech ŽNR stála. Jelikož se v českých poměrech ženské hnutí 

v mnoha směrech prolínalo s hnutím národním, toužili po demokracii muži i ženy. 
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Problematické ale bylo, že každá z těchto skupin si pod „demokracií“ představovala 

něco jiného. Právě na tomto základu vznikla Ženská národní rada.  

Náplní druhé kapitoly je osoba Františky Plamínkové, která stála po celé trvání 

ŽNR v jejím čele. Františka Plamínková, žena neúnavně bojující za rovná práva a 

demokracii, učitelka, senátorka a nakonec nacistická oběť, byla pro Radu zcela zásadní 

osobou. Nejen že byla nesmírně pracovitá a proženskému snažení obětovala téměř 

veškerý svůj čas, ale měla i silný smysl pro spravedlnost. A vždy se snažila všechny 

vytyčené cíle dovést ke zdárnému konci. Byla doslova hnacím motorem Rady. Do této 

kapitoly je začleněn i její vztah s T. G. Masarykem.  

Další část práce se týká vzniku Ženské národní rady a její vnitřní struktury a 

organizace. Rada vznikla na základě dlouholeté touhy Plamínkové propojit všechny 

proženské organizace, aby společnými silami dosáhly faktické ženské rovnoprávnosti. 

Relativně složitá organizace rady je daná nutností propojit jednotlivé spolky. A to skrze 

vytváření pracovních skupin a odborů a potřebou celkově uspořádat spolupráci napříč 

velkým počtem spolků. Jsou zde představena základní pravidla, která si Rada vytyčila 

pro co nejefektivnější prosazování svých snah. Důležitou součástí agendy Rady byl styk 

s mezinárodními ženskými organizacemi, výměna poznatků se zahraničím a vzájemná 

inspirace. V této části práce je představen i spolkový časopis Ženská rada, který ŽNR 

vydávala od roku 1925. Informovala v něm o činnosti Rady, ohlašovala plánované 

kulturní akce s proženskou tématikou a zveřejňovala zde výzvy k účasti na anketách a 

dotazníkových šetřeních, kterými Rada mapovala reálnou situaci života žen. Skrze 

časopis dále představovala důležité osobnosti ženského hnutí – současné i z minulosti, 

československé i zahraniční. 

Čtvrtou kapitolu této práce považuji za nejdůležitější. Pojednává o konkrétních 

snahách Ženské národní rady a ukazuje, jakým způsobem Rada řešila problémy. 

Nejspíše největší částí agendy Rady byla snaha o úpravu zákonů do takové podoby, aby 

ženy nebyly oproti mužům znevýhodňované. Proto Rada vypracovávala návrhy na 

změnu zákonů, připomínkovala jejich přípravné verze a snažila se docílit toho, aby ke 

každé tvorbě zákona či nařízení, které se nějakým způsobem týkalo žen, byly přizvané 

ženské expertky-právničky. K dosažení alespoň částečných úprav zákonů využívala 

aktivizaci veřejného mínění – pořádala velké protestní schůze, zákonodárcům zasílala 

apelující dopisy a snažila se je přesvědčovat i na základě osobního styku. Častým 
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prostředkem byly i deputace Rady na jednotlivých ministerstvech. Tato činnost Rady 

je v kapitole demonstrovaná několika konkrétními zásahy do těch zákonů, které ženy 

nejvíce postihovaly. Jedná se především o otázky propouštění a nezaměstnávání 

provdaných žen a o znevýhodnění v sociálním pojištění. 

Jelikož činnost Rady nespočívala pouze ve snaze o úpravy zákonů, jsou v této 

části práce představena i některá další pole její působnosti. Například její snaha o 

vzdělání dívek a žen v pohlavních, mravních a mateřských otázkách, pořádání sbírek 

na podporu nezaměstnaných žen či snaha naučit ženy zodpovědně volit ve volbách.  

Poslední kapitola se věnuje závěrečné etapě Ženské národní rady, období 

okupace. Je zde ukázán její postoj ke zhoršující se politické situaci během třicátých let. 

Dále stanovisko k Národnímu souručenství, do kterého nebyla přijata žádná žena. A 

nakonec důvody likvidace ŽNR roku 1942. 

Většina literatury zabývající se ženským hnutím Ženskou národní radu 

neopomíjí. Dle mého soudu jí ale není věnovaná dostatečná pozornost. V naprosté 

většině případů je vše odbyto několika málo odstavci, maximálně kapitolou. Františka 

Plamínková se v odborné literatuře, která se touto problematikou zabývá, objevuje 

častěji. Většinou je jí připisované zrušení nuceného celibátu učitelek a boj za volební 

právo žen. Tedy aktivity, kterým se Plamínková věnovala ještě před založením Ženské 

národní rady. 

Proto tato práce vychází především z analýzy archivních fondů Ženské národní 

rady. Nejvíce materiálu o Radě je shromážděno v Národním archivu ve fondu číslo 627 

s názvem Ženská národní rada. Fond se skládá z jednašedesáti kartonů a osmnácti 

knih. Pro potřeby této práce jsem využila materiály týkající se především spolkových 

schůzí – přípravné podklady ke schůzím, zápisy z nich a jednatelské zprávy, dále 

dokumenty k různým akcím, které Rada pořádala a materiály o Františce Plamínkové. 

Dalším archivním zdrojem byly fondy uložené v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví. Konkrétně fond číslo 1314 s názvem Plamínková Františka, 

který v šesti kartonech obsahuje množství korespondence – jak osobní, tak i týkající se 

veřejných aktivit. Dále její veřejné projevy, vzpomínky na její osobu a její vlastní 

rukopisy a přípravy k projevům. Dalším je fond číslo 2028 s názvem Ženská národní 

rada, kde je v jednom kartonu uložena především spolková korespondence.  
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Ženskému hnutí, které předcházelo ŽNR, tedy tzv. první fázi feminismu, je 

věnovaná celá řada publikací. Pro účely této práce jsem čerpala především z práce 

Hany Havelkové První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly z roku 2004, 

další oporou byla publikace Mileny Lenderové z roku 1999 K hříchu i k modlitbě. Žena 

v minulém století a publikace Josefa Podlišenského a Sylvie Ostrovské Ženy v dějinách 

lidstva z roku 2000.  

Jak jsem již uvedla, informace o Ženské národní radě pocházejí především 

z archivních fondů, jelikož žádná publikace se touto organizací blíže nezabývá. To ale 

neplatí pro osobu Františky Plamínkové, jíž se věnuje publikace Evy Uhrové z roku 

2014 Radostná i hořká Františka Plamínková. Uhrová zde popisuje celý život 

Plamínkové, a proto není opomenuta ani její činnost v Ženské národní radě. Ta ale 

v práci není explicitně uváděna. Další publikací o Františce Plamínkové, která obsahuje 

okrajově informace o Radě, je velký sborník Albíny Honzákové z roku 1923 Kniha 

života. Práce a osobnost F. F. Plamínkové. Sborník k 60. narozeninám. 

Celkově není Ženská národní rada badatelsky dostatečně zpracovaná. Malá 

pozornost věnovaná Radě podle mého názoru vychází z obecné domněnky, že aktivní 

ženy se v tomto období nesoustředily na pokračování v ženském hnutí, ale na 

protiválečné aktivity. Proto je meziválečné období celkově opomíjeno a není na něj 

nahlíženo jako na dobu, kdy nějaké aktivní ženské hnutí existovalo. Tato diplomová 

práce si proto klade za cíl hlubším zmapováním její činnosti přispět k poznání o 

meziválečném ženském hnutí. 
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1. Ženské hnutí 

 

 

Ženské hnutí, či feminismus, se většinou dělí na tři fáze. Předělem jsou v tomto 

ohledu cíle a snahy žen. První fáze se ve většině odborné literatury datuje do období 

mezi druhou polovinou 18. století a rokem 1930. Aktivisté snažící se zlepšit situaci žen 

usilovali především o získání volebního práva pro ženy, o přístup k plnohodnotnému 

vzdělání a o možnost disponovat majetkem. Dalo by se tedy říci, že v první vlně 

ženského aktivismu šlo o snahu uznat ženy jako plnohodnotné občanky. Aktivity 

ženského hnutí byly poté přerušeny nástupem nacismu a druhé světové války, 

obdobím, které přineslo novou problematiku. Ženy byly nuceny své síly napřít jiným 

směrem než k pouhému prosazování svých práv. 

Druhá fáze podle tohoto schématu nastává až po druhé světové válce, 

v šedesátých letech. Válečný konflikt ženám otevřel dveře k povoláním, která do té 

doby mohli zastávat pouze muži. Samy ženy tak poznaly, že jsou schopné vykonávat 

všechny druhy práce a vědomí o této schopnosti si nechtěly nechat opět vzít. Druhá 

fáze feminismu tak byla reakcí na mužskou snahu vrátit vše ke „starým pořádkům“. 

Mnoho žen zjistilo, že jiná než domácí práce je pro ně důležitá, začaly se seberealizovat 

a odmítly návrat do domácnosti a k dětem jako k té „jediné správné ženské činnosti“. 

Vzhledem k poválečnému hospodářskému rozmachu byl tento tlak kladen i na ženy 

vysokoškolsky vzdělané, jejichž ambice sahaly výš, než byla pouhá péče o domácnost. 

Ženy začaly odmítat patriarchální, měšťanský model rodiny a požadovaly možnost 

rozhodovat o sobě samy. Velkými milníky tohoto období bylo dosažení práva na potrat 

a přístup ke všem profesím. Rozdílem oproti první vlně byl přesun hnutí na univerzitní 

půdu, což nebylo v první vlně kvůli nepřístupnosti ženského vzdělání možné. Ženské 

hnutí se tak etablovalo jako vědní obor. Myšlenkou druhé vlny není pouze rovnost 

muže a ženy, ale i jejich rozdílnost a rovnost v rozdílnosti. Aby odlišné neznamenalo 

automaticky horší. 

V Československu tato druhá fáze v tomto období neproběhla, ženy nemohly 

klást své požadavky a nová nařízení tak byla zaváděna shora. Svobodné ženské hnutí, 

které odráželo skutečné potřeby a požadavky, tak bylo na našem zemí od druhé světové 

války až do sametové revoluce přerušeno. 
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Ženská národní rada vznikla roku 1923 v době, kdy ženy již měly přístup ke 

vzdělání a volební právo a rovnoprávnost byly zaručeny ústavou. Do schématu, kdy 

první vlna feminismu končí získáním politických a občanských práv, tedy Rada se 

svými cíli nepatří. Jelikož ŽNR zanikla na začátku čtyřicátých let, nepatří ani do tzv. 

druhé vlny feminismu, která přišla po druhé světové válce. Přesto podle mého názoru 

musíme považovat ŽNR v Československu za klíčovou instituci pro ženy, ačkoli se na 

první pohled může zdát, že nic zásadního nevybojovala. ŽNR se zaměřovala na uvádění 

ústavou dané rovnoprávnosti do praxe, snažila se měnit myšlenkové nastavení občanů, 

zasahovat do tvorby zákonů, zakročovat všude tam, kde byly ženy znevýhodňovány. Akt 

zrovnoprávnění – deklarování ústavy – neznamenal okamžité přenastavení starých 

pořádků, a ženy, pokud chtěly, aby byla rovnoprávnost dodržovaná, musely usilovně 

bojovat a zasahovat všude tam, kde jim byla činěna křivda. V základních bodech proto 

dle mého názoru naplňuje základní ideu poválečného feminismu, a to zrovnoprávnění 

ženy ve veřejném životě a možnost stejných pracovních příležitostí. 

Feminismus jako takový upozorňuje na nerovné postavení žen a mužů ve 

společnosti a žádá nápravu tohoto uspořádání. Jeho jednotlivé názorové proudy nejsou 

jednotné, jelikož každá skupina chtěla prosazovat své požadavky jinak. Nejzákladnější 

rozčlenění feministických proudů pochází od Jean Bethkeové Elshtainové, která 

jednotlivé myšlenkové proudy člení na radikální, liberální, marxistický a 

psychoanalytický přístup.1 Začlenit Ženkou národní radu do některého z těchto proudů 

může být problematické, jelikož předválečný feminismus není obecně považován za 

nějakým způsobem členitelný, jelikož ženy bojovaly o základní lidská práva. Vzhledem 

k tomu, že funkce ŽNR v české společnosti dalece přesahuje požadavky první vlny 

feminismu a, jak jsem již zmínila, blíží se spíše k požadavkům druhé vlny ženského 

hnutí, je možné ŽNR klasifikovat i na základě myšlenkových proudů feministického 

hnutí. V tomto ohledu se ŽNR řadí k liberálnímu proudu, jehož základní podstatu, tedy 

požadavek odstranit nerovnoprávnost v oblasti pracovních příležitostí nenásilnou 

formou skrze změny zákonů a nařízení, činnost Rady splňuje.   

  

                                                           
1 Veselá, Lenka, Feministické reflexe vědy, v: Šubrt, Jiří a kol., Soudobá sociologie IV, (Aktuální a 
každodenní), Karolinum, Praha 2010, str. 83 
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1.1 Podmínky pro vznik ženského hnutí 

 

Kořeny feminismu a ženského hnutí jsou spojeny s přechodem od feudální 

k moderní společnosti. Tento přechod pro ženy znamenal změnu jejich společenského 

postavení. Rodina přestala být výrobní jednotkou a ženy tak ztratily svou dosavadní 

roli.2 Moderní pokrok tak pro ženy paradoxně většinou představoval společenský 

pokles. Ve feudální společnosti si muž a žena v rámci své společenské vrstvy byli 

rovnější, než tomu bylo poté v moderní společnosti, kde byl muž nově občanem se 

všemi právy, zatímco role ženy byla odvozena od postavení manžela či opatrovníka. 

Dříve také muž a žena společně pracovali, ženy tak nebyly od mužů izolovány. V otázce 

politických práv si většina společnosti byla rovna, jelikož mezi nevolníky nedisponovali 

politickými právy muži ani ženy. Menší polarizace na základě pohlaví se netýkala jen 

nižších vrstev. I ženy z vyšších vrstev byly v předmoderní době mužům více rovny, než 

po nástupu moderní doby. Pokud si však vzaly muže neurozeného původu, svůj 

šlechtický titul a s ním spojené výsady ztratily.3  

Největší rozdíl v rovnoprávnosti ve feudální době spočíval v nerovném postavení 

mezi jednotlivými stavy. Tato nerovnost byla mnohem větší než nerovnoprávnost mezi 

muži a ženami v rámci jednoho stavu. Toto moderní doba se svými občanskými 

zákoníky zrušila – stavy si už nadále měly být rovné. Tím se zintenzivnila 

nerovnoprávnost mezi muži a ženami – zatímco muži disponovali občanskými právy, 

ženy je neměly, byly „neobčanky“. V postavení muže už nehrál nejdůležitější úlohu 

původ, ale majetek. Z toho plyne prohlubující se nerovnost – muž vydělává, žena se 

stará o rodinu, je tudíž ekonomicky neaktivní a je tedy vnímaná jako na muži zcela 

závislá. Žena je tak postupně vytlačena z veřejného prostoru. Na veřejnosti se z ní stává 

pouze jakási vizitka muže, osoba, která vychovává děti podle příkazů muže a stará se o 

domácnost podle představ manžela. Posun od feudálního období, kdy společenská 

hranice vedla mezi jednotlivými vrstvami, se přesunula do středu každé rodiny.4  

                                                           
2 Němcová, Lenka, Feminismus jako sociální hnutí a genderová teorie, bakalářská práce, Univerzita 
Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie, Vedoucí práce: PhDr. 
Ondřej Lánská Ph.D., Praha 2016, str. 22 
3 Havelková, Hana, První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly, v: abc feminismu, Nesehnutí, 
Brno 2004, str. 170 
4 Tamtéž, str. 171–172 
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Evropské země své zákony stanovovaly po vzoru Napoleonova kodexu z roku 

1804. Na našem území byl 1. června 1811 přijat Obecný zákoník občanský, podle 

kterého není žena rovna muži. Společenské postavení ženy bylo odvozeno od postavení 

jejího manžela. Měla povinnost řídit se manželovými příkazy, on ji zastupoval na 

úřadech a měl ve správě veškerý její majetek. Sama za sebe žena na veřejnosti nemohla 

vykonat téměř nic. Dalo by se říct, že i děti byly „ve správě“ muže. V případě ovdovění 

byl dětem přidělen mužský poručník a nebylo možné, aby žena o svých dětech oficiálně 

rozhodovala sama. Ženin majetek, včetně jejího věna, také přecházel do správy 

pověřené osoby-muže a žena s ním nemohla nakládat dle svého rozhodnutí. Rozluka 

byla pro ženy obzvláště bolestivou záležitostí, jelikož neměly právo samostatně 

vychovávat syny starší čtyř let a dcery starší sedmi let.5 Kvůli nemožnosti vlastnit 

majetek a disponovat jím, a také nemožnosti oficiálně se vzdělávat, nesplňovaly ženy 

definici občana ani jedince. Po industrializaci žena neprodukuje, stává se pouhým 

konzumentem, zatímco muž získává novou roli – stává se občanem.  

Na utváření právního a společenského vědomí o postavení žen měl významnou 

zásluhu Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Svým pedagogickým dílem Emil, čili o 

výchově ukazuje, jakým způsobem by měli být vychováváni chlapci a dívky. Zaměřuje 

se především na výchovu chlapce Emila tak, aby obstál v nové éře. Chlapcům by na 

rozdíl od dívek měla být dána větší svoboda pohybu, volnost v používání vlastního 

rozumu a důraz by měl být kladen na rozvoj osobnosti a kritického myšlení.6 Rousseau 

výchovu ženy demonstruje na Emilově budoucí manželce Žofii a upozorňuje, že muž 

bez ženy obstojí, ale žena bez muže ne. Žena je mužův doplněk, není mu rovna. Veškeré 

své síly má soustředit na pomoc muži, aby on sám se mohl seberealizovat. Na sebe a 

své potřeby má v podstatě zapomenout. 

Odlišnost v nahlížení na chlapce a dívky, či muže a ženy, je znatelná i v oblasti 

sexuální morálky, kde se u mužů tolerovala, mnohdy i doporučovala, sexuální aktivita 

prostřednictvím využívání služeb prostitutek, zatímco dívky byly vedeny k přísnému 

puritánství. Tato dvojí morálka je opět odvozena od toho, že žena byla vnímána jako 

osoba zcela závislá na muži. Muž musel být schopen ženu a budoucí děti zabezpečit, 

                                                           
5 Havelková, Hana, První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly, v: abc feminismu, Nesehnutí, 
Brno 2004, str. 172 
6 Tamtéž, str. 173 
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proto se ženil až poté, co dosáhl určitého postavení, obvykle tedy kolem třiceti let věku. 

Předmanželské styky byly mužům tolerovány, jelikož muž podle všeobecně přijímané 

domněnky potřeboval uspokojovat své sexuální pudy. Naopak žena žádné takové pudy 

nemá, jejím úkolem je reprodukce a výchova, proto byl ženin předmanželský pohlavní 

styk společensky nepřijatelný. 

Podobné názory na muže a ženy jako na rozdílné bytosti s odlišnými právy se 

postupně dostaly do běžného vnímání světa a reality. Německá historička Ute 

Gerhardová poukázala na proměnu pohledu na ženskou inteligenci. Zatímco v 18. 

století společnost považovala ženy a muže za stejně inteligentní, v polovině 19. století 

už byly ženy vnímané jako méně inteligentní, pasivní bytosti podřízené mužům, 

neschopné se samy o sebe postarat.7  

 

 

 

1.2 Počátky ženského hnutí ve světě a u nás 

 

První ženy snažící se změnit poměr v postavení muže a ženy si byly vědomy své 

výsadní pozice v oblasti mateřství a jejich vzorem tak nebyli muži a jejich postoje.8 

První vlna ženského hnutí probíhala od poslední třetiny 18. století přibližně do roku 

1930. V této fázi bylo hlavním cílem hnutí přiznání základních práv ženám, tak jak je 

moderní společnost přiznávala mužům po vzoru Francouzské Deklarace lidských a 

občanských práv z roku 1789 (La Declaration du droits de l’Homme et du citoyen). 

Hlavní myšlenkou ženských požadavků bylo právo na svobodu a právo ženy na to 

rozhodovat sama o sobě. Ženy se snažily získat volební právo, právo se vzdělávat a 

právo vlastnit majetek.9  

Z francouzské deklarace se odvozovaly občanské zákoníky včetně Obecného 

zákoníku občanského, který byl na našem území platný až do roku 1949. Tyto zákoníky 

                                                           
7 Havelková, Hana, První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly, v: abc feminismu, Nesehnutí, 
Brno 2004, str. 173 
8 Podlišenský, Josef, Ostrovská, Sylvie, Ženy v dějinách lidstva, Jan Krigl, Praha 2000, str. 167 
9 Havelková, Hana, První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly, v: abc feminismu, Nesehnutí, 
Brno 2004, str. 169–170 
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sepisovali pochopitelně muži, kteří v nich upřesňovali práva a povinnosti manželů ve 

svůj prospěch.  

V českých zemích začaly ženy za svá práva bojovat později, až kolem poloviny 

19. století. Oproti hnutím v ostatních zemích bylo české ženské hnutí umírněnější, a to 

především díky svému provázání se snahou po samostatném českém státu. 

Průkopnicemi jsou zejména Magdalena Dobromila Rettigová (1785–1845), Božena 

Němcová (1820–1862), Karolína Světlá (1830–1899), Eliška Krásnohorská (1847–

1926) a pro tuto práci zásadní Františka Plamínková. Mezi muže prosazující ženu jako 

rovnou mužům patřili například Vojta Náprstek (1826–1894) a Tomáš Garrigue 

Masaryk (1850–1937). 

Spouštěčem zásadních změn na našem území byly následky prusko-rakouské 

války z roku 1866. Během ní spousta žen ovdověla a vzhledem k neúnosné sociální 

situaci řady z nich se začaly zřizovat industriální školy zajišťující ženám kvalifikované 

vzdělání. Dalším výrazným momentem v dosahování ženských cílů byla první světová 

válka, ve které ženy dokázaly, že jsou schopny zastoupit muže v jejich profesích. Tím se 

narušil obraz ženy coby slabé bytosti neschopné zvládnout stejné pracovní nasazení 

jako muž. Změny v pohledu na ženské schopnosti podnítil i nástup nových technologií 

a s ním spojená potřeba pracovníků. Na začátku století navíc sílil tlak na zákaz dětské 

práce, na zákaz noční práce žen a také na zkrácení pracovní doby.  

Milena Lenderová za první feministický spis označuje Esej o povaze, mravech a 

duchu žen v rozličných stoletích, který roku 1772 sepsal francouzský katolický kněz 

Antoin Leónard Thomas (1732–1785). Ve svém spise poukazuje na to, že ženy nejsou 

méně schopné, jak se lidé běžně domnívají. Mužům se dokáží ve všech ohledech 

vyrovnat a potřebují pouze, aby jim to společnost umožnila. Kniha vzbudila velmi 

negativní ohlas a měla mnoho odpůrců – žena totiž podle většiny tehdejší společnosti 

patří do rodiny a jejím jediným posláním je mateřství.10  

První veřejné přednesení ženských požadavků proběhlo během Velké 

francouzské revoluce. Francouzka Olympe de Gougesová (1748–1793) v reakci na 

Deklaraci sepsala roku 1791 vlastní Deklaraci práv žen (La Declaration du droits de la 

femme et de la citoyenne), v níž upozorňovala na to, že z deklarované rovnosti před 

                                                           
10 Lenderová, Milena, K hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999, str. 
230 
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zákonem vyplývá, že ženy by měly mít plná občanská práva. Píše: „Muži, jste schopni 

být spravedliví? … Kdo vám dal svrchovanou autoritu utlačovat naše pohlaví? … Žena 

se narodila jako svobodná bytost a její práva zůstávají stejná jako práva muže.“11 

Přesvědčovala ženy, aby své šperky věnovaly státu a vyzývala je: „Nenastal už čas, aby 

revoluce začala i mezi námi ženami? Máme zůstat navždy osamělé? Nebudeme mít 

nikdy podíl na vytváření společnosti? … Žena je zrozena svobodná a právem rovná 

muži… Ženy, probuďte se! … A brzy uvidíte, že muži už nebudou jen klečet u vašich 

nohou jako vzdychající zbožňovatelé, ale budou hrdí na to, že se s vámi dělí o věčná 

práva lidskosti, půjdou s vámi ruku v ruce.“12 Za to, že revoluční heslo „Volnost, 

rovnost, bratrství“ vztahovala na ženy, však byla Olympe de Gougesová během 

jakobínského teroru popravena. Po její smrti se podmínky pro ženy zpřísnily, nesměly 

se účastnit politických událostí a shromažďovat na veřejnosti. V této první fázi 

uvědomění si ženské sounáležitosti nebyla de Gougesová osamocena. Ostatní ženy ale 

své požadavky formulovaly především z nutnosti vyřešit svou špatnou finanční situaci 

a na radnice zasílaly petice s požadavkem větší rovnosti a získání volebního práva.13  

V Anglii byla průkopnicí myšlenek za ženská práva Mary Wollstonecraftová 

(1759–1797), která ve své Obhajobě ženských práv z roku 1792 požadovala nezávislost 

žen na mužích. Podřadné postavení žen je podle ní pouhým mužským konstruktem. Ve 

svých rolích se ženy ocitají kvůli společenským tradicím a odlišné výchově dívek.14 

Svým dílem reagovala na Rousseauovy teze. Netradičními názory si vysloužila 

přezdívky jako „hyena v sukních“ či „filosofující saň“. Ve svých pracích se zabývala 

zejména nespravedlností ženské ekonomické závislosti na mužích a snahou o zavedení 

láskyplného přístupu k výchově dětí.15  

Mezi nejznámější mužské sympatizanty s myšlenkou rovnoprávnosti žen patřil 

člen anglického parlamentu John Stuart Mill (1806–1873), který se snažil vyvolat 

diskuzi o ženském volebním právu. Ve svém slavném díle Poddanství žen přirovnal 

situaci žen k postavení sluhů a otroků.16 Svou prací Mill ovlivnil i prožensky 

                                                           
11 Abramsová, Lynn, Zrození moderní ženy, Evropa 1789–1918, CDK, Brno 2005, str. 214 
12 Podlišenský, Josef, Ostrovská, Sylvie, Ženy v dějinách lidstva, Jan Krigl, Praha 2000, str. 139 
13 Tamtéž 
14 Uhde, Zuzana, Feministické společenská kritika: rovnost a diference, v: Šubrt, Jiří a kol., Soudobá 
sociologie I, (Teoretické koncepce a jejich autoři), Karolinum, Praha 2007, str. 283 
15 Podlišenský, Josef, Ostrovská, Sylvie, Ženy v dějinách lidstva, Jan Krigl, Praha 2000, str. 163 
16 Uhde, Zuzana, Feministické společenská kritika: rovnost a diference, v: Šubrt, Jiří a kol., Soudobá 
sociologie I, (Teoretické koncepce a jejich autoři), Karolinum, Praha 2007, str. 283 
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smýšlejícího T. G. Masaryka.17 Mill ve své knize psal: „Páni, uvědomujete si, že systém 

nerovnosti, závislosti je překážkou lidského pokroku a že není nic jiného než jemnější‚ 

trvalý primitivní stav otroctví‘? Využíváte pouze právo silnějšího – ‚žádný otrok není 

otrokem v takovém rozsahu a takovém plném smyslu slova jako žena v manželství‘. … 

Ženy jsou tím, čím je udělali muži … Ženy se odcizily svým přirozeným schopnostem, 

dejte jim svobodu a sociální a politickou rovnoprávnost a uvidíte, že nám všem bude 

lépe.“18 

Z Anglie také pochází termín, velmi často spojovaný s feminismem jako 

takovým – označení sufražetky. Anglické ženy začaly být po roce 1866 označované jako 

suffrage, tedy radikální bojovnice za volební právo. A to poté co se snažily předložením 

petice anglickému parlamentu získat volební právo. Petice podepsaná patnácti sty 

ženami byla sice parlamentem ignorována, ale dala vzniknout Národnímu spolku pro 

hlasovací právo, jehož členky byly označované právě jako sufražetky. Členky 

Národního spolku byly veřejně aktivní. Demonstrovaly, vyráběly a roznášely letáky a 

pochodovaly na podporu získání volebního práva. Snažily se také narušovat politická 

shromáždění a jejich aktivity často zahrnovaly různé výtržnosti.19 Jejich boj ale 

v porovnání s ostatními evropskými zeměmi neznamenal urychlení získání volebního 

práva, jelikož Angličanky získaly volební právo až v roce 1928, respektive roku 1918.20 

Na našem území reprezentovaly ženské hnutí v první polovině 19. století 

především spisovatelky. Veřejná ženská činnost byla zaměřena na vzdělávání a na 

dobročinnost. Oproti ostatním státům bylo v našem prostředí zásadním faktorem 

vlastenecké pozadí. Bylo třeba, aby ženy vychovávaly své děti vlastenecky, aby je 

naučily česky, národní dějiny a literaturu. Jako malý národ v multietnické habsburské 

monarchii bylo potřeba ukázat, že máme nárok na samostatnost. Díky tomu u nás byly 

spisovatelky a jejich tvorba, na rozdíl od jiných zemí, podporované ze strany mužů-

vlastenců. Příkladem spisovatelky s národním a zároveň proženským vnímáním byla 

Magdalena Dobromila Rettigová. Svými texty se snažila kultivovat ženy-vlastenky. 

Rettigová vyrůstala v německé rodině, česky se začala učit až v dospělosti. Přesto jí bylo 

                                                           
17 Sokačová, Linda, Významné ženy a hnutí v historii feminismu, v: abc feminismu, Nesehnutí, Brno 
2004, str. 186 
18 Podlišenský, Josef, Ostrovská, Sylvie, Ženy v dějinách lidstva, Jan Krigl, Praha 2000, str. 152 
19 Sokačová, Linda, Významné ženy a hnutí v historii feminismu, v: abc feminismu, Nesehnutí, Brno 
2004, str. 186 
20 Roku 1918 získaly volební právo ženy starší třiceti let. Roku 1928 ženy starší jednadvaceti let. 
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české vlastenectví velmi blízké, vstupovala do dámských spolků a zaníceně propagovala 

vlastenecké cítění.  

Literatura pro dívky druhé poloviny 19. století se zaměřovala na správné vedení 

domácnosti a na výchovu dobrých matek. Vždy se také kladl důraz na lásku k vlasti, 

českému jazyku a národu.21 Další spisovatelkou s vlasteneckým cítěním byla Bohuslava 

Rajská (1817–1852), která po sňatku s Františkem Ladislavem Čelakovským (1799–

1852) musela kvůli povinnému celibátu učitelek ukončit svou pedagogickou činnost. 

Vstup do manželství si proto pečlivě rozmýšlela, ale její blízká přítelkyně Božena 

Němcová ji přesvědčovala, aby se vdala a podpořila tak ideu o správné ženě-vlastence, 

tedy o vzdělané matce vychovávající budoucí vlastence. 

Národní hnutí pomohlo prosazovat ženské vzdělávání, jelikož přineslo 

požadavek na vzdělané ženy jakožto vychovatelky budoucích generací. Požadavkem 

přitom bylo, aby žena nebyla vzdělaná příliš, měla být pouze dobrou matkou, 

hospodyní, křesťankou a vlastenkou.22  

Filantropie byla v začátcích ženského aktivismu jediným prostředkem pro 

veřejnou činnost. Muži proti filantropii nic nenamítali, jelikož se jednalo o činnost 

v prospěch národa. Ženy tak měly k možné seberealizaci otevřené dveře. Proto i první 

spolky měly filantropistický charakter.23  

Ve druhé polovině 19. století se začaly zakládat spolky, kde se část žen mohla 

realizovat. Pro české ženy to bylo přelomové období. Spolky měly v tomto období jako 

hlavní náplň práce dobročinnost, postupně se přidávala snaha o ženské vzdělávání a 

práci. 

Roku 1851 byl založen spolek svaté Ludmily, který pečoval o vdovy. Ve veřejném 

prostoru se tak začaly organizovaně scházet ženy, což zdůvodňovaly svou ženskou 

přirozeností pečovat o druhé. Roku 1864 do spolku vstoupila Marie Riegrová Palacká 

(1833–1891), která z dobročinnosti vytvořila sociální práci – chtěla pomocí vzdělání 

předejít chudobě. Objektem proženského aktivismu měšťanek byly dělnické a rolnické 

ženy, které pro svou obživu byly nuceny pracovat. Takzvaná ideologie oddělených sfér, 

tedy že muž patří do venkovní sféry, zatímco žena do domácí sféry, se nikdy nezakládala 

                                                           
21 Lenderová, Milena, K hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999, str. 51 
22 Tamtéž, str. 47 
23 Tamtéž, str. 231 
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na realitě. Vždy existovala spousta žen, která doma kvůli existenčnímu zajištění zůstat 

nemohla. Marie Riegrová byla zapálenou filantropkou a vlastenkou. Měla vysoké 

pracovní nasazení a zajímala se o politiku. Zasloužila se o vytvoření Průmyslové školy 

dívčí, kterou Spolek svaté Ludmily provozoval od roku 1865. Zde se velmi chudé dívky 

nejen učily ženským profesím, ale také si doplňovaly základní vzdělání, o které byly 

díky svému původu často ochuzeny. To jim mělo umožnit postavit se na vlastní nohy. 

Spolek svaté Ludmily se tak stal předobrazem pro další ženské filantropické spolky.24 

Po období Bachova absolutismu se značně uvolnily poměry. Začal se využívat 

starý spolkový zákon z roku 1952, který každému umožňoval založit či být členem 

spolku, který nebude mít výdělečný účel. Pro ženy ale platila odlišná pravidla. Byly 

znevýhodněné tím, že nesměly být členkami ani zakladatelkami politických spolků (a 

tedy ani politických stran). Byl založen pěvecký spolek Hlahol, tělocvičný spolek Sokol, 

Umělecká beseda a nejvýznamnější český ženský spolek Americký klub dam.25 Ten byl 

založen roku 1865 Vojtěchem Náprstkem a Karolínou Světlou. Náprstek byl 

přesvědčený, že ženy jsou stejně schopné jako muži. Jeho krédem bylo „povinnost ženy 

je sebevzdělání a vzdělávání druhých.“26  

Klub vznikl z neformálního setkávání v domě u Halánků, rodném domě Vojty 

Náprstka. Tam Náprstek vyprávěl o svém životě ve Spojených státech. Tato setkání byla 

mezi ženami velmi oblíbená a postupně k nim přibyly přednášky na nejrůznější témata. 

Scházely se zde pouze ženy, muži byli přítomni jen v pozici přednášejících, ostatní muži 

mohli přednášky poslouchat jen z předpokoje. Členkami byly dívky z měšťanských 

obrozeneckých rodin, kterým klub suploval nemožnost vzdělávat se. Přednášely zde 

význačné osobnosti. Namátkou cestovatel Emil Holub (1847–1902), lékařka Anna 

Bayerová (1852–1924), spisovatelka Sofie Podlipská (1833–1897) a řada dalších. Dívky 

se dozvídaly informace, které by se učily na střední škole, pokud by ji mohly studovat. 

Například vědec Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) zde dívkám představoval 

základy lidské anatomie. Ženy se zde také seznamovaly s ženskými zahraničními 

časopisy, ve kterých se mohly dočíst o aktivitách zahraničního ženského hnutí. 

Americký klub dam je symbolem počátku emancipace u nás. Během svého trvání se zde 

                                                           
24 Lenderová, Milena, K hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999, str. 
231-235 
25 Tamtéž, str. 181 
26 Tamtéž, str. 241 
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konalo téměř pět set přednášek pro ženy na literární, astronomická, náboženská, 

historická, filosofická a další témata.27 

Dalším významným spolkem byl Ženský výrobní spolek český založený roku 

1871. Vznikl jako reakce na tíživou situaci žen po prusko-rakouské válce roku 1866. 

Mnoho jich následkem vojenského konfliktu ovdovělo a ocitlo se tak bez živitele. 

Výrobní spolek založil v Resslově ulici dívčí obchodní a průmyslovou školu.28 

Vyučovaly se zde různé obory vztahující se k typicky ženským povoláním – švadlena, 

účetní, prodavačka. Založila ho Karolína Světlá, poté ho vedla Eliška Krásnohorská. 

Spolek prodával své výrobky ve vlastním obchodě, který fungoval v budově školy. 

Až v osmdesátých letech 19. století začaly ženy volat po rovnoprávnosti. Prvním 

úspěchem v tomto smyslu bylo založení gymnázia Minerva roku 1890. Založila jej 

Eliška Krásnohorská a jednalo se o první dívčí gymnázium s maturitou v Rakousku-

Uhersku. Gymnázia, stejně jako dnes, byla přípravou pro vstup na vysokou školu. 

V případě Minervy se však jednalo o přípravu dívek na vysokou školu, na kterou v době 

jejího založení stále ještě neměly přístup.  

Žádost o povolení Minervy zaslal do Říšské rady poslanec Karel Adámek (1840–

1918) 11. března 1890. Školní rok začal 30. září 1890 a zapsaných bylo 52 dívek. Dívky 

maturitu nejprve skládaly na chlapeckém gymnáziu, na Minervě studentky maturovaly 

až od roku 1907.29 Pět let po otevření Minervy, roku 1895, byly na německou část 

pražské Filosofické fakulty přijaty první dívky. O dva roky později se otevřely dveře 

dívkám i na české univerzitě. Roku 1900 mohly dívky studovat lékařskou fakultu, ale 

právnickou fakultu až od roku 1919. Bariéra rozdílného přístupu ke vzdělání tak byla 

překonaná.  

Dalším výrazným milníkem českého ženského hnutí se stalo založení Ženského 

klubu českého roku 1904, kde se ženy seznamovaly s pracovními nabídkami. Sídlil v 

Jungmannově ulici a disponoval mimo jiné knihovnou, čítárnou a ubytovnou pro 

mimopražské ženy. Pořádal přednášky s proženskou tématikou a jazykové kurzy. Roku 

1905 zde začalo působit neformální sdružení Výbor pro volební právo žen, jehož vůdčí 

                                                           
27 Lenderová, Milena, K hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999, str. 
241-242 
28 Ottův slovník naučný, 27. díl, J. Otto, Praha 1908, str. 811  
29 Lenderová, Milena, K hříchu i k modlitbě, Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999, str. 68 
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osobou byla Františka Plamínková. Výbor až do roku 1920, kdy Československo udělilo 

ženám volební právo, bojoval za jeho získání. 

Spolu se vznikem Československa se vynořila otázka úplné rovnoprávnosti ženy 

s muže. Tu podporoval i prezident Masaryk, který prohlásil „Žena budiž na roveň 

postavena muži kulturně, právně a politicky“. Ta se poté vtělila do ústavní listiny 

Československé republiky v podobě věty „Výsady rodu, pohlaví a zaměstnání se 

neuznávají.“ Ženy touto formulací dosáhly oficiální rovnoprávnosti, ale převedení věty 

do praxe neproběhlo ihned. A proto se poválečné ženské hnutí soustředilo právě na 

toto, na uvedení ústavních práv do běžného života.30  

Františka Plamínková, zakladatelka Ženské národní rady, nebyla s větou 

z ústavy spokojena. Předpokládala, že uznání rovnoprávnosti bude spíše v duchu 

Washingtonské deklarace z 18. října 1918 kde je uvedeno: „Ženy budou postaveny 

politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům.“31 Ve formulaci Československé ústavy, 

na které se podíleli i odpůrci emancipace, spatřovala Plamínková mužskou snahu o to, 

učinit z mateřství jakousi výsadu. Ona naopak zdůrazňovala, že mateřství není 

výsadou, mateřství je zrodem nového člověka, což by stát měl podporovat.32  

Za konec první vlny feminismu se nejčastěji považují dvacátá léta 20. století. 

Milníkem je získání volebního práva, práva na majetek a vzdělání. Vývoj ženského 

hnutí podle onoho třífázového členění byl poté kvůli druhé světové válce a hospodářské 

krizi přerušen a ženy za svá práva začaly znovu bojovat až v šedesátých letech.33 Často 

se uvádí, že také Františka Plamínková se ve třicátých letech odklonila od tématu 

ženské otázky a své síly vložila do boje s nacismem. Jak bude ale patrné z dalších 

kapitol této práce, domnívám se, že tomu tak úplně nebylo. Františka Plamínková – i 

celá Rada – se pochopitelně snažila protiválečně angažovat. Rada například sepisovala 

petice proti zbrojení a prováděla další aktivity s cílem nevyhrotit konflikt do válečné 

podoby. Hlavní osu její práce ale i v této době tvořil boj za ženskou rovnoprávnost a 

připomínkování zákonů. ŽNR v proženských aktivitách pokračovala, pomyslná 

„přestávka“ mezi jednotlivými vlnami tedy díky její aktivitě nenastala. 

                                                           
30 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 1 
31 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 132 
32 Tamtéž, str. 133 
33 Havelková, Hana, První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly, v: abc feminismu, Nesehnutí, 
Brno 2004, str. 175 
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2. Františka Plamínková 

 

 

Ženská národní rada, stejně jako řada dalších organizací ženského hnutí první 

poloviny 20. století, je neodmyslitelně spjata s osobou Františky Plamínkové, která se 

stala symbolem neúnavného boje za ženská práva. Na Františku Plamínkovou, osobu 

ve své době známou po celé Evropě, se však, zdá se, zapomnělo. Velký podíl na tom 

zřejmě má komunistická totalita, která u nás přerušila kontinuální vývoj ženského 

hnutí, jenž po druhé světové válce pokračoval v Západní Evropě i ve Spojených státech. 

Kvůli nedemokratickému režimu v Československu tak celé generace feministek 

nemohly pokračovat v odkazu svých předchůdkyň.  

Většina feministické literatury zabývající se ženským hnutím 20. století 

Františku Plamínkovou neopomene. Informace se však většinou opakují v podobě 

krátkého shrnutí její spolkové činnosti s akcentem na boj proti celibátu učitelek a 

založení Ženské Národní rady. Navzdory svému významu je Plamínková poněkud 

zapomenutou bojovnicí. Jedinou novodobou prací zaměřující se přímo na Františku 

Plamínkovou je publikace Evy Uhrové z roku 2014, ve které se autorka snažila zachytit 

celý její život, od dětství až po její smrt na nacistickém popravišti.   

Velkým zdrojem informací o tom kým skutečně Františka Plamínková byla, 

jakou měla povahu a charakter, jsou vzpomínky lidí, kteří byli s Františkou 

Plamínkovou v blízkém pracovním i osobním kontaktu. Jedná se o písemně zachycené 

vzpomínky, které vznikaly většinou u příležitosti pietních akcí konaných na její počest 

– například při výročí jejího narození či úmrtí.  

Františka Plamínková se narodila 5. února 1875 v Kostelsku u Rovenska pod 

Troskami, malé vesnici pod Krkonošemi.34 Brzy se ale přestěhovala do Prahy. 

V patnácti letech nastoupila na Státní ústav ku vzdělání učitelek, kde po čtyřech letech 

odmaturovala se samými (třinácti) jedničkami. Výborné vysvědčení ale nestačilo 

k pokračování ve studiu – k tomu jí chyběla, na rozdíl od studentek gymnázia, maturita 

z latiny a řečtiny.35 Učitelkou byla nejprve v Táboře, poté v Soběslavi, a potom až do 

roku 1918 v Praze. Její žákyně na ni vzpomínají jako na přímou, laskavou a čestnou 

                                                           
 
35 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Frantička Plamínková, Mediasys, spol. s.r.o., Praha 2014, str. 12 
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učitelku, která se z nich snažila vychovat především dobré lidi a charakterní lidi. Ze 

vzpomínek Františky Štěpničkové (1901–1983) vyplývá, jak velký a pozitivní vliv měla 

Plamínková na své žákyně. Snažila se je vést k vlastenectví skrze národní písně, vedla 

je k sebevzdělání pomocí četby, předčítala jim Jana Nerudu (1834–1891). Snažila se 

očistit odkaz Jana Husa (1370–1415) a vystupovala proti výkladu profesora 

náboženství, díky čemuž jí hrozilo propuštění z ústavu. Propuštěna nebyla jen díky 

zásahu ředitele, který si Plamínkové jako učitelky velmi cenil.36 Učitelské povolání pro 

ni bylo důležité i v dobách, kdy se mu již nevěnovala. Byla členkou Zemské ústřední 

jednoty učitelek a redaktorkou Časopisu učitelek. Spoluzaložila Sdružení 

československých učitelek a jeho List, byla členkou předsednictva Československých 

učitelek a v národně socialistické straně zastávala funkci místopředsedkyně ve 

Sdružení učitelů a profesorů a v Kulturní komisi.37 

Zdá se, že prvotním impulsem k jejímu angažování ve veřejném životě byla 

pociťovaná nespravedlnost ze strany státu, který učitelkám nařizoval dodržování 

celibátu. Zákon z roku 1870 vycházel z dobové potřeby umožnit neprovdaným ženám 

učit, aby byly ochráněny před hmotnou nouzí. Pozměňovací zákon z roku 1903 v něm 

ponechal zásadní větu „… za dobrovolné vzdání se služby považuje se také, když se 

ženská osoba učitelská provdá…“, díky které celibát pro učitelky platil i nadále.38 To 

pochopitelně pobouřilo učitelky včetně Františky Plamínkové. Ta následně proti 

celibátu bojovala až do jeho zrušení roku 1919. K jejímu zápalu pravděpodobně přispěl 

i vztah s Vilémem Feyrerem (1872–1938), do kterého byla podle své blízké přítelkyně 

Albíny Honzákové (1877–1973) zamilovaná až do konce svého života. Přistoupit na 

manželství by však pro Františku znamenalo příliš velkou oběť, a tak po sedmnácti 

letech zrušila zasnoubení.39 

Františka Plamínková byla neobyčejně aktivní ženou. Všechny veřejné činnosti 

plnila svědomitě a postupovala s velkou pílí. Jednala se všemi otevřeně a narovinu a i 

proto se veřejně skepticky vyslovovala o dobré vůli mužských představitelů veřejného 

života.40 V senátu později pracovala s takovým nasazením, že mnoho lidí o Plamínkové 

                                                           
36 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 6, vzpomínka Františky Štěpničkové, červen 1970 
37 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 1, Životopis F. Plamínkové, Leden 1935 
38 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 16 
39 Tamtéž, str. 40 
40 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 6, vzpomínka Josefa Kalfuse, červen 1946 
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tvrdilo, že kdyby všichni senátoři byli stejně pracovití, svědomití a tvořiví jako 

Plamínková, byl by senát lepším místem.41 Podle spolupracovnic pracovala pro 

dosažení rovnoprávnosti žen až do fyzického vyčerpání. Ti, kteří Františku znali, o ní 

mluvili jako o národní hrdince a o ženě světového formátu.  

Plamínková byla ryzí demokratkou. Demokratické smýšlení se snažila probudit 

i v ostatních, proto ve svých četných přednáškách zdůrazňovala zápal pro demokracii 

u významných osobností. Prvním skutečným demokratem podle ní byl Jan Hus, jelikož 

se snažil demokracii vnést do společenské struktury – jako první v celé Evropě.42 Podle 

Plamínkové si Jednota bratrská svůj vysoký mravní kredit udržela díky vyrovnanému 

poměru v zastoupení mužů a žen. Dále často odkazovala na Jana Amose Komenského 

(1592–1670), který ženy vnímal jako osoby stejně způsobilé ke studiu, jako byli muži.43 

Také čerpala z Karla Havlíčka Borovského (1821–1856), který podle ní ztělesňoval onu 

husitskou podstatu, kterou se snažil lidem tlumočit. A poté Masaryk, kterého 

Plamínková chovala ve veliké úctě. Masaryk podle ní navazoval na reformaci. Byl 

demokratem tělem i duší a probouzel v lidech společenské svědomí k ženám.44 

Československá demokracie byla dle ní umožněna právě díky těmto lidem. Připravili ji 

husité, přejali buditelé a zrealizoval ji Masaryk.45 

Podle přátel a spolupracovnic byla nesmírně šetrnou ženou. Často ostatní kárala 

pro neopatrnost na své věci – při opírání špiček bot o zem, či při mačkání kabelek na 

klíně – to mohlo snížit věcem zcela zbytečně životnost. Všechny návštěvy v jejím bytě 

se musely zouvat, aby koberec v zůstal čistý a předešlo se tak vyrojení molů. Punčochy 

se podle ní musely navlékat s velkou opatrností, aby se nedopatřením nepotrhaly. 

Šetrnost k věcem jistě vycházela z její povahy a výchovy, ale přispěly k ní i těžké začátky 

ženského hnutí, kdy se pro nedostatek financí musely i použité dopisní obálky obracet 

k druhému použití.46  

Byla vlídnou osobou a ke starším lidem se chovala s úctou. Její vyvinutý smysl 

pro spravedlnost jí nedovolil, aby někomu byla činěna křivda. Podle redaktora 

                                                           
41 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 6, vzpomínka Antonína Netolického 
42 Plamínková, Františka, Žena v demokracii: řeč pronesená v cyklu přednášek O demokracii, Svaz 
národního osvobození, Praha 1924, str. 5 
43 Tamtéž, str. 9 
44 Tamtéž, str. 10 
45 Tamtéž, str. 14 
46 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 6, vzpomínka Antonie Maxové 



27 
 

Antonína Netolického (1889–1953) byla schopná vyburcovat celé ministerstvo, pokud 

se doslechla, že se někomu kdesi děje nespravedlnost a nepřestat, dokud nebyla 

sjednaná náprava.47 Často říkávala „dobro je vše to, co podporuje život a zlo vše, co 

život ničí v kterékoliv jeho fázi.“48 Pro zaplašení nezdarů a příkoří říkávala „buď veselá 

a celý svět se s tebou bude smát. Ale plač a budeš plakat sama.“ A pro nejbližší okolí 

dodala „a fňukej a budeš protivná.“49 

Nemožnost oficiálního studia nahrazovala alespoň docházením na řadu 

přednášek. Nejraději měla přednášky profesora Otakara Hostinského (1847–1910), 

dále navštěvovala matematiku u Augusta Pánka (1843–1908), chemii u Bohuslava 

Raýmana (1852–1910), fyziku u Vincenta Strouhala (1850–1922).50 Chodila na 

přednášky všeho druhu, jak jen jí to časové vytížení dovolilo, včetně přednášek T. G. 

Masaryka. V Klementinu poznala i jeho dceru Alici Masarykovou (1879–1966), přes níž 

se seznámila s celou rodinou Masaryků. S nimi až do své smrti udržovala přátelské 

styky.51 Její spolupracovnice Antonie Maxová (1889–1954) vzpomínala na její zvyk 

nevstupovat na Staroměstském náměstí na kameny značící popravu dvaceti sedmi 

českých pánů roku 1621. K témuž vždy vyzývala i svůj doprovod.52  

Plamínková se celý život snažila ženy politicky vzdělávat a naučit je veřejně 

sebevědomě vystupovat. Problémem podle ní byla nejistota žen – nechtěly promluvit 

do doby, než si byly zcela jisté, že to, co chtějí říci, není hloupost. Právě tento ostych a 

dle ní nemístnou rozpačitost se snažila odstranit například tím, že ženy na schůzích 

vyzývala k vyjádření jejich názorů k různým politickým tématům. Ona sama byla 

výbornou řečnicí, mluvila čistou češtinou zvučným klidným hlasem.53 

Byla spoluzakladatelkou Ženského klubu českého, který od roku 1902 sdružoval 

ženy bez ohledu na jejich politické smýšlení či společenské postavení. Klubu dala 

program a vytvořila z něj středisko snah o ženskou rovnoprávnost a centrum výchovy 

žen pro veřejnou činnost.54 Ženský klub pořádal řadu vzdělávacích přednášek a kurzů 
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a snažil se ženy vést k sebevzdělávání také založením vlastní knihovny obsahující i 

zahraniční tisk. Propojoval řadu ženských spolků a stal se novým střediskem ženského 

života. Byl moderním nástupcem Amerického klubu dam.55 Františka se zde rychle 

stala výraznou osobností, zajišťovala přednášky, starala se o tisk, veřejnou prezentaci i 

shánění financí.  

Desátého prosince 1905 se Plamínková zúčastnila manifestační schůze za ženské 

volební právo v rámci Ženského klubu českého, z níž vzešel český Výbor pro volební 

právo žen.56 Členky Volebního výboru se scházely v místnostech Ženského klubu 

na Jungmannově třídě. Většina z nich byly členkami Ženského klubu, spojovalo je 

nadšení pro věc a ženskou emancipaci. Řada z nich měla rodinu a děti, přesto se tyto 

schůze často protáhly až do nočních hodin. Dušemi Volebního výboru byly Františka 

Plamínková a Marie Tůmová (1867–1925).57 

Františka se zasazovala o propojení Výboru s důležitými světovými 

organizacem. To se podařilo roku 1908, kdy se Volební Výbor stal součástí Alliance pro 

volební právo žen. Františka se stejného roku zúčastnila konference Alliance 

v Amsterdamu, což byla první zahraniční cesta jménem českých žen vůbec.58 

Plamínková se často setkávala s mužskou arogancí a přesvědčením o ženské 

méněcennosti. Roku 1920 si své přítelkyni Albíně Honzákové v dopise povzdechla: 

„Mne zabilo, že jsem žena. Kdybych byla klukem, byla bych se pravděpodobně stala 

nějakým vlivným činitelem, který by byl měl kolem sebe řadu placených pomocníků, 

nebyl by se musil utahat sám nebo s několika stejně smýšlejícími. A když už jsem žena, 

měla jsem v sobě mít méně smyslu pro spravedlnost, abych nemusela všude zasáhnout 

– a zase by bylo líp.“59 Po svých přednáškách bývala často osočována, že jí text připravil 

nějaký muž. Proto po přednášce vždy vyžadovala diskuzi, nejlépe veřejnou debatu 

s mužem, aby pochybující umlčela a ukázala své schopnosti. Na přednášce o volebním 

právu žen ve Vysokém Mýtě jí pořadatelky jako oponenta do debaty vybraly živnostníka 

a národního socialistu Ferdinanda Bendu (1880–1952), který měl pověst, že každého 
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svou výřečností usadí. Poté, co Plamínková přednesla své požadavky na 

zrovnoprávnění žen ve všech směrech, si vzal slovo Benda, který vystoupil s názorem a 

radou ženám, aby se jako dosud spokojily s nepřímým vlivem na politiku. Plamínková 

ho nenechala ani domluvit a volala „Jak je možno dnešním ženám doporučovat 

takovou nemravnost?“ Benda proti ní neměl mnoho šancí, což dokládá i silvestrovský 

popěvek s refrénem „Plamínková Bendu vzala, až ho zašlo řečnění“.60  

Volební právo žen bylo pro Plamínkovou důležitým tématem a dělala vše pro 

jeho uskutečnění. Podporovala využití ženského pasivního volebního. Tohoto práva, 

tedy možnosti být zvolena, ženy do té doby nevyužívaly. Proto také všemi prostředky 

napomáhala zvolení ženy poslankyně, což se roku 1912 podařilo, když byla zvolena 

Božena Viková-Kunětická (1862–1934).61 Aktivní volební právo získaly ženy spolu 

s novou ústavou z 29. února 1920. 

Po vzniku Československa se Plamínková stala členkou národně socialistické 

strany. Byla zvolena do předsednictva a stala se tak první ženou, která kdy byla zvolena 

do předsednictva politické strany.62 Poté se za tuto stranu stala členkou městské rady 

hlavního města Prahy. Věnovala se zde především školským, kulturním, personálním, 

sociálním, finančním a technickým otázkám.63 Byla senátorkou Národního 

shromáždění za národně socialistickou stranu v letech 1925–1939. V senátě se bila za 

práva žen a horlivě bojovala proti nucenému celibátu. Snažila se skrze svou funkci 

pomáhat rodinám postiženým nezaměstnaností, nemocí či chudobou a prosazovala 

vyčleňování veřejných prostředků pro takové případy.64  

Byla členkou řady výborů, příkladem je Národní rada československá, 

Masarykův lidovýchovný ústav či Ústředí poraden pro volbu povolání. Její zásadou 

však bylo nenechat se zvolit funkcionářkou tam, kde by se pro nedostatek času nemohla 

práci věnovat řádně.65  

Mimo své politické a spolkové záležitosti Františce ležely na srdci osudy matek 

bez přístřeší a žen se sníženou pracovní schopností. Roku 1929 vyjednala v komisi 
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Ústředního sociálního sboru městské rady propůjčení budovy bývalé vychovatelny na 

Vinohradech na dobu osmdesáti let. K novým účelům nechala budovu vyprojektovat 

první českou architektkou Miladou Pavlíkovou-Petříkovou (1895–1985) tak, aby 

vyhovovala požadavkům na účely přechodných bytů pro matky bez přístřeší a pracoven 

pro ženy se sníženou výdělečnou schopností. Od prezidenta Masaryka, se kterým měla 

dobré vztahy a který její činnost podporoval, získala peněžitý dar na tento projekt. Díky 

němu mohla být v domě zřízena prádelna, žehlírna a správkárna. Budova svému účelu 

sloužila do června 1942, kdy byla z nařízení gestapa vyklizena a uvolněna pro těhotné 

ženy z Lidic, které zde měly být ubytované až do porodu svých dětí. Později v budově 

Němci zřídili Ochranný domov pro Hitlerjugend.66 

Získáním volebního práva roku 1920 bylo pro řadu lidí ženské hnutí završeno, 

s čímž ale Františka Plamínková zásadně nesouhlasila. Roku 1935, u příležitosti oslav 

jejích šedesátin, vedla s Plamínkovou rozhovor malířka Vlasta Vostřebalová (1898–

1963) pro časopis sociálních pracovnic. Na otázku „Jaký je význam hnutí v dnešní 

době? Často slýcháme, že je zbytečné od doby, kdy ženy získaly volební právo“ 

Plamínková odpověděla „Všechny bychom si jistě přály, aby ženské hnutí bylo 

zbytečné. … Žena stále musí zápasit o právo na práci, přístup k vyšším povoláním se jí 

ztěžuje. … V ženské otázce jsme u jádra demokracie. Demokracie národa není možná, 

dokud ženy pro ni vědomě samy nebudou pracovat. …Neboť demokracie znamená 

normy stejně platné pro všechny … tak aby žena mohla být rovna muži, matka otci, 

dcera synovi.“ Rozhovor ukončila větou „Ať si nikdo z mužů nemyslí, že naše 

organizace jsou bojovně zaměřeny proti nim. Byl by to smutek mého života, kdybych 

měla odcházet a nevidět, jak i muži pochopili, že jen žena správně sebevědomá, sama 

sebou jistá, je jejich nejlepší družkou a nejcennější spolupracovnicí.“67 

Plamínkové se dostalo mezinárodního uznání. Byla zvolena místopředsedkyní 

ve čtyřech největších mezinárodních ženských organizacích – Mezinárodní ženské 

radě, mezinárodní Allianci pro volební právo žen, Open Door International a Federaci 

výdělečně činných žen. Získala vyznamenání od francouzského prezidenta a 

jugoslávského krále.68 Na kongresech mezinárodních organizací varovala před 
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nástupem nacismu a fašismu.69 V září 1937 napsala dopis Adolfu Hitlerovi, v němž 

očišťovala jméno prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948) a vysvětlovala jeho 

pohnutky.70 Na konferenci žen v Marseille roku 1938 hájila samostatnost 

Československé republiky a spojovala ji s otázkou celosvětového míru.71 Plamínková 

byla v této věci do poslední chvíle optimistkou a přesvědčeně tvrdila, že k válce 

nedojde.72  

V březnu 1939 bylo z nařízení státního prezidenta Emila Háchy (1872–1945) 

oficiálně rozpuštěno Národní Shromáždění, díky čemuž přišla Plamínková o 

senátorský post. Byl ustaven výbor Národní souručenství, do něhož nebyla jmenovaná 

jediná žena. Plamínková proto neváhala a napsala prezidentovi dopis, ale jejímu apelu 

na jmenování žen do výboru vyhověno nebylo.73 

V létě 1939 odjela Plamínková na konferenci žen v Oslu. Vlasta Petánková-

Koušová (1905–1971), která tou dobou již byla v exilu ve Spojených státech, ji poslala 

přes švédskou delegátku dopis s prosbou, aby se nevracela domů. Pozvala ji do USA 

s ujištěním, že se o ni bude ráda starat a s přáním, že budou z USA společně pracovat 

na osvobození vlasti. Plamínková jí odpověděla, že se domů vrátit musí, že tam je její 

místo. Brzy po návratu byla zatčena a převezena do Terezína. Podle Petánkové-

Koušové se Anně Pollertové (1899–1945) podařilo Plamínkovou z Terezína dostat 

uplacením gestapa – komisaři Hansi Ottu Gallovi údajně zaplatila 30 000 korun. 

Ovšem gestapo ji už nepřestalo sledovat. Vlasta Petánková ji až do roku 1942 urgovala 

a prosila, aby vlast opustila, což Plamínková rezolutně odmítala. Svou snahu o 

záchranu Plamínkové se snažila zajistit i skrze exilovou vládu v Londýně, dokonce 

mluvila přímo s Edvardem Benešem, který ale, podle Petánkové, nejevil zvláštní 

ochotu k její záchraně.74 

V červnu 1942 gestapo Plamínkovou opět zatklo. Převezli ji do Pankrácké 

věznice, odkud jí brzy poslali opět do Terezína. Ráno 30. června 1942 ji odvezli do 

pražských Kobylis, kde byla navečer zastřelena na místním popravišti v rámci teroru 
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rozpoutaného nacisty po atentátu na Reinharda Heydricha (1904–1942).75 Její 

spolupracovnice Ida Hegerová ve své vzpomínce na ni napsala: „S hrdě vztyčenou 

hlavou, hledíc ke Hradu, čekala na smrt.“76 Před svou popravou se údajně ptala, kterým 

směrem leží Hradčany.77 

Pravděpodobně poslední přímé svědectví o Františce Plamínkové přinesl po 

válce její spoluvězeň z Terezína Alexandr Martynenko. Zareagoval na výzvu 

Svobodného Slova, aby spoluvězni Plamínkové podali zprávy o jejích posledních dnech 

v Terezíně. Plamínkovou, jak uvádí, potkal na terezínském dvoře ženského oddělení, 

kam byl dozorci poslán na úklid. Plamínkovou znal z dob svých studií v Praze. Stála na 

dvoře s vážným výrazem ve tváři a se zasněným pohledem. Překvapen tím, že na 

takovém místě potkal přední představitelku Československa, ji oslovil. Otočila se se 

zvědavostí i nedůvěrou, což přikládal obezřetnosti kvůli velkému množství 

terezínských udavačů. Řekl jí, že s určitostí ví, že její přítelkyně a přední 

československá Fráňa Zemínová (1882–1962) je živá, zdravá a na svobodě a že uniká 

nástrahám gestapa. Dlouze se na něj zadívala a stiskla mu ruku, což vnímal jako výraz 

díků. Poté mu řekla „Pozdravujte Zemínovou a všechny naše věrné české lidi. Vím 

určitě, že za pár dní odjedu do Mauthausenu a tam smrt! Buďte všichni věrní a tvrdí, 

jako byli naši předci. Svobodni stejně budeme. Sbohem.“78 

 

 

 

2.1 Františka Plamínková a Tomáš Garrigue Masaryk 

 

Františka Plamínková měla velmi blízko k rodině Masarykových. Osobní vztah 

s Tomášem Garriguem Masarykem navázala Plamínková pravděpodobně zřejmě skrze 

jeho dceru Alici Masarykovou. Oblibu a úctu k jeho názorům Plamínková přenesla i do 

ŽNR, která prvního československého prezidenta téměř uctívala.  

Masaryk byl tělem i duší demokrat a k demokratičnosti neodmyslitelně patří 

plnohodnotné uznání žen. Jeho názory tak byly v zásadních otázkách v souladu 
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s názory Ženské národní rady. Ta tak byla od svého počátku podporovaná z nejvyšších 

míst.  

Ve velké cti chovala Rada celou Masarykovu rodinu. V dny výročí úmrtí 

manželky prezidenta, Charlotty Garrigue-Masarykové (1850–1923) pořádala 

pravidelně přednášky na její počest. Roku 1923 ji Plamínkové během přednášky 

označila za „vzácnou přítelkyni a bojovnici za práva žen“.79 

Roku 1925, kdy Masaryk slavil sedmdesáté páté narozeniny, poslala Rada 

prezidentovi dopis, ve kterém píší, že jsou jeho životnímu dílu hluboce oddané. „Ženy 

tří generací: nejstarší, jež měly štěstí, že vyrůstaly vlastně pod přímým Vaším vedením 

a hlásící se o uznání svých lidských práv, nalézaly ve Vás vždy důsledného 

spolubojovníka a ochranitele; Mladší a nejmladší, neboť milují vlast, k jejímuž 

osvobození vnějším i vnitřním povzbudil a vedl jste nejlepší muže a ženy národa. 

Ukázal jste nám, v čem je život, pravda, mravnost a svoboda člověka. Poučil jste nás i 

všechen svět, jak je nutno ženy pozvedat: očistil jste pojem ženy, matky a rodiny… 

Vytyčil jste úplnou rovnoprávnost ženy s mužem jak po stránce osobní, tak i 

rodičovské“80 Na jeho počest byly po celé republice pořádané oslavy. ŽNR pořádala v 

únoru a v březnu 1925 cyklus přednášek v Obecním domě k uctění „prvního feministy 

vlasti“.81 

Roku 1929 sepsal Masaryk práci O ženě. V jejím vydání roku 1930 byl dán 

prostor i stati Františky Plamínkové „Několik poznámek o práci československých 

žen“. Předmluvu k tomuto společnému vydání napsal Vasil Kašpárek Škrach (1891–

1943) a je z ní patrné, jaký vztah měl Masaryk k ženám, jak si jich cenil. Škrach v ní 

píše: „Svědectvím vztahu Masaryka k ženské otázce je dopis paní Olze Stránské z 29. 

ledna 1910. Zde píše např. ‚Své názory o ženě ustálil jsem si živým vzorem mé ženy, 

jakož vůbec moje žena na vývoj a uznání všech mých názorů a charakteru měla vliv 

nejrozhodnější a nejlepší.‘"82 V samotné práci pak Masaryk za největší rozdíl mezi muži 

a ženami označuje to, že ženy se stávají matkami a nějakou dobu se těmto povinnostem 

musejí věnovat. To je, podle něj, základem mužského „okupování všech zaměstnání“, 

protože se jim mohou věnovat neustále. Dále se snaží napravit obecnou představu o 

                                                           
79 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 6 
80 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, dopis k 75. narozeninám prezidenta 
81 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 3 
82 Masaryk, Tomáš Garrigue, O ženě, Čin, Praha 1930, str. 8 
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potřebě jednodušší práce pro ženy. Tyto názory vyvrací s argumentem, že práce 

učitelky, která celý den stojí na nohou, stará se o děti a celý rok nemá možnost být na 

čerstvém vzduchu a na slunci, není lehká práce. Do toho ženy rodí a vychovávají děti, 

starají se o domácnost a podobně.83 Dále uvádí, že souhlasí s Plamínkovou a se všemi 

rozumnými zastánci žen, že úsilí žen o rovnoprávnost s muži je správné a přeje jim 

proto mnoho úspěchů.84 

Prvního března 1930 pořádala ŽNR slavnostní valnou schůzi na oslavu 

osmdesátých narozenin prezidenta Masaryka a u příležitosti desetiletého výročí 

sepsání československé ústavy. Zahájila ji Plamínková řečí o Masarykovi a jeho 

významu pro ženské hnutí. Rada při této příležitosti vydala knihu Masaryk a ženy, 

sborník vzpomínek na prezidenta, do kterého přispěly ženy ze všech vrstev a 

společenských kruhů.85 Jeden výtisk vázaný v kůži byl věnovaný prezidentovi, a 

každému prezidentovu potomku byl věnován jeden výtisk vázaný v pergamenu.86 

Když Masaryk odcházel z prezidentského úřadu, Rada vyjádřila hlubokou lítost. 

Poděkovala mu za dlouholetou podporu a práci pro zrovnoprávnění žen s muži. 

V různých tiskovinách vyšlo její prohlášení, ve kterém se loučila s Masarykem a 

vyslovila naději, že Národní shromáždění uposlechne radu Masaryka a zvolí druhým 

prezidentem jeho žáka Edvarda Beneše. Volba tedy splnila její očekávání. Ve své 

jednatelské zprávě určené veřejnosti z valné schůze 8. března 1936 říká „Volba dra 

Edvarda Beneše, oddaného žáka světového demokrata a humanisty prezidenta 

Osvoboditele T. G. Masaryka, druhým prezidentem naší republiky znamená nám opět 

červánky lepší budoucí pohody a jak pevně věříme, také dobrou naději na upevnění 

nabytých ženských práv a skutečné splnění našich spravedlivých požadavků“87 

Novému prezidentovi Rada ihned zaslala dopis s blahopřáním a vyslovila naději, 

že v něm ženy naleznou oporu svých snah. Rada také poslala dopis jeho manželce Haně 

Benešové, za který jim písemně poděkovala a ujistila Radu svými sympatiemi.88 Beneše 

v blahopřejném dopise označila ŽNR za žáka Masaryka i v názoru na ženy, na jejich 

právo ve všech sférách života. Děkovala mu za dosavadní podporu a vyjádřila potěšení 

                                                           
83 Masaryk, Tomáš Garrigue, O ženě, Čin, Praha 1930, str. 18 
84 Tamtéž, str. 19 
85 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
86 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1930, 1. 3. 1930 
87 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
88 Tamtéž 
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nad tím, že byl zvolen demokrat a pokračovatel demokratického díla Masarykova. Rada 

k dopisu připojila i gratulace od žen činných v mezinárodním hnutí, které Radě 

gratulovaly ke zvolení dalšího prezidenta s feministickým cítěním.89 

Úmrtí T. G. Masaryka 14. září 1937 pociťovala Rada v čele s Plamínkovou jako 

velkou ztrátu. 16. září 1937 se v Ženském klubu českém konala smuteční schůze. Na 

této schůzi nejužšího vedení byla naplánována smuteční tryzna pro celou ŽNR. Konala 

se v den Masarykova pohřbu, 21. září, aby se jí mohly zúčastnit i mimopražské členky. 

Ženy vzpomínaly na Masaryka, jeho proženskou činnost a přesvědčení a četly úryvky 

z jeho práce. Rada zaslala rodině soustrastný telegram, poslala do Lán kytici se stuhou 

a připravila novinový projev.90  

Časopis Ženská rada vydal smuteční číslo na počest Masaryka. Třicet šest 

stránek černě orámovaných a vytištěných na křídovém papíře obsahovalo popis 

pohřbu, kterého se účastnily zástupy lidí. Také smuteční řeč Plamínkové na tryzně, 

fotografie a články vyzdvihující jeho práci pro ženy, demokracii a Československo a 

telegramy, které zaslalo Radě množství mezinárodních organizací i jednotlivců 

s vyjádřením soustrasti nad ztrátou tak významné osobnosti.91 

  

                                                           
89 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, gratulace e. Benešovi ke zvolení, 1935 
90 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 7, smuteční schůze, 1937 
91 T. G. M.: Smuteční číslo Ženské rady věnované památce presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, 
Září 1937, Ženská národní rada, Praha 1937 
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3. Ženská národní rada 

 

 

Ženská národní rada byla založena Františkou Plamínkovou roku 1923. V době, 

kdy ženy již měly volební právo, mohly studovat na univerzitách a ústava jim 

zaručovala stejná práva jako mužům. Důvodem vzniku a hlavním cílem proto nebylo 

dosažení něčeho, co muži mají a ženy ne, jak tomu bylo v předešlých letech. Cílem bylo 

zavést do běžného života rovnoprávnost mezi pohlavími tak, jak ji deklarovala ústava. 

Společnost a společenské zvyklosti se nezměnily automaticky spolu s ústavou, ženy 

byly totiž znevýhodňovány i nadále. ŽNR se snažila zabraňovat „starým pořádkům“ a 

upozorňovala na protiústavní zvyklosti a jednání. Zároveň se ŽNR snažila tuto nově 

nabytou rovnoprávnost spojit s ženskými mateřskými povinnostmi. Slovy ŽNR 

„s ženiným důležitým posláním“.92 Posláním ŽNR bylo hájit ženské zájmy, podporovat 

a ochraňovat ženy, zabraňovat nespravedlivému jednání a nabízet nový pohled na 

ženskou otázku. Dovést společnost k bodu, kdy se nebude činit rozdíl mezi mužem a 

ženou, k bodu, kdy žádná ženská otázka nebude. 

 

 

 

3.1 Příprava a vznik Ženské národní rady 

 

O založení organizace, která by sdružovala všechny ženské spolky, uvažovala 

Františka Plamínková již od roku 1910. Realizaci tohoto plánu odsunula díky vzniku 

Svazu ženských spolků, který založila Eliška Máchová (1858–1926). Ten naplňoval 

hlavní podstatu ideje Ženské národní rady – soustřeďovat organizovanou ženskou 

práci.93 Svazu ženských spolků se ale příliš nedařilo a v rámci ženského hnutí nedosáhl 

žádných úspěchů. Po jeho zániku se Plamínková opět začala zaobírat myšlenkou na 

založení Rady.  

                                                           
92 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, informace o ŽNR 
93 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 1, Životopis F. Plamínkové, Leden 1935 
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To se začalo rýsovat 5. července 1922 v Ženském klubu českém, kde probíhala 

vzpomínková schůze v rámci dvacátého pátého výročí prvního ženského sjezdu v Praze 

konaného roku 1897. Plamínková toto setkání využila k představení svého plánu na 

založení ženské rady jako nepolitického, pracovního sdružení, jež by hlídalo přípravu 

zákonů a které by se snažilo v případě nutnosti upravovat zákony tak, aby byly k ženám 

spravedlivé. Tato myšlenka se setkala s kladným přijetím. Přítomné ženy se usnesly, že 

by bylo dobré vytvořit souhrnný seznam všech ženských spolků a jmenovat komisi, 

která by s těmito spolky jednala a spolupracovala.94 Ženy myšlenku založení ŽNR vítaly 

i díky tomu, že by se tím usnadnilo už delší dobu plánované knižní vydání významných 

událostí a úspěchů českého ženského hnutí. Spolky uvedené na seznamu by mohly být 

požádány o sepsání jejich stručné historie, cílů a dosažených úspěchů. Plamínková zde 

prezentovala svou představu Rady a jako hlavní pohnutku k jejímu založení 

vyzdvihovala potřebu soustředit ženskou práci.95 Organizace, která by sdružovala 

všechny ženské spolky, by lépe pomohla k lepší správě ženské práce a ke zlepšení 

prosazování a seznámení se s ženskými právy, které byly dosud vykládány velmi 

chaoticky.96  

Příprava na založení ŽNR trvala rok, během kterého Plamínková svolala řadu 

schůzí. V rámci tohoto přípravného období byla nucena vypořádat se s množstvím 

kritiky a novinářských útoků. Častým argumentem, a to i ze strany samotných žen a 

odborníků podporujících hlavní ideu ŽNR, byla obava ze zbytečného tříštění sil.97 

Dalším problémem Plamínkové a ostatních žen zapojených do myšlenky založení ŽNR 

bylo přesvědčit ostatní, že je potřeba vytvořit zcela novou organizaci. Přidružení 

ženských spolků k některé ze stávajících organizací by bylo sice organizačně snadnější, 

ale jejich pádným a nakonec rozhodujícím argumentem bylo poukázání na fakt, že 

dosud neexistovala instituce, ke které by byly ochotné hlásit se všechny ženy a které by 

všechny ženy důvěřovaly. Bylo potřeba založit zcela novou, názorově nevyhraněnou 

organizaci, ke které se mohou uchýlit všechny ženy bez rozdílu sociálního postavení, 

politických přesvědčení či jiných rozdílných zájmů.98 Bylo usneseno, že ŽNR by měla 

                                                           
94 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, ustavující valná schůze, 8. 4. 1923  
95 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, příprava ŽNR, schůze v Ženském klubu 5. 7. 1922 
96 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 2 
97 Tamtéž, str. 3 
98 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, příprava ŽNR, schůze o založení ŽNR 21. 9. 1922 
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být vybudovaná tak, jak ji nastínila F. Plamínková. Jako všeženský, nepolitický svaz 

organizací.  

Byla ustanovena přípravná komise, která 22. září 192299 svolala schůzi 

s delegátkami jednotlivých ženských spolků, na které se dojednávala konkrétní 

organizační podoba Rady.100 Na tomto prvním jednání o podobě ŽNR byly přítomny 

delegátky dvaceti tří spolků, z nichž se po schůzi do ŽNR nezačlenily pouze čtyři z nich. 

Poté, co padlo rozhodnutí, že ŽNR se založí jako samostatná, nová organizace, 

bylo potřeba vyřešit otázku financování. Na svém počátku neměla Rada žádné 

sponzory ani významné množství osobních či spolkových přispěvatelů. První 

kvalifikované pracovnice ŽNR tak byly z počátku placeny rovným dílem Ženským 

klubem českým a Československou ochranou ženských zájmů.101 

Seznámit širší společnost se vznikem Ženské národní rady pomohly ženské 

spolky, které se s ideou založení ŽNR ztotožňovaly. Ty mezi svými členkami a 

podporovateli, případně ve svém spolkovém časopise, šířily leták s informacemi o 

vzniku Rady a o jejích cílech. Tento leták upozorňoval na bezpráví, které zažívají 

pracující ženy, především učitelky a úřednice, a zdůrazňoval nespravedlivý fakt, že o 

ženách rozhodují muži bez možnosti zásahu ženského elementu do těchto jednání. 

Letákovou propagaci ženy zvolily proto, že se domnívaly, že stručné upozornění na 

nejpalčivější problémy a nespravedlnosti rozpoutá diskuzi, která povede ke spolupráci 

všech ženských spolků.102 Mezi ženy nesdružené v ženských spolcích se leták měl 

rozšířit díky okresním ženským schůzím, s jejichž organizací měly v ideálním případě 

pomáhat ženy v obecních zastupitelstvech, učitelky, státní úřednice a podobně.103 

Prvním cílem bylo, aby se ženy z různých vrstev poznaly a sblížily. K tomu měl 

sloužit přednáškový cyklus „Jak žijí ženy?“, první akce, kterou ŽNR zorganizovala pod 

vedením Ženského Klubu českého. Témata přednášek se věnovala životu žen z různých 

společenských vrstev, poštovním a železničním úřednicím, ženám z chudších vrstev, 

studentkám a akademicky vzdělaným ženám, dělnicím i ženám v zahraničí.104 

                                                           
99 V některých dokumentech je uváděno datum 21. září, ale frekventovanější je datum 22. září 1922. 
100 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, ustavující valná schůze, 8. 4. 1923  
101 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, příprava ŽNR, schůze v Ženském klubu 5. 7. 1922 
102 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, ustavující valná schůze, 8. 4. 1923  
103 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, příprava ŽNR, schůze v Ženském klubu 5. 7. 1922 
104 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, příprava ŽNR, schůze v Ženském klubu 11. 9. 1922 
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Vzhledem k časové náročnosti organizace přednášek bylo hned zpočátku rozhodnuto, 

že o veškerou přednáškovou činnost se bude namísto Rady starat Ženský klub český.105 

Celkem byla při svém vzniku Ženská národní rada svazem čtyřiceti proženských 

spolků, padesáti osobních členů, pěti zakládajících členů a třinácti měsíčních 

přispěvatelů.106  

Před oficiální registrací ŽNR rozeslala Plamínková dopisy významným 

osobnostem s prosbou o podporu. U některých osobností neuspěla. Například 

v odpovědi konzervativního politika Karla Kramáře (1860–1937) si Plamínková 

přečetla „Vy dávno víte, že jsem v ženské otázce kacířem – nemohu za to; jsem ze staré 

školy a mám nenapravitelnou hlubokou úctu k pravému ženství.“107 

V prosinci 1923 byly po četných právních konzultacích představeny stanovy 

ŽNR, které byly následně 24. února 1923 schváleny ministerstvem vnitra.108  

Ustavující valná schůze ŽNR se konala 8. dubna 1923 v Grégrově síni Obecního 

domu. Pozvánky na schůzi byly rozeslány ženským spolkům, zástupcům ministerstev i 

kanceláři prezidenta republiky. Účastnilo se čtyřicet jedna delegátek a třicet hostů. 

Františka Plamínková zde představila ŽNR, důvody jejího vzniku a ideu jejího 

budoucího směřování. Bylo zde zvoleno první předsednictvo ŽNR na dvouleté 

období.109 

Ihned po ustavující schůzi začala Rada pracovat na svém zviditelnění. 

Jednatelky měly za úkol neprodleně po založení Rady vypracovat zprávu o činnosti 

ŽNR a rozeslat ji všem ženským časopisům a členským organizacím na venkově, aby o 

jejím vzniku vědělo co nejvíce lidí. Také se v různých ženských spolcích po celé 

republice pořádaly přednášky s cílem získat větší členskou základnu. Příkladem je 

přednáška F. Plamínkové 6. května 1923 v Olomouci ve Sdružení pokrokových žen.110 

Zpočátku si ŽNR nemohla kvůli nedostatku financí dovolit vlastní prostory pro 

svou kancelář. Tak jako s ostatními zásadními problémy vypomohl Ženský klub český, 

který Radě půjčil pro konání schůzí své kanceláře a navíc jí během prvního roku 

                                                           
105 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 2 
106 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1924, březen, duben 1924 
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existence přispíval na chod každý měsíc pěti sty korunami.111 Od 1. dubna 1925 byl 

sídlem Ženské národní rady zadní trakt Kinského paláce na Staroměstském náměstí. 

Rada tam sídlila do roku 1931 a za pronájem platila Zemské školní radě 800 Kč ročně.112 

Dobře organizovaná kancelář byla otevřena každý všední den od 8 do 18 hodin. Roku 

1932 Rada z Kinského paláce odešla a pronajala si pět místností v ulici Na Perštýně 

číslo popisné 9.113 Roku 1935 se Rada stěhovala naposled, přestěhovala se do 

Luftnerova paláce na Václavském náměstí 7.114 

Členové ŽNR měly za členství v Radě vyměřené poplatky. Mohlo by se zdát, že 

členské poplatky se řadě spolků nevyplatí, ŽNR si však postupem času vydobyla své 

jméno, a díky tomu měly spolky sdružené v Radě větší šanci na dosažení svých 

konkrétních cílů, než spolky s Radou nespolupracující. Zakládající členky, tedy Marie 

Branbergová, PhDr. Albína Honzáková, MUDr. Anna Honzáková, Františka 

Plamínková a MUDr. Eliška Vozábová, zaplatily jednorázový příspěvek 1000 Kč. 

Ostatní přispívající členové platili každoročně 50 Kč. V případě, že jednotlivci utvořili 

skupinu, jejíž součet ročních příspěvků byl stejný, jako příspěvek povinný pro 

organizace, měla skupina osobních členů stejná práva a povinnosti jako sdružené 

organizace.115  

Ihned po ustavující schůzi začalo předsednictvo organizovat pracovní odbory a 

zájmové skupiny a hledalo pro ně co nejodbornější referentky. Malířkou Minkou 

Podhajskou byly navrženy spolkové legitimace, barevně rozlišené pro delegátky a pro 

osobní členky.116 Ty byly spolkům odeslány vždy po zaplacení prvního příspěvku. Pro 

zjednodušení agendy ŽNR byly legitimace odesílané bez vyplněného jména, spolky si 

je následně vyplňovaly samy.117   

 

 

 

                                                           
111 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, měsíční jednatelská zpráva, 1923, květen 1923 
112 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 134 
113 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1933, 2. 4. 1933 
114 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
115 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, informace o ŽNR 
116 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, měsíční jednatelská zpráva, 1923, červen 1923 
117 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1923, červenec-říjen 1923 
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3.2 Organizace ŽNR 

 

ŽNR měla poměrně složitou a propracovanou organizaci. Sdružovala v sobě 

proženské spolky a organizace pracující pro zrovnoprávnění žen, avšak členy, 

respektive členkami, se mohly stát i jednotlivci. V pravidelných intervalech se 

jednotlivé složky Rady scházely na schůzích, kde se jednak řešila problematika jejich 

pole působnosti, ale také se zde shrnovalo působení ostatních součástí Rady a celkové 

výstupy ŽNR. Díky tomu měly všechny spolky velmi dobrou možnost získat přehled o 

proženském aktivismu v celé republice a o dalším postupu v nejdůležitějších otázkách.  

Členské organizace a spolky či platná skupina jednotlivců mohly vyslat dvě 

delegátky do pléna ŽNR, které si samy zvolily v rámci své valné schůze. Delegátky měly 

právo a povinnost účastnit se valného shromáždění ŽNR, volit, být voleny, podávat 

zprávy o své činnosti, být prostředníkem mezi ŽNR a svou mateřskou organizací a 

žádat pro ni pomoc ŽNR. Zároveň se automaticky všichni členové ŽNR staly členy 

Mezinárodní ženské rady. Jednotlivci se mohli stát členy ŽNR na základě doporučení 

od členské organizace nebo od nějaké známé či významné osoby. Členství v ŽNR pro 

sdružené organizace i osobní členy zanikalo písemným oznámením o vystoupení 

z Rady, nebo zbavením členství valnou hromadou.118  

Vnitřní organizace ŽNR byla složena z valného shromáždění, zájmových skupin, 

širšího a užšího výkonného výboru, předsednictva a pracovních odborů. Každá z těchto 

složek Rady se pravidelně scházela na schůzích, kde projednávala stanovami 

vymezenou agendu. Členky ŽNR měly na těchto schůzích buď volební, nebo poradní 

hlas. Nadto se všech schůzí mohly účastnit poslankyně a senátorky Národního 

shromáždění, které vždy disponovaly poradním hlasem.119 Od roku 1934 měly 

hlasovací právo jen ženy, jejichž spolek měl zaplacen členský příspěvek za minulý rok. 

Bylo to opatření, jímž se Rada snažila vést členské spolky k tomu, aby pravidelně a včas 

uhrazovaly členské příspěvky.120 

Valné shromáždění se scházelo pravidelně jednou za rok a také pokaždé, když o 

svolání požádala polovina členů. Účastnit se mohly delegátky sdružených organizací, 

                                                           
118 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, stanovy ŽNR 1923 
119 Tamtéž 
120 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
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z každé organizace dvě. Dále s poradním hlasem poslankyně, senátorky, zástupci 

ministerstev a organizací podporující ŽNR. Rozhodovací pravomoc mělo v případě, že 

se schůze účastnila alespoň polovina členů. Pokud se dostavil nižší počet členů, schůze 

se na půl hodiny přerušila a po vypršení této doby mělo valné shromáždění rozhodovací 

pravomoc bez ohledu na počet přítomných členů Rady. Valné shromáždění volilo 

předsednictvo, tedy předsedkyni, tři místopředsedkyně, tři jednatelky, dvě revizorky 

účtů a jejich dvě náhradnice. Schvalovalo jednatelskou zprávu, rozpočet, závěrečné 

účty, stanovovalo členské příspěvky, mohlo měnit stanovy na žádost výborů, volit 

delegátky pro MŽR a podobně.121 Na valných schůzích se diskutovaly problémy, se 

kterými se potýkal širší i užší výbor a zájmové skupiny, které pravidelně na ústředí 

zasílaly své jednatelské zprávy z proběhnuvších schůzí. Vzhledem k rychle narůstající 

agendě a okruhu problémů, které rada řešila, bylo potřeba navzdory stanovám rozšířit 

počet jednatelek ze dvou na čtyři, což se odhlasovalo na druhé valné schůzi roku 

1924.122 Rada ale volila jen tři jednatelky. Až roku 1936 byly zvoleny jednatelky čtyři 

z důvodu narůstajícího objemu práce.123 

Delegátky sdružených organizací se podle společných zájmů a působnosti 

konkrétní mateřské organizace shromažďovaly do zájmových skupin. Scházely se 

nejméně jednou měsíčně a řešily záležitosti týkající se jejich skupiny a následně 

předkládaly předsednictvu konkrétní návrhy. Každá ze zájmových skupin si volila svou 

referentku a tyto referentky tvořily užší výbor ŽNR.124 

Širší výkonný výbor byl tvořen předsedkyní, třemi místopředsedkyněmi a 

jednou delegátkou z každé sdružené organizace. Scházel se na schůzi jednou za čtvrt 

roku a dále vždy, pokud byl svolán na žádost alespoň poloviny jeho členů. Podle stanov 

mělo být svolání schůze vybráno vždy tak, aby se jí mohly zúčastnit i delegátky 

z venkova, pro které mohlo být dojíždění do hlavního města obtížné.125 Rozhodovací 

pravomoc měl v případě přítomnosti alespoň poloviny členů. Svolavatelky pracovních 

odborů se mohly schůzí účastnit s poradním hlasem. Širší výbor vyřizoval veškerou 

správu spolku, která nebyla určena vysloveně pro valné schůze. Zejména se staral o 

                                                           
121 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, stanovy ŽNR 1923 
122 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 1 
123 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
124 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, informace o ŽNR 
125 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, schůze širšího výboru, 1923, 30. 6. 1923 
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finance ŽNR, jmenoval placené úřednice Rady a vymezoval jejich práva a povinnosti. 

Vykonával to, na čem usnesla valná schůze, zřizoval zájmové a pracovní odbory, 

vydával organizační a jednací řády, staral se o vydávání spolkového časopisu, do 

pracovních odborů zval nové kompetentní osoby a volil pomocné funkcionářky, jakými 

byly knihovnice, pokladní, účetní, správkyně domu a další. Širší výbor měl pravomoc 

přijmout do ŽNR nové spolky, pokud se tedy neblížila ustavující valná schůze, která by 

o přijetí mohla rozhodnout.126 Na každé schůzi se četla jednatelská zpráva o činnosti 

ŽNR shrnující období od minulé schůze a dále jednatelské zprávy jednotlivých odborů 

a pokladní zpráva. Schvaloval či zamítal také návrhy odborů a skupin. A to zejména 

takové návrhy, které se týkaly celé ŽNR jako celku (zřizování nových zájmových skupin 

a pracovních odborů…), nebo takové, které by mohly ovlivnit veřejné mínění o Radě 

(ankety, akce pro veřejnost, veřejné vystupování Rady…).127 Širší výbor se ihned roku 

1923 usnesl na tom, aby při rozdílných názorech na konkrétní problematiku byla vždy 

na prvním místě snaha o dosažení dohody a aby se k hlasování přistupovalo jen ve 

zvláštních případech. Například při ukládání finanční povinnosti, tedy při 

příležitostech, které by mohly poškodit některou z organizací. A dále v případech, které 

předsednictvo předloží ke schválení.128  

Užší výkonný výbor byl složen z předsednictva a referentek zájmových skupin. 

Jeho schůze se konaly nejméně jednou měsíčně, ale scházel se spíše častěji. Schvaloval 

návrhy předsednictva, projednával záležitosti společné pro všechny zájmové skupiny, 

byl jejich pojítkem. Svolavatelky pracovních odborů se mohly účastnit s poradním 

hlasem v případě, že se účel jednání týkal jejich odboru.129 

Předsednictvo bylo tvořeno předsedkyní, třemi místopředsedkyněmi, dvěma 

jednatelkami, pokladní a účetní. Scházely se nejméně jednou za dva týdny a vyřizovaly 

běžnou spolkovou agendu. Předsedkyně, v případě její nepřítomnosti 

místopředsedkyně, řídila jednání schůzí, spolu s jednatelkou podepisovala všechny 

zásadní listiny a zastupovala ŽNR před úřady a veřejností.130 

                                                           
126 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, stanovy ŽNR 1923 
127 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, schůze širšího výboru, 1923, 30. 6. 1923 
128 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1923, říjen-prosinec 1923 
129 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, stanovy ŽNR 1923 
130 Tamtéž 
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Dále byly v rámci struktury ŽNR tvořeny tzv. pracovní odbory podle 

problematiky, kterou se ŽNR zabývala.131 Každá zájmová skupina měla právo do 

každého pracovního odboru vyslat jednu členku, která se věnuje problematice daného 

odboru. Pracovní odbory se scházely jednou za měsíc, ale účast na nich byla nevelká. 

Návrhy ze svých schůzí předkládaly ke schválení předsednictvu. Každý odbor si volil 

svolavatelku, která měla právo účastnit s poradním hlasem schůzí širšího výboru. 

Pokud širší výbor jednal o záležitostech spadajících pod daný odbor, měl svolavatelčin 

hlas stejnou váhu, jako hlas člena širšího výboru. V užším výboru se svolavatelky 

s poradním hlasem účastnily schůzí pouze v případě, že se věc týkala jejich odboru.132  

ŽNR mohla být podle stanov zrušena jen v případě, pokud by na valné schůzi 

byly přítomny dvě třetiny členů a pokud by návrh na rozpuštění spolku byl odhlasován 

dvěma třetinami přítomných. V případě takovéhoto rozpuštění měly veškeré finance 

zbývající v kase spolku přejít pod knihovnu ženského hnutí.133 

Každá organizace měla povinnost podat Radě zprávu o své činnosti nejméně 

dvakrát ročně (koncem června a koncem listopadu). Dále měla každá delegátka 

povinnost ve své organizaci během zvláštní schůze projednat protokol širšího výboru 

ŽNR a opis tohoto jednání měl být poté přednesen v ŽNR.134 

ŽNR se snažila ženskou otázku v Československu pojmout co nejšířeji. Pro 

podporu práce ženských organizací, které nebyly členy Rady, byla zřízena poradna 

ženských spolků pro Čechy, Moravu, Slezsko a Slovenko. Tato kancelář za první rok 

svého působení vyexpedovala 345 dopisů a 50 000 letáků týkajících se obecních voleb, 

které vyzývaly ženy k pokrokovému volení.135 

V roce 1924 se začaly vytvářet Pracovní odbočky pro určitá území. První 

realizovaná byla v Plzni – odbočka ŽNR pro Plzeň a okolí. Předsednictvo odbočky bylo 

pětičlenné a mělo právo účastnit se schůzí širšího výboru s poradním hlasem, dvě jeho 

delegátky s hlasem rozhodujícím.136 Na začátku roku 1926 se spřátelené volné sdružení 

spolků v Brně přeměnilo v pracovní odbočku ŽNR pro Brno a okolí. Ustavující schůze 

se konala 15. ledna.  

                                                           
131 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, informace o ŽNR 
132 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, stanovy ŽNR 1923 
133 Tamtéž 
134 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 6 
135 Tamtéž, str. 5 
136 Tamtéž, str. 6 
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Vytváření odboček bylo důležité. Díky nim Rada snadněji pronikla do 

venkovských oblastí, o čemž svědčil nárůst přihlášek k členství z oblastí v okolí 

odboček. Řada členek se snažila vytvořit odbočku ŽNR v oblasti jejich bydliště, Radě 

tak byl přednesen návrh na založení odbočky v Táboře a v Pardubicích. Na základě 

těchto žádostí začala Rada přemýšlet o vytvoření „Kruhu přátel ŽNR“. Jeho vytvořením 

pověřila hned na podzim 1926 právě žadatelky z Tábora a Pardubic.137  

Od roku 1932 existovaly Kluby Ženské národní rady. Jejich vytváření mělo 

podobný důvod, jako tvorba pracovních odboček, a sice aby se rozšířil a probudil zájem 

žen po celé republice. A aby v každém městě bylo středisko, kde by se ženy mohly 

sdružovat a diskutovat o ženských otázkách. Kluby sdružovaly sympatizanty i členy 

ŽNR a fungovaly v duchu stanov Rady. Funkcionáři Klubů byly voleny z členů ŽNR, 

řadovými členy klubů se ale mohli stát i lidé, kteří nebyli členy Rady. Díky jejich 

činnosti se rozšiřoval okruh demokraticky smýšlejících žen.138 Cílem klubů bylo 

„získávat veřejnost pro spravedlivé požadavky Rady“.139 

Do roku 1934 bylo založeno šest klubů rozmístěných po celé republice – v České 

Třebové, Olomouci, Bratislavě, Znojmě, Moravské Ostravě a v Praze. Stejného roku byl 

založen Klub v Sedlčanech. Do roku 1936 přibyly další čtyři Kluby – v Brně, 

Pardubicích, Plzni a Tišnově.140 Roku 1940 byly založeny Kluby v Benešově a 

v Přerově.141 Další kluby byly v Domažlicích, Opavě a Písku. 

Počet členů Klubů je zmíněn v zápisu z valné schůze, která se konala v březnu 

1938 – Písecký Klub sdružil sto dva členek, Pardubický sto dvacet sedm, V Tišnově bylo 

více než padesát členek, V Bratislavě dvě stě šedesát, v Olomouci padesát čtyři, v Plzni 

dvě stě třicet tři, v Moravské Ostravě sto devadesát tři a ve Znojmě dvě stě členek.142 

Snaha o rozšiřování dosahu působnosti ŽNR byla patrná po celá dvacátá a 

třicátá léta. Tvorbou pracovních odboček a klubů se Rada snažila proniknout i do 

venkovských oblastí vzdálených od jejího centra, tedy Prahy. Na Moravě a ve Slezsku 

se Rada snažila nabírat nové členy, podíl spolků z Čech byl ale nejvyšší.  

                                                           
137 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, jednatelská zpráva, 1926, 3. čtvrtletí 1926 
138 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, leták ŽNR 1940, o ŽNR 
139 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
140 Tamtéž 
141 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, jednatelská zpráva za rok 1940 
142 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, valná schůze 1938, 12. 3. 1938 
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Na Slovensku Rada velkou členskou základnu neměla. Z dokumentů je patrné, 

že se o nabírání slovenských členů snažila, prioritou pro ni ale bylo území dnešní České 

republiky. Jediným slovenským spolkem byla, zdá se, Živena, spolok slovenských žien 

Turč. Sv. Martin. V Bratislavě fungoval Klub ŽNR, tím ale, zdá se, působnost Rady na 

Slovensku končila. O Podkarpatské Rusi se dokumenty nezmiňují, není proto možné 

určit důvod jejího nezájmu o aktivizaci tamějších žen. Vzhledem k nevyspělosti tohoto 

území je možné, že si Rada byla pravděpodobně vědoma nízkého zájmu 

podkarpatských žen o spolkový život spojený s nutností platit členské příspěvky. Navíc 

vzhledem k vzdálenosti od centra by byla velmi problematická jejich účast na 

pravidelných schůzích Rady.  

Navzdory tomu, že v meziválečném období žilo v Československu kolem tří 

milionů Němců, žádný ze spolků ŽNR nebyl německý. Ve stanovách Rady není 

explicitně vyloučena možnost přijetí jiného než československého spolku. Nezájem o 

členství německých ženských spolků v ŽNR panoval nejspíše na obou stranách. Na 

schůzích se neřešila otázka přijetí německého spolku, jelikož takové spolky s největší 

pravděpodobností nepodávaly přihlášky. Nekonala se ani agitace mezi německými 

ženami, jelikož Rada pravděpodobně neměla o přijetí německých spolků a žen zájem. 

Vzhledem ke specifičnosti českého ženského hnutí v 19. století, které do jisté míry stálo 

na idejích vlastenectví a národní emancipace, je tento oboustranný nezájem o 

spolupráci do jisté míry pochopitelný.  

 

 

3.2.1 Vedení ŽNR 

Volby do vedení Ženské národní rady se konaly poprvé v dubnu 1923 na první 

valné schůzi. Další volba byla v březnu 1924, a poté vždy na dvouleté volební období 

v březnu v sudých letech. Nejužší vedení Rady bylo složeno z předsedkyně, kterou byla 

po celou dobu ŽNR Františka Plamínková, dále ze tří místopředsedkyň a jednatelek – 

v roce 1923 dvou, v letech 1924 a poté od roku 1936 čtyř, v ostatních letech tří. 

V následující části vyjmenuji zvolené místopředsedkyně a jednatelky ŽNR kromě roků 

1926, 1938 a 1942, jelikož z těchto let se mi výsledky voleb nepodařilo dohledat. Po 

každé volbě nového vedení byl seznam zvolených funkcionářek zaslán na policejní 

ředitelství Prahy do Bartolomějské ulice. 
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Místopředsedkyněmi byly Olga Stránská-Absolonová v letech 1923–1926. Klára 

Červenková v letech 1923–1926 a 1928–1932. Je možno předpokládat, že byla v této 

pozice i ve volebním období 1926–1928, což by znamenalo, že byla místopředsedkyní 

jedenáct let. Milena Kolářová v letech 1923–1926. Miloslava Hrdličková v letech 1928–

1932. Růžena Vacková v letech 1928–1938 a v letech 1940–1942. Je tedy 

pravděpodobné, že byla místopředsedkyní i mezi lety 1938 a 1940. B. Žežulková byla 

nejprve mezi lety 1928–1930 jednatelkou a poté mezi lety 1934–1938 

místopředsedkyní. Jednatelkami byly Anna Beranová–Chejnická ve volebním období 

1923–1924. Anna Slavíková-Benešová mezi lety 1923–1926 stejně jako M. Kopalová a 

M. Stárková. Ida Hegerová v letech 1924–1926 a poté 1928–1930. Lze tedy 

předpokládat, že ve volebním období 1926–1928 byla jednatelkou také. Věra Urbanová 

v letech 1928–1934. Lola Hanousková mezi lety 1928 a 1930. L. Nosilová-Zlesáková od 

roku 1930 do roku 1934. H. Berardová v letech 1932–1934. Marie Wolfová stejně jako 

M. Králová-Horáková v letech 1934–1938 a poté v letech 1940–1942. S velkou 

pravděpodobností byly tyto ženy jednatelkami i v letech 1938–1940. Anna Gabrielová 

v období od roku 1936 do roku 1938. Anna Wildová ve volebních obdobích 1936–1938 

a 1940–1942. Pravděpodobně i v letech 1938–1940. Věra Urbanová a Marie 

Matoušková mezi lety 1940 a 1942. 

 

 

3.2.2 Členové 

První schůze o podobě ŽNR se účastnily delegátky dvaceti tří spolků. Konkrétně 

se jednalo o následující organizace – Československá Y. W. C. A.; Česká Obec 

úřednická; Česká Obec úřednická á její Lihovarnická sekce; Československá Ochrana 

ženských zájmů v Praze; Jednota československých státních úřednic; Lípa, spolek 

českých hospodyň; Odbor pro zájmy venkovských žen; Organizace absolventek vyšší 

školy sociální; Sdružení Československých učitelek; Sdružení paní a dívek českých; 

Sdružení soukromých učitelek; Sdružení pro zájmy vysokoškolských posluchaček a 

absolventek; Spolek učitelek moderních jazyků; Spolek Záchrana; Svaz dělnictva 

oděvního průmyslu; Ústřední jednota pro zájmy škol mateřských; Ústřední organizace 

poštovního úřednictva; Ústřední spolek českých žen; Ústřední spolek učitelek ženských 

ručních prací v Čechách; Výbor pro volební právo žen; Zemská ústřední jednota 
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učitelek v Čechách; Zájmový odbor pracujících žen a dívek a Ženský klub český.143 Díky 

neshodám se z původních spolků, jejichž delegátky byly pozvané na organizační schůzi, 

nezačlenily do ŽNR Česká Obec úřednická, Odbor pro zájmy venkovských žen; 

Ústřední organizace poštovního úřednictva a Ústřední spolek českých žen.144  

Do ŽNR vzápětí přistoupilo dvacet jedna organizací – Československá Ochrana 

matek a dětí; Československá Ochrana ženských zájmů v Brně; Jednota pracovnic 

v domácnosti; Jednota učitelek moravských; Klub dramaturgických umělkyň; Klub 

zemských úřednic v Brně; Klub zemských úřednic v Praze; Kruh výtvarných umělkyň; 

Minerva, spolek pro ženské studium; Sdružení československých učitelek; Sdružení 

paní a dívek českých; Spolek učitelek útulků; Spolek úřednictva šekového úřadu; 

Spolek učitelek hospodyňských škol v republice Československé; Spolek vdov po 

padlých záložních důstojnících; Svaz domáckých dělnic se sídlem v Praze; Svaz 

služebních dívek; Ústřední jednota porodních asistentek v republice Československé; 

Ženský odbor spolku Č. U. Ž.; Ženský vzdělávací a výrobní spolek „Vesna“ v Brně a 

Živena, spolok slovenských žien Turč. Sv. Martin.145  

Při svém vzniku tak byla Ženská národní rada svazem čtyřiceti proženských 

spolků, padesáti osobních členů, pěti zakládajících členů a třinácti měsíčních 

přispěvatelů.146  

V následujících letech přistupovaly další spolky. V jednatelských zprávách se o 

přijímání nových členských organizací píše. Jaká ale byla přesná skladba Rady nelze 

určit, jelikož se zřejmě neevidovaly spolky, které vystoupily. Proto víme, že v roce 1924 

a 1925 přistoupilo sedm spolků, což by na základě studia dokumentů ŽNR znamenalo, 

že byla svazem čtyřiceti sedmi organizací. Ve skutečnosti ale byla roku 1925 svazem 

třiceti devíti spolků, což znamená, že osm organizací vystoupilo. Ve výčtu spolků je tedy 

potřeba mít na paměti, že se mi nepodařilo zjistit, které spolky v konkrétních letech 

byly či nebyly členy rady. 

Během roku 1924 přistoupily organizace – Svaz srdce matčina; Zemský spolek 

učitelek ručních prací a domácích nauk v Brně; Sdružení ženských škol odborných 

                                                           
143 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 3 
144 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1925, 22. 2. 1925 
145 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 4 
146 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1924, březen, duben 1924 
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v Československé republice; Svaz zemských úřednic v Brně.147 Během roku 1925 

přistoupily další tři spolky – Spolek rozvedených žen; Československá liga pro mír a 

svobodu; Svaz ženských průmyslových škol. V roce 1926 přistoupily další tři – Říšský 

svaz učitelek; Úřednice městské spořitelny; Spolek absolventek státní ošetřovatelské 

školy.148  

Do konce dvacátých let se počet organizací sdružených v Radě početně výrazně 

neměnil. Jednalo se o třicet devět, či čtyřicet spolků v každoročním výčtu, ačkoli jak 

jsem výše vysvětlila, pravděpodobně se obměňovala. Základna osobních členek ale 

narůstala. Při svém založení měla Rada padesát osobních členek. Na konci roku 1925 

měla Rada sto devadesát osobních členek, k čemuž významně přispěla předsedkyně 

Plamínková, která získala sedmdesát jedna členek ze zahraničí.149 V polovině roku 1927 

měla ŽNR dvě stě šest osobních členek včetně osmdesáti pěti zahraničních.150 Roku 

1929 měla sto dvanáct osobních členek – pravděpodobně jsou myšleny pouze domácí 

členky.151 

Roku 1930 byly přijaty spolky – Sdružení Československých lékařek v Praze; 

Ústřední spolek učitelek ručních prací a domácích nauk v Čechách; Ženský odbor 

československého svazu v Praze; Ženský odbor podpůrného spolku samostatných 

slepců v Č. S. R.152 Roku 1931 se přihlásily – Syndikát veřejných zaměstnankyň v ČSR; 

Československý ženský Fidac; Sdružení úřednictva poštovní spořitelny v Praze (Ženský 

odbor).153 

V nedatovaném dokumentu, který pochází pravděpodobně z počátku třicátých 

let, je uvedeno několik nově přistoupivších spolků. Jedná se o Klub obecních úřednic; 

Organizace absolventek vyšší školy sociální; Pěvecké sdružení pražských učitelek; 

Sekce žen při Jednotě československých železničních zaměstnanců; Spolek 

diplomovaných sester v R. Č. S.; Úřednice banky Slavie; Úřednice Rolnické pojišťovny; 

Ústředí československých hospodyň; Ústřední sdružení soukromého učitelstva; 

Ženský důvěrnický sbor Hasičské pojišťovny v Brně; Ženský odbor Československé 

                                                           
147 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 8 
148 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1926 
149 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1925 
150 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, jednatelská zpráva, 1927, květen – září 1927 
151 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1929, 10. 11. 1929 
152 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
153 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1932, 6. 3. 1932 
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Obce úřednické; Ženský odbor Spolku českých úředníků železničních; Ženský výrobní 

spolek.154  

V roce 1933 se přihlásil Svaz zaměstnaných žen v Olomouci a Zemská organizace 

pokrokových žen na Moravě ve Vyškově.155 Roku 1934 se připojily Svaz spolků 

sociálních pracovnic v ČSR a Zemská organizace židovských žen v Čechách.156 V roce 

1935 přistoupily Jednota učitelek moravských; Ženská liga pro mír a svobodu a 

Skupina úřednic Léčebného fondu.157 V roce 1936 přistoupily Odbor žen při 

Československém svazu státních kancelářských úředníků a Úřednice Všeobecného 

penzijního ústavu.158 Pozdější jednatelské zprávy se o přijímání nových členů 

nezmiňují. 

Podle jednatelských zpráv ŽNR roku 1935 sdružovala padesát ženských 

organizací a spolků.159 Roku 1937 padesát tři ženských institucí.160 Roku 1940 měla 

ŽNR šedesát členských spolků.161 Organizací, které jsem zde uvedla, je šedesát. 

Pravděpodobnější možností je, že dvacet spolků z nich Ženskou národní radu opustilo. 

Druhou možností je, že součty uvedené v jednatelských zprávách jsou nepřesné. 

Plamínková na valných schůzích i při jiných příležitostech často připomínala, že 

je potřeba, aby do ŽNR vstoupilo co největší množství organizací a spolků. Vyzývala 

své spolupracovnice a členky, aby se snažily spolky přesvědčovat o vstupu do ŽNR. 

Měla za to, že na množství velmi záleží.  

  

 

3.2.3 Odbory a skupiny 

ŽNR měla dobře vymyšlený systém jak co nejefektivněji pojmout všechny otázky 

a problémy týkající se života žen. V rámci své organizace byly tvořeny pracovní odbory 

a zájmové skupiny, které se zaměřovaly jen na určitý okruh ženské problematiky tak, 

aby byla činnost Rady zastoupena ve všech sférách.  

                                                           
154 NA, ŽNR, inv. č. 87, kart. 56, sdružené organizace ŽNR 
155 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
156 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1935, 10. 3. 1935 
157 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
158 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
159 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1935, 10. 3. 1935 
160 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
161 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, leták ŽNR 1940, o ŽNR 
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Spolky sdružené v Ženské národní radě se organizovaly do zájmových skupin 

podle toho, čím se primárně zaobíraly. Díky tomu se efektivně propojily podobně 

zaměřené organizace, které tak na společných problémech mohly pracovat pod záštitou 

ŽNR. Jejich cíle se často příliš nelišily a společnými silami se tak snadněji dobíraly 

kýžených výsledků.  

Podobnou funkci měly pracovní odbory, které se od zájmových skupin lišily tím, 

že nebyly tvořeny konkrétními propojenými spolky. Dalo by se říci, že byly uměle 

vytvořeny z členů různých spolků. Každá zájmová skupina posílala po jedné člence do 

každého pracovního odboru. Vzniklo tím širší propojení spolků sdružených v radě, než 

tomu bylo u zájmových skupin. Pracovní odbory tak řešily otázky napříč všemi spolky.  

Na začátku působení ŽNR byly zřízeny čtyři zájmové skupiny – 1. učitelská, 2. 

dělnická, 3. úřednická, 4. volných povolání.162 Spolu s rozšiřováním ŽNR a jejího 

působení se rozšiřoval i počet a působnost zájmových skupin. Přibyla skupina – Ženy, 

hospodyně a matky.163 Úřednická skupina se pro velké množství řešené agendy 

rozdělila na skupinu úřednic veřejných úřadů a skupinu soukromých úřednic. Dělnická 

skupina se přeměnila ve skupinu dělnic a pomocnic v domácnosti. Navíc vznikla 

skupina volných povolání, skupina hospodyň ve vlastní domácnosti, skupina 

obchodnic, živnostnic a zemědělských žen.164 

Pracovních odborů bylo zpočátku deset – 1. Osobní svoboda ženina, 2. Vzdělání 

ženino, 3. Postavení ženy v zákonech a veřejných řádech, 4. Postavení ženy 

v manželství a rodině, 5. Stejná morálka, 6. Mateřství, matka a dítě, 7. Práce ženy 

vůbec, hlavně výdělečná, 8. Styk s cizinou, 9. Odbor tiskový a propagační, 10. Odbor 

finanční.165 O rok později přibyl jedenáctý pracovní odbor, odbor organizační.166 Roku 

1925 se organizace rozšířila a byly založeny odbory Mírový a Bibliografie ženská.167 

Roku 1926 byl založen odbor Zjednodušení práce v domácnosti a Společenský odbor.168 

Roku 1927 přibyl Umělecký a literární odbor169 a roku 1930 odbor Sociální práce žen.170 

                                                           
162 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923 
163 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
164 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, leták ŽNR 1940, o ŽNR 
165 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923 
166 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924 
167 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1925 
168 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1926 
169 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, zpráva ŽNR pro MŽR o ŽNR, rok 1927 
170 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
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Roku 1934 odbor Hospodářský a Pojišťovací odbor.171 Roku 1935 byl vytvořen obor 

Odzbrojovací, který úzce spolupracoval s Mírovým odborem a odbor Stejná morálka.172 

Dále byly postupně založeny odbory Kinematografie, Odbor pro rozhlas, Odbor 

rekreační, Odbor pohostinský, Odbor hygiena, Odbor migrace, Odbor mladých, Odbor 

pro zájmy venkovských žen.173 Od třicátých let se stal pracovním odborem ŽNR i Výbor 

pro volební právo žen. 

Nejspíše nejaktivnější skupinou co do počtu návrhů zákonů byla skupina 

úřednická, která soustřeďovala delegátky ze státně zaměstnaneckých, samosprávných, 

spořitelních, bankovních a soukromých podniků. Skupina pracovala na peticích, 

memorandech a návrzích, kterými apelovala na zlepšení postavení žen, na spravedlivé 

ohodnocení jejich práce a na jejich sociální funkce – mateřství.174 

 

 

 

3.3 Dosahovaní cílů 

 

ŽNR měla propracovaný seznam prostředků, jejichž kombinací chtěla 

dosáhnout svých cílů. Podle stanov z roku 1923 si vytyčila cesty, pomocí nichž chce cílů 

dosahovat. Byly jimi:175 

1) Rada chtěla sbírat informace o životě žen u nás i v zahraničí a to a) skrze 

budování knihovny ženského hnutí a vytvoření přehledu literatury o ženě a 

b) pořádáním ženských sjezdů a vytvářením anket s cílem zjistit, jak ženy žijí.  

2) Rada chtěla udržovat časté styky se všemi příbuznými institucemi doma i 

v zahraničí.  

3) Chtěla spolupracovat s takovými institucemi a jednotlivci, kteří mohou mít 

vliv na úpravu jednání s ženami a na úpravu ženských práv – především se 

zákonodárci, zaměstnavateli a odborovými organizacemi. V rámci této 

spolupráce Rada kladla důraz na zasahování do reforem v oblasti zákonů 

                                                           
171 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
172 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
173 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, valná schůze 1940, 2. 3. 1940 
174 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, zpráva o pětiletí ŽNR 1923-28 
175 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, stanovy ŽNR 1923 
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týkajících se žen a na zjišťování potřeb žen a důsledků zákonů na jejich 

životy. Chtěla upozorňovat instituce na zákonodárné i správní nedostatky 

v rovnoprávnosti a vytvářet osnovy zákonů a správních opatření.  

4) Chtěla šířit osvětu mezi ženami o jejich povinnostech a právech.  

5) Měla v plánu veřejnost soustavně informovat o problémech, což by zvýšilo 

tlak na veřejné mínění.  

6) V mezích zákona chtěla podnikat vše pro to, aby dosáhla svých cílů. 

Do nových, aktualizovaných stanov z roku 1933 byly přidány další dva body 

k dosažení vytyčených cílů.176  

7) Sdružovat všechny ženské spolky a organizace a fyzické osoby, které souhlasí 

s účely ŽNR.  

8) Vydávat časopis, pořádat přednášky, divadelní a kinematografická 

představení, koncerty, výstavy, bazary, společenské čaje a sbírky pro sociální 

účely.  

Rada často vycházela ze skutečné situace žen – do tisku umisťovala dotazníky a 

ankety s žádostí o jejich vyplnění a zaslání odpovědí zpět do kanceláře ŽNR. Od 

počátku se snažila prezentovat tak, aby ji veřejnost i úřady uznávaly jako významného 

činitele, se kterým je nutno počítat a jednat.177  

Pro uznání Rady jako subjektu, se kterým je potřeba počítat, byla velkým 

přínosem mimospolková činnost Františky Plamínkové. Roku 1923 se stala radní na 

pražském zastupitelstvu, kde byla jedinou ženou mezi muži.178 Od roku 1925 Radě 

zjednodušila nahlížení do chystaných zákonů tím, že byla zvolena senátorkou. 

Vyjednávání usnadnily její četné kontakty i neúnavná pracovitost. Pražský primátor 

Karel Baxa (1863–1938) prohlásil: „Když chcete něco prosadit, tak tam pošlete 

Plamínkovou.“179 Po celou dobu se Rada snažila především měnit veřejné mínění. 

Cílem rady bylo „učiniti ženu radostným, svobodným spolutvůrcem života.“180 

 

 

                                                           
176 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, stanovy ŽNR 1933 
177 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1925 
178 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 138 
179 Tamtéž, str. 141 
180 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 1 
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3.4 Mezinárodní spolupráce 

 

Hlavní oblastí zájmu ŽNR bylo Československo, respektive život a poměry 

československých žen. Významnou součástí činnosti ŽNR byl styk se se zahraničními 

ženskými organizacemi. Podobné iniciativy na podporu žen – ženské rady – vznikaly i 

v řadě dalších států. Byl mezi nimi většinou čilý kontakt, díky čemuž mohly členky 

čerpat inspiraci ze zahraničních akcí, úspěchů či neúspěchů. Hned na první valné 

schůzi ŽNR byla schválena spolupráce s mezinárodními organizacemi. Tím se zabýval 

odbor Styk s cizinou.181 Díky této spolupráci mohly československé ženy reprezentovat 

nedávno vzniklé samostatné Československo jako rovnocenného partnera ostatních 

států.182 

Postupně se Rada stala členem řady mezinárodních ženských organizací – 

Mezinárodní ženské rady, Mezinárodní Alliance pro volební práva žen, Malé ženské 

dohody, Mezinárodní federace výdělečně činných žen a Open Door International.183 

Členky ŽNR se často účastnily mezinárodních konferencí a cest a přispívaly do 

mezinárodních tiskovin. 

Mezinárodní ženská rada vznikla ve Spojených státech v reakci na to, že ženám 

nebylo umožněno studovat. Roku 1848 v Seneca Falls ve státě New York ženy vyhlásily 

své požadavky – rovná práva ve vzdělání, práci a v politice. Jelikož muž a žena byly 

stvořeni jako sobě rovni. O čtyřicet let později se jako připomínka této deklarace konalo 

setkání žen vnímané jako první kongres Mezinárodní ženské rady. MŽR měla fungovat 

pro ženy z celého světa jako organizace, díky které si mohou vyměňovat zkušenosti a 

společně se domoci všech práv, kterými disponují muži.184 

MŽR byla největší mezinárodní organizací a československá Ženská národní 

rada se k ní připojila ihned v roce 1923. Už v roce 1925 měla MŽR více než 36 milionů 

členek z třiceti devíti států. V roce 1930 již sdružovala členky ze čtyřiceti pěti členských 

zemí, kterými byly Spojené státy, Kanada, Německo, Švédsko, Velká Británie, Dánsko, 

Nizozemí, Austrálie, Nový Zéland, Itálie, Francie, Argentina, Švýcarsko, Rakousko, 

Maďarsko, Norsko, Belgie, Řecko, Bulharsko, Jugoslávie, Finsko, Jižní Amerika, 

                                                           
181 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 3 
182 Tamtéž, str. 2 
183 NA, ŽNR, inv. č. 87, kart. 56, členství v mezinárodních organizacích, 1935 
184 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 140 
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Portugalsko, Uruguay, Island, Ukrajina, Mexiko, Estonsko, Rumunsko, Chile, Kuba, 

Litva, Československo, Polsko, Irsko, Guatemala, Palestina, Indie a Čína.185 MŽR 

zřizovala komise, do nichž každá členská země posílala po jedné delegátce. Každá 

komise se zabývala daným okruhem problematiky, jako například tiskovou propagací, 

právním postavením ženy, volebními právy, ženskému zaměstnání, výchovou a 

podobně. Československé delegátky byly vybírané z jednotlivých odborů Rady.186 Dalo 

by se říci, že odbory ŽNR kopírovaly komise zřízené MŽR. 

ŽNR byla nejprve přijata jako prozatímní člen MŽR. Po vystoupení Františky 

Plamínkové na konferenci Mezinárodní rady v Londýně s referátem Státní příslušnost 

vdané ženy a následně po představení československé rady na kodaňské konferenci 

roku 1924, byla ŽNR přijata za plnoprávného člena MŽR.187 Členky ŽNR vyjížděly často 

do zahraničí na kongresy mezinárodních organizací či na schůzky osobnějšího rázu. 

Stejně tak hostilo Československo množství zahraničních ženských delegací, což bylo 

podporováno ministerstvem zahraničí a dalšími ministerstvy podle účelu dané 

návštěvy. Na tyto zahraniční návštěvy se Rada snažila získávat finance od státních 

orgánů. Ministerstvo zahraničí tak každoročně přispívalo na chod kanceláře odboru 

Styk s cizinou částkou 12000 Kč.188 

V roce 1927 před plánovanou návštěvou zahraničních žen při příležitosti výstavy 

ženské práce, na které se prezentovaly české malířky, sochařky, architektky, 

spisovatelky, hudebnice a pracovnice uměleckého průmyslu, přispěla na tuto akci 

ministerstva zahraničí, školství a obchodu. Členky Rady z tohoto příspěvku připravily 

pro návštěvnice malý dárek – taštičku s průvodcem Prahou a plánkem města.189  

Mezinárodní Alliance pro volební práva žen byla založena roku 1904 v Berlíně. 

Členské země byly zastupované vybraným proženským spolkem z dané země. 

Československo bylo v Allianci zastoupeno Výborem pro volební právo žen.190   

                                                           
185 NA, ŽNR, inventář, číslo pomůcky 441, str. 12 
186 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, valná schůze, 1924, březen 1924 
187 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 19 
188 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, zpráva o pětiletí ŽNR 1923-28 
189 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze širšího výboru, 1927, 15. 5. 1927 
190 NA, ŽNR, inventář, číslo pomůcky 441, str. 13 – 15 
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Malá ženská dohoda vznikla roku 1923 ve snaze posílit mezinárodní spolupráci 

mezi východními a západními státy. Jejím hlavní cílem bylo eliminování neshod mezi 

členskými státy.191 

Organizace Open Door International se zasazovala o ekonomickou rovnost žen 

a mužů v platech a zákonných ustanovení.192  

Roku 1930 byla zřízena československá odbočka Mezinárodní federace 

výdělečně činných žen – Internacional Federation of business and Professional 

Women. Cílem bylo sdružovat podnikatelky, obchodnice, zástupkyně volných povolání 

a ženy v umění a literatuře a hájit jejich pracovní zájmy a podporovat jejich 

mezinárodní styky.193 

Po okupaci roku 1939 přerušila ŽNR s mezinárodními ženskými organizacemi 

styky.194 

 

 

 

3.5 Finance Ženské národní rady 

 

Správu financí ŽNR měl na starosti finanční odbor. Staral se o vybírání 

pravidelných členských příspěvků, evidoval přijaté dary a vybrané finance na akcích 

pořádaných ŽNR a podobně. Staral se také o řádné placení příspěvků do 

mezinárodních organizací, jejichž členem Rada byla, o dary, které Rada poskytovala, o 

finanční záležitosti zahraničních cest, kterých se členky účastnily.  

Ženská národní rada se po celou dobu své existence potýkala s nutností shánět 

finance i mimo svou členskou základnu. Sdružené organizace a osobní členky 

nepřinášely do pokladny Rady dostatek peněz na zaplacení provozu a aktivit. Navíc 

mnoho členek příspěvky neplatilo a na upomínky k zaplacení nebraly zřetel.195 Rada se 

proto neustále snažila získávat nové osobní i spolkové členy a zároveň další příznivce, 

kteří by pravidelně přispívali. Plamínková často upozorňovala na neochotu finančně 

                                                           
191 NA, ŽNR, inventář, číslo pomůcky 441, str. 13 – 15 
192 Tamtéž 
193 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1931, 15. 3. 1931 
194 Rašková, Jitka. Ženská národní rada a Národní souručenství, v: Historica Olomucensia, 2017, str. 
368 
195 NA, ŽNR, inv. č. 30 kart. 19, valná schůze za rok 1926, 6. 2. 1927 
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zabezpečených žen přispívat na ženské aktivity a tento problém porovnávala se 

zahraničními ženskými organizacemi, které měly většinou řádný roční rozpočet krytý 

řádnými příjmy. Pravidelná režie Rady na začátku třicátých let činila 10 000 Kč 

měsíčně na nájem za kanceláře, platy zaměstnanců, otop, elektřinu, tiskopisy a 

podobně. Roku 1931 vybrala Rada na členských příspěvcích osobních členů 3 300 Kč, 

na příspěvcích od členských organizací vybrala 7 900 Kč. Pravidelné příspěvky tedy 

pokryly přibližně jeden měsíc fungování ŽNR.196 Rada byla proto odkázaná na ostatní 

příspěvky, o kterých nikdy dopředu nemohla vědět, jak budou vysoké.  

Ostatní finance Rada získávala z darů, subvencemi z veřejných prostředků a z 

výtěžků z kulturních akcí, které pořádala. Největší finanční injekcí byl pro Radu výtěžek 

z každoročního říjnového koncertu Českého kvarteta, který společenský odbor Rady 

pravidelně pořádal. ŽNR zde získávala finanční prostředky nejen ze vstupného, ale i 

z mimořádných darů, které hosté Radě na koncertě poskytovali. Koncert byl 

uměleckou a společenskou událostí, a proto byl vždy vyprodán. Jeho výtěžek byl použit 

především na fond styku s cizinou. Příkladem může být příspěvek od prezidenta 

Masaryka, který v rámci koncertu Radě pravidelně přispíval – roku 1924 pěti tisící 

korunami, roku 1925 deseti tisící korunami.197 Bez pořádání koncertu by ŽNR 

prakticky nemohla fungovat, byl to významný zdroj financí. Například v roce 1923 

z jeho výtěžku Rada získala 33 000 Kč. O jeho organizaci se po celá léta starala 

předsedkyně Plamínková, která se na přísunu financí do kasy ŽNR podílela ze všech 

členek nejvíce. 

Prezident Masaryk byl ideji Ženské národní rady velmi příznivě nakloněn. 

Finanční příspěvky z prezidentské kanceláře nebyly zcela výjimečnou událostí, o čemž 

svědčí například příspěvek 5 000 korun z června 1927 na blíže nespecifikovanou 

činnost Rady doma i v zahraničí.198  

Dalším pravidelným zdrojem financí byl výtěžek ze spolkového časopisu Ženská 

rada. Vzhledem k jeho malému nákladu, což bylo způsobeno nevelkým zájmem členek 

o jeho předplatné, nebyl tento zisk nijak významný. Roku 1930 byl čistý zisk z časopisu 

                                                           
196 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1932, 6. 3. 1932 
197 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 9 
198 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, příspěvek ŽNR od prezidenta, 1927 
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1 624 Kč.199 Zisk navíc nepocházel z prodeje časopisu jako takového, ale z inzerce, bez 

níž by byl časopis ztrátový. 

Další možností pro získávání potřebných financí bylo rozesílání dopisů s žádostí 

o finanční podporu vlivným osobnostem a korporacím.200 Rada pravidelně žádala 

ministerstva o příspěvky na svou činnost. Respektive oznamovala plánované akce a 

žádost o finance schovala za upozornění na významnost a přínos té které akce, 

v případě mezinárodních podniků zdůrazňovala možný přínos pro propagaci republiky 

za hranicemi. Konkrétní žádost o finance většinou formulovala jako „doufáme v zájem 

a podporu“. Příkladem je žádost z roku 1932, kdy požadovala po Ministerstvu školství 

a národní osvěty subvenci na svou kulturní činnost. Rada žádost odůvodnila svou 

intenzivní účastí na kulturním životě a svými pravidelnými styky se zahraničními 

uměleckými spolky, kterým představuje kulturní život v Československu.201 Druhým 

příkladem je vyhovění žádosti Rady, která Ministerstvo obchodu prosila v lednu 1930 

o zpětné zaplacení nákladů Výstavy moderní ženy v rámci výstavy moderního obchodu 

v Brně 1929.202 

 

 

 

3.6 Časopis Ženská rada 

 

O vydávání vlastního časopisu Rada uvažovala hned od svého vzniku. Překážkou 

ale byl nedostatek financí i schopného personálu, který by se o časopis staral. Proto 

před vznikem časopisu tiskový odbor ŽNR informoval o činnosti Rady v ostatních 

ženských časopisech. Pro ucelené informace o práci Rady byly v prvních dvou letech 

fungování ŽNR vydávány Ročenky, které shrnovaly činnost Rady v uplynulém roce. 

V květnu 1925 byl spolkový časopis založen, ročenky byly zrušeny a informace o 

činnosti Rady začaly být pravidelně zveřejňovány v časopise Ženská rada.  

                                                           
199 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 4, valná schůze, 1929, 10. 11. 1929 
200 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 9 
201 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, žádost o příspěvek Ministerstva školství, 1932 
202 LA PNP, ŽNR, inv. č. 547, kart. 1, dopis Josefa Matouška, ministra obchodu, 1930 
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Časopis vznikl po množství debat o jeho podobě a náplni. Před jeho založením 

byla vypracovaná anketa pro členky ŽNR, které měly možnost se k jeho podobě 

vyjádřit. Na základě vyhodnocení se pak obsah a podoba časopisu ustálily.203  

Uveřejňoval jednatelské zprávy, své úspěchy i aktuální problémy, se kterými se 

Rada potýkala. Rada zde představovala i problémy zahraničního ženského hnutí a jeho 

významné představitelky. Každé vydání bylo rozesíláno všem Ženským národním 

radám stejně jako Mezinárodní ženské radě. Proto byly poslední dvě stránky každého 

čísla ve francouzštině psaným shrnutím předešlých čtrnácti stránek. Sloužilo to 

k tomu, aby Ženskou radu mohly citovat i cizí časopisy a aby se tak informace o práci 

českých žen dostala do zahraničí.204 Dále sloužil k informování o činnosti spolků, které 

byly v Radě sdruženy. Proto redakce pravidelně žádala spolky, aby zasílaly materiály o 

své činnosti.205 

Problémem časopisu bylo, že o něj nebyl tak velký zájem, jak by Rada chtěla. 

Proto se na jeho propagaci podnikaly různé akce, jejichž cílem bylo šířit informaci o 

jeho existenci. Na začátku roku 1927 proběhla tzv. letáková akce, při které vkládaly 

sdružené organizace do svých vlastních listů malé letáky o časopise s přihláškou. Tyto 

letáky také členky Rady rozdávaly na veřejných prostranstvích, například na 

Veleslavíně a také na kulturních akcích – konkrétně na Hospodářské výstavě. Akce byla 

podle Rady úspěšná, jelikož se přihlásilo několik nových předplatitelek.206 

Ženská rada také sloužila jako prostředek pro získávání ženských názorů. Pokud 

některý odbor potřeboval pro svou činnost zjistit ženské zkušenosti či přání, redakce 

tuto výzvu v časopise uveřejnila. Mohly tak snáze vznikat ankety a statistiky, které Rada 

zpracovávala.  

Rada se snažila skrze časopis nalákat nové členy ŽNR i nové předplatitelky 

časopisu. Ve snaze získat nové členy vytvořila roku 1926 dohodu s některými ze svých 

inzerentů o poskytnutí slevy na jejich produkty členkám Rady. S inzerenty se dohodla 

na tzv. Slevovém kodexu, „Sudexu“, kterým inzerenti výměnou za slevu pro členky 

Rady získaly celoroční inzerci zdarma.207 Na tuto výzvu a dohodu přistoupily například 

                                                           
203 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 8  
204 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
205 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1925, 18. 10. – 31. 12. 1925 
206 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, jednatelská zpráva, 1927, únor – květen 1927 
207 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, jednatelská zpráva, 1926, listopad 1926 
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lázně Píšťany. Jako průkaz pro slevu u vybraných obchodníků sloužily členské 

legitimace.208 

Čtenost časopisu nebyla vysoká. Na schůzích se proto velmi často řešilo jak 

časopis upravit a propagovat. Ačkoli Rada měla roku 1929 27 000 členů, každý měsíc 

se expedovalo pouze 1 400 výtisků časopisu, z toho bylo kolem osmi set výtisků pro 

předplatitelky. Rada si tento nezájem ze strany žen vysvětlovala malým zájmem o 

ženské otázky.209 Dalším problémem byla laxnost ve snaze o šíření časopisu ze strany 

členek Rady. Proto se jednalo o tom, jakým způsobem zvýšit jeho čtenost a množství 

předplatitelů. Častou výtkou žen směrem k časopisu a důvodem k jeho neodebírání 

bylo, že je pro obyčejné ženy moc odborný. Proto byla většina návrhů pro jeho změnu 

ve smyslu zavedení obrázkových příloh, nebo románových a veselých příběhů. Vedení 

Rady ale odmítalo cílené snižování jeho úrovně. Spíše vymýšlelo, jak ho více 

propagovat.210  

Rada se snažila, aby časopis odebíraly všechny ženské lékařky a aby tak byl 

v každé ordinaci. Dále se snažila, aby jej odebíraly i všechny učitelské sbory. Členky se 

shodovaly na potřebě agitace, jelikož pokud se časopis nedostane mezi lidi, nebudou 

lidé informovaní. Proto byly členky Rady vyzvané, aby ve svých oblíbených kavárnách 

vyžadovaly odebírání časopisu. Žádná kavárna totiž časopis neodebírala, ačkoli ženy by 

díky tomu získaly snadný přístup k informacím o ženském hnutí.211  

Propagaci časopisu se členky měla věnovat vždy, když s někým hovořily. Časopis 

měly nosit s sebou a ve vhodném okamžiku na něj stočit hovor. Byly ale upozorněny, 

že při propagaci časopisu je potřeba mluvit o tom, co znamená ženská otázka pro 

samostatnou výdělečně činnou ženu. Vedení Rady nechtělo, aby jeho členky časopis 

vnucovaly, ale aby se snažily vzbudit u lidí zájem o ženské hnutí a o práci ŽNR. Šíření 

povědomí o existenci časopisu Ženská rada mělo také proběhnout díky uveřejnění 

krátké zprávy o časopise v denním tisku.212 

                                                           
208 NA, ŽNR, inv. č. 30 kart. 19, valná schůze za rok 1926, 6. 2. 1927 
209 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 4, valná schůze, 1929, 10. 11. 1929 
210 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1932, 6. 3. 1932 
211 Tamtéž 
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Počet předplatitelek pomalu rostl. V květnu 1933 měl časopis 936 

předplatitelek,213 v srpnu se jejich počet zvýšil na 984.214 

Časopis vydal i dvě slavnostní či speciální čísla. Roku 1935 na počest šedesátých 

narozenin Františky Plamínkové, ve kterém redaktorky shrnuly a členky Rady 

zhodnotily význam její osobnosti v československém ženském hnutí a v jejích stycích 

se zahraničím.215 Roku 1937 pak bylo vydané smuteční číslo na počest zemřelého 

prezidenta Masaryka.  

Mimo vlastní časopis se členky ŽNR snažily šířit jejich myšlenky i skrze 

rozhlasové přednášky. Pravidelné rozhlasové relace započaly roku 1935 a vysílalo se 

třikrát týdně. Trvaly deset minut a vysílaly se dopoledne vždy od 10.45, tedy v době, 

kdy je mohou poslouchat v podstatě pouze ženy v domácnosti. Plamínková proto 

zdůrazňovala, že je potřeba obsah přednášek přizpůsobit publiku. Ženy v domácnosti 

nejsou typickými účastnicemi a podporovatelkami ženského hnutí. Mnohdy cítí málo 

solidarity, Plamínková se domnívala, že skrze rozhlasové přednášky ji mohou získat. 

Je potřeba, aby vnímaly obsah, proto se nesmí mluvit jako na odborových schůzích. 

Přednášky musí být připraveny populárním způsobem, musí být pro publikum 

zajímavé. Plamínková se dále domnívala, že je potřeba s Radiojournalem vyjednat, aby 

bylo vždy představeno jen téma přednášky a aby se explicitně neříkalo, že je to 

přednáška pro ženy, jelikož muži by rádio vypnuli.216 Rada se snažila do těchto relací 

zařadit všechny otázky, které ženy mohly zajímat, nebo takové, které by si přály sdělit 

ženám i mužům.217 

Další podpůrnou aktivitou pro rozšíření obecného povědomí o ženské otázce 

bylo od roku 1925 shromažďování spisů týkající se ženského hnutí na našem území od 

roku 1848. Cílem bylo vytvořit ženskou knihovnu se všemi důležitými spisy, které by si 

ženy mohly půjčovat.218 Rada se snažila zpracovávat životopisy velkých českých žen, 

které poté vázala. Jelikož budování knihovny šlo pomalu, knihy se začaly veřejnosti 

půjčovat až roku 1938.219  

                                                           
213 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 5, zpráva ústředí, 1933, duben 1933 
214 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 5, zpráva ústředí, 1933, srpen 1933 
215 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
216 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1935, 10. 3. 1935 
217 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
218 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1925 
219 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, valná schůze 1938, 12. 3. 1938 



62 
 

4. Zájmy, snahy a úspěchy Ženské národní rady 

 

 

Podstatou činnosti Ženské národní rady bylo uvést rovnoprávnost žen s muži do 

praxe. Z tohoto pohledu byla nejzásadnější aktivitou její snaha o úpravy zákonů. 

Především se snažila, aby byly ze zákonů odstraněny všechny výjimky týkající se žen, 

pokud jsou v rozporu s ústavou. K tomu měl přispět i její požadavek, aby se stalo 

pravidlem zvát ženy ke všem jednáním, při kterých se o nich rozhoduje. Proto hned po 

svém vzniku zaslala Rada do senátu a poslanecké sněmovny žádost, aby zákonodárci 

nepodepisovali žádný návrh týkající se žen, dokud se neporadí se svou ženskou 

organizací. Rada revidovala dosavadní platné zákony a tam, kde zjistila nějakou 

nedostatečnost v ochraně ženských zájmů, vypracovala opravné návrhy. Ty si uložila 

do doby, kdy se budou projednávat novelizace těchto jednotlivých zákonů, aby je 

poslaneckým klubům mohla předložit.220 

Většina návrhů o změnách v oblasti ženských práv přicházela od zájmových 

skupin a pracovních odborů. Poté, co předsednictvo schválilo jejich navrhované řešení, 

pokračovaly v řešení problematiky v rámci svého úseku, případě ve spolupráci 

s dalšími kompetentními členy Rady. Mnohdy se díky podobnému zájmu jednotlivé 

úseky rady pro prosazení vytyčených cílů spojily a snažily se společnými silami dojít ke 

zdárnému výsledku. Příkladem je častá spolupráce učitelské a úřednické skupiny 

v řešení celibátních otázek. 

Rada se nevěnovala pouze právním úpravám. Její velkou snahou rovněž bylo 

ženy vzdělávat tak, aby se zlepšila jejich informovanost v pohlavních, mravních a 

hygienických otázkách. Vzdělání považovala za důležitý prostředek k potlačení 

nemravného jednání, zejména prostituce. Proto pořádala množství osvětových akcí. 

Její velkou snahou bylo prosadit do školních osnov takové úpravy, aby byl kladen větší 

důraz právě na osvětu v pohlavní výchově, na výchovu ke správnému mateřství a na 

informování o správném postoji k ženám. 

Těmto problémům se Rada věnovala na svých schůzích. V jednotlivých 

jednatelských zprávách z nich jsou vždy shrnuty úspěchy, cíle a plány Rady. 
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V některých případech je přidán „nadpis“ konkrétního úseku, v některých případech je 

zpráva pojata obecně a vztažena na celou Radu. Část dokumentů je nadepsána pouze 

jako jednatelská zpráva a není tudíž zřejmé, zda se jedná o výborovou či jinou zprávu. 

Administrativní náročnost zpracování všech dokumentů ŽNR nejspíše způsobila 

mírnou chaotičnost ve struktuře jednotlivých zápisů a zpráv. Proto není u řady aktivit 

Rady z archiválií zjevné, kdo byl jejich iniciátorem, jelikož se takovéto zásahy 

neprojednávaly na schůzích jednotlivých odborů a skupin, ale na výborových, valných 

či mimořádných schůzích. Dokumentace ze všech schůzí skupin a odborů se bohužel 

nedochovala, proto mnohdy není možné všechny informace propojit a dohledat, pod 

jakou část Rady konkrétní aktivita patří. 

Konkrétní problémy se vždy řešily na schůzích odborů a zájmových skupin. Zde 

se připravovalo jejich řešení, které se následně předložilo ústředním orgánům Rady, 

tedy předsednictvu a výborům, které o navržených řešeních jednaly a schvalovaly je.221 

Pokud se odboru či skupině nepodařilo problém vyřešit, či v případě, že se jednalo o 

závažný problém, jehož nevyřešení by znamenalo výrazný zásah do života a 

spravedlnosti většího počtu žen, zabývala se jeho řešením Rada jako celek.  

Pro přehlednost a představení činnosti Rady v celku se budu v následujících 

podkapitolách věnovat jednotlivým otázkám, kterými se Rada zabývala a jež se snažila 

vyřešit. Pro účely této práce jsem vybrala takové problémy, kterým se Rada věnovala 

opakovaně, nebo je nějakým způsobem akcentovala. Pochopitelně se nejedná o celý 

výčet jejích snah.  

 

 

 

4.1 Pamětní spis Národnímu shromáždění 

 

V listopadu roku 1925 bylo zvoleno nové Národní shromáždění. Ve snaze o 

upevnění své pozice v boji za rovnoprávnost žen sepsala Rada pamětní spis, který se, 

jak doufala, měl stát nově zvoleným poslancům a senátorům podkladem pro jednání 

při tvorbě zákonů. Rada chtěla, aby již od začátku zákonodárci věděli, jakým směrem 
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se ubírají snahy ŽNR. Do spisu vtělila své zásady a aktuální požadavky, které se opíraly 

o paragrafy 106 a 125 ústavy, které se týkají rovnoprávnosti žen a ochrany rodiny. 

Oficiální název spisu zněl Pamětní spis předsednictvu Poslanecké sněmovny 

Národního shromáždění republiky Československé. Tento spis ŽNR v únoru 1926 

nejen že Národnímu Shromáždění zaslala, ale ve velkém nákladu jej také vydala.222 

V úvodu prohlášení Rada stejně jako na mnoha dalších místech zdůraznila 

zrovnoprávnění dané ústavou. Rozdílné jednání s ženami a muži v zákonech, povolání 

a ve vzdělání proto označila za zcela nespravedlivé. Pouze ve věcech, ve kterých jsou 

ženy od mužů odlišné, je potřeba jiného zacházení, a to v mateřství, které náleží jen 

ženám. Rada požadovala ochranu matek. V souvislosti s tím ale zdůrazňovala, že se 

nejedná o požadavek, který si ŽNR vymyslela. Odvolávala se na 126. paragraf ústavy, 

kde je řečeno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. 

Současný stav je s těmito paragrafy v rozporu. ŽNR celý tento Pamětní spis sepsala 

proto, aby se stala skutečností věta „Žena jest v práci rovnocenná, ale jako matka 

chráněna.“ Chtěla, aby se tato věta dostala do obecného povědomí, aby se stala 

přesvědčením každého člověka. 

Rada požadovala zlepšení porodnických klinik, které nebyly od doby svého 

vzniku nijak rekonstruované. Mnohdy se v nich nedodržovaly základní hygienické 

principy, jakými je například oddělení infekčních pacientek se spálou či tyfem od 

neinfekčních, které mají pouhou horečku. Dalším problémem Rady bylo, že v pražské 

porodnici nebylo zvykem oddělovat operované rodičky od ostatních. Neexistovala 

místnost pro nově příchozí rodičky, mnohdy nebyl přítomný kvalifikovaný personál.  

Dalším požadavkem byl návrh na revizi občanského zákoníku, o kterém se v této 

práci zmiňuji v samostatné kapitole. Jiným bodem byl požadavek o uznání práce 

umělkyní, především těch výtvarných. Státní zakázky na uměleckou činnost, jako 

příklad Rada uvádí výzdobné práce, by měly být zadávány i ženám. A dále aby výstavy 

pořádané ženami byly vládními zástupci respektovány stejně, jako je tomu u výstav 

mužů. 

Další požadavky se týkají potřeby sjednotit mužský a ženský plat za stejnou 

práci, a aby byl odstraněn čelední řád, který se příčí demokratickému systému. Dále 
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aby byly zákonně upraveny práva a povinnosti pomocnic v domácnosti. A aby vláda 

pamatovala na všechny ženy a všem ženám aby byla dána stejná práva, jaká mají muži. 

Dalším požadavkem, který je ve spisu zvýrazněn, je žádost o umisťování žen do 

centrálních úřadů i všech ředitelských a inspektorských pracovišť ve všech typech škol. 

Školám se věnuje několik bodů, Rada požaduje vybudování mateřských škol, zlepšení 

výuky dívek na středních školách zařazením do osnov poučení o mateřství, hygieně a 

péči o rodinu a zpřístupnění všech škol oběma pohlavím. A také vytvořit zákonnou 

úpravu poměrů učitelek jazyků a dalších vedlejších učitelek. 

V závěru Rada podotkla, že většina nedostatků existuje díky zastaralému 

občanskému zákoníku, jehož reformu považuje za úkol pro nové Národní 

shromáždění.223 

 

 

 

4.2 Zaměstnanecké a sociální znevýhodňování žen 

 

V době vzniku Ženské národní rady byly ženy, alespoň „na papíře“, rovny 

mužům. Dlouholeté přání žen o zrušení celibátu učitelek bylo splněno roku 1919. 

Celibát byl zákonem z 24. července 1919, kterým se zrušuje celibát literních a 

industriálních učitelek na školách obecných a občanských (měšťanských) v republice 

Československé č. 455/1919 Sb. z. a n. zrušen, a to se zpětnou platností od 1. listopadu 

1918. Pro učitelky to znamenalo, že provdáním se neztrácejí možnost setrvat 

v zaměstnání, získají tzv. odbytné, tedy odstupné, mateřskou dovolenou a v případě 

jejich úmrtí budou mít jejich děti nárok na sirotčí důchod za stejných podmínek, jako 

by jej získaly po svém otci-učiteli. 

Celibátní zákon se týkal pouze učitelek, na ostatní ženy se nevztahoval, jelikož 

ostatním ženám žádný zákon pracovat nezakazoval. Rovnoprávnost v zacházení 

s ostatními pracujícími ženami tak byla daná pouze ústavou. Ta ale byla často 

obcházena různými formulemi v pracovních smlouvách a dalšími zásahy potírajícími 

práva žen.  

                                                           
223 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, pamětní spis ŽNR k zasedání Národního shromáždění, únor 1926 
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Propouštění, či znemožňování zaměstnávání žen v úřadech, případně jejich 

platové či sociální znevýhodňování, bylo v různých obměnách stále se opakující 

otázkou po celé období fungování Ženské národní rady. Rada se ve všech případech 

snažila zasáhnout tak, aby se zákony upravily ve prospěch žen, respektive alespoň tak, 

aby se stávající podmínky nezhoršovaly. V některých případech uspěla, v některých ne. 

Celkově se ale situace a práva žen za období vymezené fungováním ŽNR zlepšila a bylo 

by mylné domnívat se, že k tomu Rada zásadně nepřispěla. Od roku 1925, kdy byla 

předsedkyně Plamínková zvolena senátorkou, se navíc řešení problémů pro Ženskou 

národní radu zjednodušilo díky její angažovanosti, snaze a díky jejímu postavení a 

kontaktům. 

 

 

4.2.1 Propouštění žen ze státní správy 

Propouštění žen, většinou z důvodu provdání se, nebylo v období první 

republiky nic ojedinělého. Rada se po celá dvacátá i třicátá léta snažila tento trend 

vymýtit.  

Protest proti propouštění vdaných žen ve veřejné správě a proti znemožňování 

přístupu žen do státní správy byl první veřejnou akcí Ženské národní rady. Svolala ji 

Plamínková spolu s úřednickou skupinou 28. března 1923, ještě před ustavující valnou 

schůzí.224 

V pozvánce na ni se ŽNR odvolává na slova oblíbeného prezidenta T. G. 

Masaryka i na ideu samostatného Československa: „Pro svobodu celého národa, pro 

lepší život všech jeho složek, pro rovné právo všech, pracovali naši osvoboditelé v čele 

s prezidentem Masarykem, jehož heslo ‚Žena budiž na roveň postavena muži kulturně, 

právně i politicky‘ jest heslem naším!“225  

Rada požadovala zákonné úpravy pro všechny státní a veřejné zaměstnankyně, 

protože panovalo obecné přesvědčení o méněcennosti ženské práce. Ženy byly ve svých 

schopnostech podceňované a jejich práce díky tomu byla znehodnocována. Mužští 

zaměstnavatelé díky tomu mnohdy přicházeli s nařízeními, které byly podle Rady 
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v rozporu s duchem svobody a pokrokem Československa.226 Nařízení s cílem snížit 

počet žen ve státní správě mělo na dané ženy zásadní existenční dopady, proto se Rada 

snažila dělat vše pro to, aby se situace zlepšila.  

Pro zjištění reálného stavu úřednic v různých pracovních oborech zmapovala 

roku 1923 Rada, respektive úřednická skupina, jejich situaci. Na základě vhledu do 

skutečných problémů se kterými se úřednice musí potýkat, vypracovala ŽNR návrh 

zásad, podle kterých by mělo být s úřednicemi jednáno tak, aby byla práce veřejných 

zaměstnanců spravedlivě odměňována a aby bylo zároveň přihlíženo k rodinným 

poměrům. Návrh zohledňoval ženinu přirozenou biologickou a mateřskou etapu a 

zdůrazňoval, že je to významná sociální funkce ženy, která by měla být spravedlivě 

oceněna. Tento návrh úřednická skupina jménem Ženské národní rady podala 

rozhodujícím činitelům.227 

Na této veřejné schůzi Ženská národní rada pronesla rezoluci o čtyřech bodech: 

„Prohlašujeme:  

1) že nedopustíme, aby nádherná, hluboce procítěná slova ústavy o rovných 

právech všech občanů byla praxí obcházena.  

2) aby svobody zaručené i jinými zákony revolučního národního shromáždění, 

které vyrostlé z české duše, prozářené svobodou a geniem českého národa, 

byly novými zákony oklešťovány.  

3) že nedopustíme, aby citovější část národa – ženy – vybíjela své síly, ztrácela 

svou duševní sílu a svěžest a jemnost zbytečnými, demokratického národa 

nedůstojnými zápasy o právo na práci a osobní štěstí.  

4) že naopak vší silou budeme se domáhati toho, aby veřejné instituce a 

organizace služby a práce byly proniknuty duchem přátelství k ženě tak, aby 

žena v tomto prostředí mohla zachovati svou ženskost a zároveň plně 

rozvinouti své síly, na prospěch svůj, úřadu i celku.“228  

Touto schůzí, ač byla zacílena na konkrétní skupinu žen, Rada poprvé veřejně 

ukázala, v jakém duchu hodlá pracovat. V rezoluci i v žádosti o přizvání žen 

k plánovaným zákonům se Rada postavila za práva všech žen, nejen pracovnic ve státní 
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správě. Zda se jednalo o promyšlený, či nezamýšlený důsledek se můžeme jen 

domnívat, ale spojením veřejné akce za práva žen ze státních úřadů s myšlenkou boje 

za všechny ženy Rada ukázala svou sílu a chuť nikoho neopomenout. A bojovat za 

všechny ženy, se kterými není nakládáno spravedlivě. To vše, pochopitelně, v duchu 

ústavy.  

Třináctého dubna 1923 dorazila na ministerstvo financí a vnitra deputace 

Ženské národní rady. Jednání vedla za Radu Františka Plamínková. Ministrům 

předložila rezoluci a oficiální žádost, aby ve všech případech, kdy se bude rozhodovat 

o zákonech týkajících se žen, byla Ženská národní rada k jednání pozvána. Ministry 

během jednání vyzvala k tomu, aby svým vlivem zakročili proti zákonu, který by na 

velké množství žen měl neblahý dopad. Podle dokumentů ŽNR, popisujících tuto 

deputaci, byli ministři sice velmi „dvorní“, ale dali jasně najevo, že ženy nemají 

s velkým úspěchem počítat, jelikož zavedení rovnoprávnosti do praxe není jejich cílem. 

Ženy získaly spíše dojem, že plánem je v zákonech používat formu, která umožní jejich 

co nejpružnější výklad. Zápis z tohoto setkání zakončily členky Rady větou – „Tuze, 

tuze málo pochopení a tuze málo smyslu pro spravedlnost.“229 

Ministr financí Bohdan Bečka (1863–1940) při této příležitosti Plamínkové řekl: 

„Budu mluvit otevřeně, bez lichocení, jak je v mé povaze. Dovedu dobře si představiti 

ženu jako přednostu v domácnosti, tu ať si vede, ale nedovedu si ji mysliti jako 

přednostu úřadu.“230 V otázce zaměstnávání žen uvedla Plamínková příklady 

akademicky vzdělaných, pro konkrétní práci kompetentních žen, které nebyly přijaty 

jen z důvodu svého pohlaví. Dostalo se jí odpovědi, že „žena má sice stejné právo žádat, 

ale ne stejné právo obdržet. Rozhodnutí ve prospěch muže není zaujetím muže“.231  

Posledním příkladem, který ukazuje dobové vnímání ženské práce je argument 

ministra Bečky, který v odpovědi na žádost Rady o nepropouštění úřednic a přijímání 

na základě pohlaví říkal: „Netrvejte přesně na té rovnoprávnosti. Tím jen poškozujete 

věc. Osobně jsem se přesvědčil v Živnobance, že ženy zklamaly. Byly do nich kladeny 

naděje… Stopoval jsem práci ženy, není ani při stejných studiích taková, jako práce 

muže. Omlouval jsem to mentalitou, různými poruchami atd., ale po zklamání se 

                                                           
229 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, deputace s ministry, 1923, 13. 4. 1923 
230 Tamtéž 
231 Tamtéž 
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vyhýbají v úřadech spolupráci žen.“232 Argumenty pro podporu propouštění žen a pro 

nepřijímání žen tak stály na jakýchsi „vědeckých“ základech, muži se oháněli 

provedeným pozorováním, stopováním práce a podobně. Je ale potřeba uvědomit si 

základní problém těchto argumentů. Že stojí na základech, proti kterým se Rada 

snažila bojovat, neboť tyto „studie“ vypracovali muži. 

Téma propouštění žen z veřejných úřadů se neustále objevovalo nejen ve 

dvacátých letech, ale i v letech třicátých. Valná schůze Ženské národní rady, která se 

konala 6. března 1932, měla na svém programu opět jednání o zhoršující se situaci 

státních a veřejných zaměstnankyň. Plamínková ve svém projevu uvedla, že „ženy jsou 

dnes rovny mužům, jsou členy obecních, okresních, zemských zastupitelstev i 

parlamentu, jsou součástí celého života veřejného a nesmí být z jedné jeho částí 

vyřazovány.“233  

Uvedla zákony, které se na zaměstnankyně vztahují. Na pragmatikální 

zaměstnankyně, tedy takové zaměstnankyně, které jsou pod působností služebního 

řádu, se vztahuje Zákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních 

zaměstnanců č. 103/1926 Sb. z. a n. a Zákon o úpravě platových a služebních poměrů 

učitelstva obecných a měšťanských škol č. 104/1926 Sb. z. a n.. Na zaměstnankyně 

pomocné služby kancelářské se vztahuje Vládní nařízení o úpravě služebních a 

platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě č. 113/1926 Sb. 

z. a n.. Pouze pragmatikální zaměstnankyně měly jasně stanovený služební poměr. 

Proto zdůrazňovala, že je potřeba jednak zajistit, aby se poměry pro pragmatikální 

zaměstnankyně nezhoršily a zároveň, aby se poměry pomocných kancelářských 

pracovnic zlepšily. Všechny ženy musejí získat stejné a rovné právo všem ženám. Rada 

požadovala, aby učitelský celibátní zákon z roku 1919, který umožňuje dobrovolné 

vzdání se služby s odbytným, byl prosazen pro všechny zaměstnankyně.234 

 

 

 

                                                           
232 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, deputace s ministry, 1923, 13. 4. 1923 
233 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1932, 6. 3. 1932 
234 Tamtéž 
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4.2.2 Snahy o znovuzavedení celibátu 

Snahy o snižování počtu žen ve státní správě vyústily do příprav zákona o 

opětovném zavedení celibátu. Jelikož se už od roku 1920 přemýšlelo o zpřísnění 

podmínek pro provdané úřednice, zjišťovala Rada hned po svém vzniku, jak budou 

vypadat konkrétní podoby takových návrhů. Ze strany ministerstva byla ale ujištěna, 

že otázka celibátu byla odložena a v dohledné době se o této problematice neplánuje 

jednat. Přesto si úřednická skupina vyjednala, že k případnému jednání o podobě 

služebního poměru žen ve státních službách bude přizvána expertka ŽNR a další 

kompetentní ženy.235 Úřednická skupina zřídila tzv. celibátní komisi, která se 

zaměřovala na získávání informací o plánovaných zákonných úpravách v otázkách 

ženského postavení v zaměstnání. 

Ministerstvem deklarované odložení celibátní otázky netrvalo příliš dlouho, 

jelikož už na jaře 1924 se o celibátu a propouštění vdaných žen začalo opět uvažovat. I 

přes příslib přizvání členek Rady k jednání o podobě zákona pracovali zákonodárci na 

konkrétní podobě zákona důvěrně a Radu k těmto jednáním nepřizvali. Části 

připravovaného zákona ale pronikly na veřejnost, na což ŽNR zareagovala a v červnu 

1924 svolala protestní schůzi.236 Ta byla díky výzvám v ženských časopisech, šíření 

letáků a výlepu plakátů hojně navštívena, a to i muži.237  

Na schůzi Plamínková přečetla znění návrhu zákona, které se jí dostalo do rukou 

jen několik dní předtím. Všechny přítomné ubezpečila, že tak koná na vlastní 

odpovědnost, jelikož si je vědoma toho, že se jedná o tajný materiál. Podle ní bylo ale 

nesprávné takto zásadní věci držet v tajnosti. Upozornila na to, že v celé zprávě nebylo 

nikde jediného uznání ženské práce – žena je pro ministry podle Plamínkové 

méněcenná. Apelovala na všechny přítomné, aby si uvědomili, kolika lidí z jejich okolí 

se toto nařízení týká. Jejich manželek, dcer, matek. Žen, které chtějí pracovat, nechtějí 

se nechat vydržovat, ale je jim to znemožňováno ministry, kteří se ovšem nechali zvolit 

i ženami. „Není namístě propouštět ženy, aby na jejich místech mohli sedět jejich 

synové.“ Za každou židlí podle Plamínkové stojí někdo, kdo ji chce. Plamínková 

                                                           
235 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, měsíční jednatelská zpráva, 1923, květen 1923 
236 Protestní schůze se konala 16. června 1924 v Praze a 25. června v Brně 
237 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1925, 22. 2. 1925 
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zdůraznila, že ona a Rada si přejí, aby ženy mohly pracovat a aby mohly mít čestnou 

práci a nemusely si tak hledat nečestná zaměstnání.238 

Další referát měla paní Bidlová, která ve své řeči představila současnou 

neutěšenou situaci, kdy je obtížné domoci se spravedlnosti. Situaci, kdy ženy nemají 

penzi, propouštějí se a jejich děti nemají nárok na sirotčí důchody po nich. V pohledu 

na nemocenskou dovolenou upozornila na statistiky, které ukazují, že muži je využívají 

daleko více, než ženy. Přesto je ženám vytýkaná mateřská dovolená. Dále upozornila 

na nespravedlnost toho, že zatímco mužům se započítává dovolená za dobu, kterou 

sloužili na vojně, ženy jsou trestané za to, že národu dávají nové občany. Svou řeč 

zakončila slovy „Nikdo nemá právo na ústavu, nikdo nemá práva vzít nám 

rovnoprávnost.“239 Řečnila i řada dalších.  

Zpráva z protestní schůze byla zaslána všem redakcím ženských listů, 

poslankyním a všem ministrům. Rozsáhlé deputace na ministerstvech nezůstaly 

nepovšimnuty ani denními tiskovinami.240 Mnohé články velmi negativně referovaly o 

snahách o zavedení celibátu pro úřednice a o znevýhodňování vdaných úřednic.241 

Všem organizacím sdruženým v ŽNR proto širší výbor uložil, aby na výkonných 

výborech všech politických stran žádaly prohlášení proti navrhovanému celibátnímu 

zákonu.242  

V rámci tohoto zákona se dále plánovalo snižovat odbytné, a to nejen ženám, ale 

i mužům. V době připravování navrhovaného zákona měli učitelé a úředníci – muži i 

ženy – při odchodu ze zaměstnání nárok na odbytné a to po pěti letech služby ve výši 

pololetního platu a po deseti letech služby ve výši ročního platu, tedy dvanácti 

měsíčních platů. Nově připravovaný zákon určoval výši odbytného až po patnácti letech 

služby ve výši patnácti měsíčních platů. Rada tuto změnu považovala za porušení 

celibátního zákona, jelikož se měl vztahovat i na odbytné učitelek.243 V této otázce svým 

způsobem bojovala i za zlepšení postavení mužů.  

                                                           
238 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, protestní schůze 1924, 16. 6. 1924 
239 Tamtéž 
240 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1925, 22. 2. 1925 
241 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze širšího výboru, 1924, 19. 10. 1924 
242 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva, 1924, za červenec, srpen 1924 
243 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, schůze odboru vzdělání ženino a skupiny učitelské, 1924 
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Usilovná snaha ŽNR zaznamenala úspěch a z jednání vlády se celibátní zákon 

podařilo odstranit.244 Velkou zásluhu na tom měla sama Františka Plamínková, která 

nad zákonem a návrhy na jeho pozměnění trávila dlouhé hodiny. Zjišťovala si 

informace od ve věci kompetentních osob a vytvářela silné argumenty pro Radou 

předložené návrhy.245 ŽNR se podařilo dosáhnout toho, že v zákoně není uvedeno slovo 

„žena“, díky čemuž jsou všechna nařízení platná pro muže i pro ženy stejně.246 

Radě se tedy podařilo odstranit ze zákonných úprav zavedení celibátu. Tím se 

situace pro vdané ženy výrazně zlepšila. Zákroky v oblasti celibátu ale Rada řešila i 

nadále, jelikož někteří zaměstnavatelé do pracovních smluv vměstnávali podmínku 

dodržování celibátu. Postižené ženy se proto nezřídka na Radu obracely o pomoc a 

zakročení. 

Zástupkyně ŽNR se roku 1930 domohly deputace u sekčního šéfa ministerstva 

vnitra Bedřicha Bobka (1874–1952). Vyžadovaly, aby byl vydán výnos s nařízením pro 

státní úřady, kterým zakáže propouštění žen z důvodu jejich sňatku nebo narození 

dítěte. Ministr vnitra Juraj Slávik (1890–1969) Radě slíbil, že se o věc postará ke 

spokojenosti ŽNR. Názory na propouštění provdaných úřednic nebyly na 

ministerstvech jednotné. Slávik sice slíbil vydání uvedeného výnosu, ale zcela jiný 

názor zastával ministr financí Karel Engliš (1880–1961). Ten ve svém projevu pro 

vyřešení nezaměstnanosti uvedl, že propuštění těchto žen je v pořádku, pokud mužova 

výplata stačí k zabezpečení rodiny.247  

Příkladem různého zacházení se svobodnými a provdanými zaměstnankyněmi 

byla „kauza“ z roku 1930, kdy Plamínková s ministrem železnic Rudolfem Mlčochem 

(1880–1948) projednávala postavení žen ve službách československých železnic, které 

byly po sňatku často propuštěny ze zaměstnání. U železnic se totiž muselo žádat o 

povolení k sňatku. Bez něj znamenalo provdání se dobrovolné opuštění služby.248 

Ministr se, podle Rady, o problematiku zajímal a přislíbil nápravu situace.249 

                                                           
244 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 10 – 11 
245 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 135 
246 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, roční zpráva o činnosti ŽNR, 1925 
247 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
248 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze širšího výboru, 1928, 17. 6. 1928 
249 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
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V jednatelské zprávě 15. března 1931 se již píše, že ministr dal závazný slib, že návrh 

vypracovaný radou uplatní v plném rozsahu.250  

Dalšími příklady podmínění pracovního místa dodržováním celibátu bylo 

například ustanovení města Plzeň, které 22. prosinec 1930 určilo, že do městských 

služeb nebudou přijímány, případně budou vypovídány, provdané ženy. Rada na 

základě toho zaslala plzeňské radnici protestní vyjádření a žádost o zrušení tohoto 

nařízení.251 Svaz pojišťoven nepřijímal do služby ženy vůbec, Spořitelna pražská měla 

zavedený celibát.252 

Koncem školního roku 1933/1934 se začaly v rámci úsporných opatření na více 

místech objevovat snahy o propouštění vdaných učitelek. I přes výtky se v tom 

pokračovalo, ačkoli ženatých mužů se tato opatření netýkala. Podobně se začaly 

objevovat snahy propouštět dobře situované vdané učitelky a na jejich místo přijímat 

mladé nezaměstnané učitelky. Na základě deputací byl vydán oběžník, ve kterém byly 

okresní školní výbory upozorňované, že se jedná o protizákonné jednání.253 

V roce 1935 propustil Léčebný fond veřejných zaměstnanců provdané úřednice, 

jejichž manželé měli vyšší příjem než 1500 Kč měsíčně s argumentem, že jsou zajištěné 

a zaměstnání tedy nepotřebují. Jelikož tyto ženy nebyly členkami ŽNR, nemohla se 

Rada snažit tuto záležitost napravit, ačkoli jí to vadilo. Nakonec se právě kvůli 

principiálnímu hledisku k zásahu rozhodla. Pomohlo k tomu, že členské organizace o 

zásah Rady žádaly, jelikož Léčebný fond byl vydržován i jejich příspěvky. Proto byly 

pobouřené, že takto protiprávně vystupuje proti svým úřednicím.254 Rada v této věci 

intervenovala osobně i písemně u ministra sociálních věcí Jaromíra Nečase (1888–

1945), u předsedy Léčebného fondu a vrchního odborového rady a účastnila se jejich 

schůzí představenstva. Spolky i jednotlivci Rady posílaly na představenstvo Léčebného 

fondu protesty.255 Nepomohl ale ani zásah ministra Nečase, výpovědi odvolané nebyly. 

Jediným výsledkem vynaloženého úsilí bylo, že představenstvo poskytlo propuštěným 

ženám odbytné a zastavilo propouštění dalších žen.  

                                                           
250 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1931, 15. 3. 1931 
251 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 4, zpráva o činnosti ŽNR, 1931, květen 1931 
252 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze širšího výboru, 1928, 17. 6. 1928 
253 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
254 Tamtéž 
255 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, propouštění provdaných úřednic 
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Léčebný Fond ministra Nečase ujistil, že nikoho dalšího propouštět nebude a že 

na místo propuštěných žen přijme opět ženy – sociálně potřebnější. V roce 1937 ale 

Léčebný fond chystal nový služební řád, ve kterém chtěl pro zaměstnankyně zavést 

celibát. Jednání Léčebného fondu považovala Rada za zcela odporující rovným právům 

a tedy i za porušení základních principů státu.256 Léčebný fond opět začal propouštět 

provdané zaměstnankyně, proto byla Rada nucena znovu se obrátit na ministerstvo 

sociální péče a na ministra Nečase. Na její upozornění, že Léčebný fond zavádí celibát, 

ministerstvo odpovědělo, že k propouštění došlo ze sociálních důvodů, proto se 

nejedná o protizákonný postup.257 

 

 

4.2.3 Úsporná opatření ve státní správě 

Ženská národní rada roku 1924 úspěšně zakročila proti zavedení povinného 

celibátu. Další zákon, který ohrožoval rovnoprávné postavení žen, tzv. restrikční zákon, 

se jí ale zvrátit nepodařilo, ačkoli proti jeho přijetí ostře vystupovala. I přes veřejnou 

kampaň proti zákonu a snaze zvrátit jeho znění interpelacemi u zákonodárců, byl zákon 

o úsporných opatřeních ve státní správě č. 286/1924 Sb. z. a n. v prosinci 1924 

schválen.  

Tento zákon sice ženy nepostihoval v takové míře, jako by byly znevýhodněny 

přijetím celibátního zákona, přesto byl Radou označen za snahu o defeminizaci státní 

správy. Plamínková o tomto zákonu mluvila jako o zákonu, který „otevírá dveře 

protekci, demoralizuje národ a postihuje nejvíce nižší kategorie, z nichž zvláště 

ženy.“258 Je tomu proto, že se týká významného snižování zaměstnaneckých stavů, 

z čehož lze soudit, že první na řadu půjdou ve velké části případů ženy. Rada pro 

nepřijetí tohoto zákona udělala vše, co bylo v jejích silách. Vypracovala návrh na změny 

v zákoně, který předala poslaneckým klubům, senátorům a všem osobám v této 

problematice kompetentním. Pořádala na toto téma veřejné schůze a přednášky, a 

sama Františka Plamínková několikrát osobně apelovala u příslušných poslanců, avšak 

nic nepomohlo.259  

                                                           
256 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
257 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 7, schůze skupiny úřednické, 1937 
258 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 10 – 11 
259 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1925, 22. 2. 1925 
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Na začátku třicátých let byla Evropa postižena celosvětovou hospodářskou krizí. 

Jejím důsledkem byla snaha o minimalizování státních výdajů, což se promítlo do 

úprav zákonů. Postiženy byly zejména ženy, mužů, coby živitelů rodin, se tato opatření 

dotýkala v daleko menší míře. Takovým nařízením, které reagovalo na finanční situaci, 

bylo vládní nařízení o úsporných opatřeních č. 252/1933 Sb. z. a n. z prosince 1933, 

které srážkami postihlo rodiny provdaných státních zaměstnankyň. Rada se 

memorandy, intervencemi a dalšími způsoby snažila o odstranění mimořádných 

úsporných zařízení, ale na její návrhy – např. pro státní úsporu zvýšit důchodovou daň 

všem zaměstnancům – nebylo reagováno.260 

Roku 1938 nastal pro veřejné zaměstnankyně zlom, který je pomyslně vrátil do 

doby před založením ŽNR. Vzhledem k politické situaci (Mnichovská dohoda, 

podstoupení Sudet Německu) se musela česká společnost vyrovnat s přílivem sta až 

dvou set tisíc českých občanů ze zabraného pohraničí. Zákonodárci byli nuceni na 

obrovský příliv lidí, kteří se ocitli bez domovů a bez příjmu, reagovat. Proto bylo vydáno 

Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních č. 380/1938 Sb. z. a n. a Vládní 

nařízení č. 379/1938 Sb. z. a n. o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné 

správě. Primární snahou bylo zajistit rodiny skrze příjmy muže, provdané ženy tak byly 

propouštěny a vyřazovány z výdělečné práce. 

Toto vládní nařízení vyvolalo bezradnost. Lhůta, ve které ženy musely 

rozhodnout o své budoucnosti, byla velmi krátká. Proto ve dnech 9.–14. ledna 1939 a 

6.–20. února 1939 zřídila ve svých místnostech ŽNR právní poradnu, kde každý den 

od tří do sedmi odpoledne byly členky právního oddělení Rady k dispozici veřejnosti. 

Jejich služeb využily stovky žen i mužů. Kromě osobních dotazů v poradně zodpověděly 

roku 1939 více než sto dotazů propuštěných provdaných zaměstnankyň a penzistek. 

Rada vypracovala vzory pro odvolání, vydala pokyny, jak si mají ženy při odvolání 

počínat a různá poučení, jak mají postižené jednat za různých okolností vzniklých z 

tohoto vládního nařízení.261  

Když se ŽNR o tomto nařízení dozvěděla, její první myšlenky byly na zahájení 

boje proti němu. Jelikož si ale byla vědoma toho, že ve znění těchto vládních nařízení 

není a nebude za daných okolností možné docílit nějaké radikální změny, své síly 
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zaměřila trochu jiným směrem. Začala pracovat na pomalém a důsledném odbourávání 

alespoň takových ustanovení, které se nejvíce dotýkaly velkého počtu žen. Vytkly si 

několik bodů, kterými zákon ženy postihuje nejvíce a na ty se chtěly zaměřit – 1) Boj 

proti absolutnímu celibátu. 2) Boj proti odnětí penze penzistkám mladších 55 let. 3) 

Poj proti snížení penze penzistkám starších 55 let. 4) Zrušení srážek z činovného 

(přídavky k úřednickému platu) hlavně u svobodných a mladých, kteří by mohli založit 

domácnost, 5) Zvýšení limitů. Jako další bod obnovily dávný požadavek o přiznání 

nároku zaměstnankyň na výchovné.262 

Předsedkyně se účastnila jednání s ministerstvy o odbourání těchto vládních 

nařízení a podařilo se jí podstatně zmírnit osud penzistek mladších 55 let tím, že 

vymohla, aby jim alespoň v případech sociálního ohrožení rodiny byla za určitých 

podmínek vyplácena penze, nebo alespoň její část. Dále Rada osobně jednala s ministry 

spravedlnosti, školství, financí a dalšími. Vypracovala návrhy na úpravu obou vládních 

nařízení, které předala ministru financí a ministerskému radovi. Především se snažila, 

aby limity, které byly určené ve zcela jiné hospodářské době, byly zvýšeny.263 Dále 

v memorandu žádaly o zmírnění celibátu a výplatu penze provdaným penzistkám 

mladším 55 let bez ohledu na manželův příjem.264  

 

 

4.2.4 Platový zákon 

Roku 1926 se připravoval Zákon o úpravě platových a některých služebních 

poměrů státních zaměstnanců, tzv. platový či požitkový zákon. Ženská národní rada 

věnovala přípravě tohoto zákona velkou pozornost, jelikož se měl dotknout značného 

množství žen. Zejména ženy s mateřskými povinnostmi měly být znevýhodněny.  

V lednu 1926 zaslala Rada žádost o úpravu navrhovaného zákona a to v pěti 

bodech.265  

1) Jelikož bylo po řadě snah o znovuzavedení celibátu nasnadě domnívat se, že 

zákon v otázce celibátu žen nebude sepsán se zřetelí na proticelibátní 

potřebu žen, vznesla ŽNR důrazný požadavek na zachování celibátního 

                                                           
262 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, jednatelská zpráva skupiny úřednické 1940 za rok 1939 
263 Tamtéž 
264 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 7, schůze skupiny úřednické, 1940 
265 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, požitkový zákon, 1926, 20. 1. 1926 
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zákona z roku 1919 nedotčeného a platného v plném znění. Zároveň jeho 

účinky chtěla rozšířit na všechny veřejné zaměstnankyně, nejen na učitelky.  

2) Rada požadovala zahrnout do zákona úpravu trvání mateřské dovolené a to 

na dobu tří měsíců, oproti dosavadnímu znění zákona „do tří měsíců“. 

Zároveň v odkazu na ústavní listinu, na její 126. paragraf týkající se 

manželství a rodiny, ve kterém je deklarováno, že „manželství, rodina a 

mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů“, požadovala nesnižování 

příjmů státních zaměstnankyň po dobu jejich mateřské dovolené. 

3) Rada dále vyjednávala v otázce přídavků na děti, tzv. výchovného, které by 

podle ní měly dostávat zejména nízkopříjmové třídy. Dosavadní praxi, kdy 

větší výchovné získávaly skupiny s vyššími příjmy, považovala Rada za 

nelogickou a snažila se získat pro nižší příjmové skupiny výchovné alespoň 

ve stejné výši, jaké mají lidé s vyšším příjmem. Jejím argumentem bylo to, 

aby se všechny děti měly stejně dobře. Dalším požadavkem v rámci tohoto 

bodu byla žádost o přiznání výchovného zaměstnankyním-ženám za stejných 

podmínek, za jakých tento příspěvek získávají zaměstnanci-muži a to 

v případě, pokud rodina příspěvek nepobírá z titulu práce muže-otce.  

4) Čtvrtý bod požadavků se týkal žádosti na nesnižování platu zaměstnance-

muže v případě, že jeho manželka je výdělečně činná. 

5) Posledním požadavkem v úpravách tohoto zákona byla snaha o získání 

zaopatření pro pozůstalé po svobodných zaměstnancích, kteří se 

zaměstnancem žili ve společné domácnosti a to ve stejné výši jako by byly 

přiznány vdově po ženatém zaměstnanci.  

V březnu 1926 protestovala ŽNR na manifestační schůzi žen proti 

nespravedlnostem vládního návrhu domáhajíc se spravedlivé úpravy požitkového 

zákona v duchu ústavy.266 Rezoluce z manifestační schůze požadovala rozšíření 

celibátního zákona na všechny zaměstnankyně, dále právo na výchovné pro všechny 

pracující ženy a plně hrazenou mateřskou dovolenou v délce pěti měsíců. ŽNR, 

respektive úřednická skupina, ji zaslala všem rozhodujícím činitelům.267 Plamínkové 
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se podařilo do vládního návrhu tyto požadavky zasadit, ale ne všechny byly nakonec 

vyslyšeny.268 

Zásahy skupin i neúnavný apel Plamínkové zapříčinily ponechání celibátního 

zákona v platnosti, provdané učitelky neztratily nárok na odbytné a jejich děti na sirotčí 

plat. Dále parlament přijal řadu rezolucí zlepšující znění zákona.269 Příkladem je 

zvýšení procenta platu během tříměsíční mateřské dovolené z původně navrhovaných 

60 % na nově přijatých 80 %.270 

Platový zákon č. 103/1926 Sb. z. a n. z 24. června 1926 ale nevyhověl všem 

požadavkům ŽNR. V otázce výchovného získali úředníci, soudci, profesoři vysokých 

škol, státní profesoři a učitelé, vysokoškolští asistenti, vojenští a četničtí gážisté a 

důstojníci příspěvek na jedno dítě 1800 Kč ročně, na dvě a více dětí 3000 Kč ročně. 

Zřízenci, gážisté mimo služební třídy a četničtí gážisté pobírali 1200, respektive 2100 

Kč. Argument o potřebě vyššího, nebo alespoň stejného příspěvku pro nízkopříjmová 

povolání, se nesetkal s pochopením. Stejně tak nezískaly nárok na výchovné 

zaměstnankyně-ženy. Radě se nepodařilo změnit ani formulaci v zákoně, která se týká 

délky mateřské dovolené. Snahu o změnu z původního znění „do tří měsíců“ na 

formulaci „tři měsíce“, zákonodárci nevyslyšeli. 

Roku 1930 se připravoval zákon, který vyměřoval vánoční příspěvky, tedy 13. 

platy. Rada návrh zákona připomínkovala – snažila se zrušit pravidlo udělování tzv. 

služného pro rodiny, ve kterých mají na příspěvek nárok oba manželé. Návrh zákona 

určoval vyplácení pouze pro jednoho z nich. Plamínková osobně jednala se členy 

sociálně-politického výboru poslanecké sněmovny a s řadou ministrů. Všichni 

z oslovených, až na ministra financí Bohumila Vlasáka, přislíbili podporu návrhu Rady, 

tedy podporu příspěvku pro oba manžele. Sdružené organizace po výzvě Rady podávaly 

pro tuto úpravu memoranda vládě. O celé problematice bylo informováno skrze ženský 

tisk. Ženská národní rada však v tomto případě neuspěla. Na základě jednatelských 

zpráv se zdá, že neúspěch přičítala velmi aktivnímu ministrovi Vlasákovi, který údajně 

sbíral materiál proti ženám.271 Zákon č. 144/1930 Sb. z. a n. o vánočním příspěvku 

státním zaměstnancům a učitelům v činné službě byl přijat 14. října 1930. Určoval, že 

                                                           
268 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, jednatelská zpráva, 1926, leden – březen 1926  
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79 
 

vánoční příplatek se vypočítá z platu toho z manželů, který má nárok na vyšší 

příspěvek. V případě, že manželé měli nárok na příspěvek ve stejné výši, obdržel jej 

pouze manžel. 

 

 

4.2.5 Sociální zabezpečení 

Většina žen byla ve srovnání s muži v otázkách sociálního pojištění 

znevýhodněna. Případně z něj byly zcela vyloučeny. Rada se snažila ženám zlepšovat 

podmínky při nemoci, mateřství, nemoci, invaliditě a stáří. Nadto se snažila zajistit 

sirotčí důchody dětem a dalším závislým příbuzným po zemřelé matce, jejíž plat byl 

pro chod domácnosti nepostradatelný.  

Znevýhodňování žen se dělo napříč různými profesemi, proto se otázkám 

sociálního pojištění věnovalo více skupin a odborů. Zásahy do znění zákonů a akce 

spojené se snahou o jejich úpravu byly často realizované za pomoci pořádání veřejných 

schůzí, informování veřejnosti v tisku, sepisování petic a intervencí na jednotlivých 

ministerstvech. Zásahy v sociálních otázkách se ve většině případů neřešily komplexně, 

jelikož úspěšné zasazení se o celkové zajištění všech žen, kterých se problematika týká, 

neměla šanci na úspěch. Při jednání o pojištění, důchodech, mateřské, penzi a dalších 

hmotných zajištěních žen bylo potřeba vždy jednat o konkrétní skupině žen 

s konkrétním vládním úsekem.  

Největší aktivitu v sociální oblasti podnikala Rada ve dvacátých letech, kdy se 

připravoval a následně upravoval zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, 

invalidity a stáří č. 221/1924 Sb. z. a n.. K původnímu návrhu zákonu podala ŽNR tři 

petice, k jeho novelizaci roku 1928 č. 184/1928 Sb. z. a n. další dvě petice.272  

Prvním zásahem Rady do otázek sociálního pojištění bylo prosazení jejího 

požadavku na stejnou výši renty pro muže a pro ženy. Původní návrh určoval mužům 

rentu ve výši 600 Kč, zatímco ženám jen 450 Kč. Na nátlak F. Plamínkové byl návrh 

změněn a základ měl být pro muže i ženy stejný.273 Stejně tak byla Rada po řadě 
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80 
 

osobních jednání a po předložení petice úspěšná ve své snaze o zlepšení jednotlivých 

bodů, které se týkaly starobního a invalidního pojištění žen.274 

Penze pro ženy byla velkým tématem pro ŽNR. Největším iniciátorem snah o 

zlepšení byla pravděpodobně úřednická skupina, která tvořila pozměňovací návrhy pro 

konkrétní zákony. Důrazně a často upozorňovala na tíživou situaci rodin, které se po 

úmrtí zaměstnané ženy dostaly do neřešitelné situace. ŽNR se snažila zajistit pro 

pozůstalé děti nebo další práce neschopné členy domácnosti – sourozence, rodiče – 

penzi po zemřelém, který o ně pečoval.275 Sirotčí renta, o kterou bojovala úřednická 

skupina, byla zásadním cílem i pro dělnickou skupinu. Požadavek na neomezování její 

výše spolu s požadavkem na ochranu mateřství, ochranu ženy při nedobrovolné rozluce 

vinou manžela a poskytnutí vdovského důchodu ihned po smrti manžela vyjádřila v 

petici.276 Tu odevzdala v parlamentu 28. června 1923. Rada zde zaznamenala úspěch – 

členové sociálně politického výboru se za petici postavili. Především za požadavek, aby 

vdova s dvěma nezaopatřenými dětmi byla považovaná za invalidní a začala jí být ihned 

vyplácena renta.277 

Velkým úspěchem ŽNR bylo, když se jí podařilo do sociálního systém zahrnout 

tzv. volná povolání, pod které spadaly např. soukromé učitelky, umělkyně a porodní 

asistentky. Tyto ženy se nově řadily do kategorie osob samostatně výdělečně činných 

v zemědělství, obchodu a průmyslu, díky čemuž získaly nárok na sociální pojištění.278 

Dalším úspěch zaznamenala, když se jí podařilo k nemocenskému pojištění zařadit 

pomocnice v domácnosti. Velkou zásluhu na prosazení těchto povolání pod 

nemocenské pojištění měla poslankyně Františka Zemínová (1882–1962). Zákon 

navrhla k odhlasování Národnímu Shromáždění, které jej odhlasovalo.279  

Ochrana mateřství jako takového byla prioritou celé Rady. Jednou 

z podstatných snah, jejíž prosazení by ženám pomohlo možná nejvíce ze všeho, bylo 

zavedení mateřské renty pro všechny matky – bez rozdílu, ne jen pro vybrané skupiny 

žen.280 Mateřské dávky měly být podle požadavků Rady vypláceny matkám, na každé 
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dítě, které vychovávají. Vyplácení dávek přímo matkám byl systém, od kterého si rada 

slibovala nahrazení dosavadních sociálních opatření, která byla pro mnohé ženy 

nespravedlivá. Zavedení takovéto mateřské renty by podle ŽNR podpořilo mateřství 

jako takové. Tento návrh vzešel od úřednické skupiny, proto byly v návrhu uvedeny na 

prvním místě státní a veřejné zaměstnankyně. Ostatní matky měly rentu dostávat 

podle stejných pravidel, jakmile to bude únosné pro státní rozpočet.281  

Opravné návrhy ke znění zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. Rada tvořila na základě 

vyhodnocení odpovědí z dotazníku, který Rada zveřejnila ve svém časopise a také jej 

rozeslala všem sdruženým organizacím. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké penzijní 

podmínky má ten který obor a jaké požadavky ženy na nový zákon měly. Veřejnost 

vyzvala k tomu, aby své připomínky a návrhy zaslala na adresu ŽNR. Členské 

organizace Rada navíc požádala, aby pečlivě prostudovaly penzijní podmínky svého 

odboru a porovnaly je s podmínkami, které měli muži. Shledané nespravedlnosti, 

případně návrhy pro nápravu, měly spolky zaslat Radě spolu s vyplněnými 

dotazníky.282  

Z došlých odpovědí vyplynulo, že za jeden z největších problémů ženy 

považovaly část zákona O úsporných opatřeních ve veřejné správě č. 286/1924 Sb. z. a 

n., která se týkala kumulace požitků. Vdané ženy s pracujícím manželem díky formulaci 

zákona přišly nejméně o polovinu státního příspěvku. Plamínková se snažila o to, aby 

senát podpořil rezoluci k připravovanému penzijnímu zákonu, která se vymezovala 

vůči opětovnému zákazu principu kumulace požitků. Vládní většina ale rezoluci 

zamítla. Na základě toho Rada v roce 1926 vybídla k uzákonění nemocenského 

pojištění státních a veřejných zaměstnanců.283 

Dělnická skupina iniciovala roku 1926 také protestní petici. Reagovala jí na 

proslov poslance Jana Dubického (1886–1953) za agrární stranu, který hovořil o 

nutnosti omezení okruhu pojištěných osob tak, aby se sociální pojištění zlevnilo. 

Navrhoval 1) Aby pomocnice v domácnosti byly vyloučeny ze závazného pojištění a aby 

pojištění bylo pouze fakultativní, 2) Aby dělnice a pomocnice v domácnosti po provdání 

se měly povinnost vrátit prémie. 3) Aby byly provdané ženy, případně i všechny ženy 
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do 30 let, vyloučeny ze sociálního pojištění. 4) Aby se doba podpory v těhotenství 

v rámci nemocenského pojištění omezila na pouhých čtrnáct dnů v době před 

porodem.284 

Podkladem pro petici byl materiál, který členky dělnické skupiny získaly svou 

účastí v anketě Sociálního ústavu československé republiky o sociálním pojištění. 

Žádala, aby pomocnice v domácnosti, provdané ženy a ženy mladší třiceti let nebyly 

z pojišťování vyloučeny. V odvolání na Washingtonskou úmluvu požadovaly, aby 

nebyla omezena doba podpory v těhotenství na čtrnáct dní před porodem. Petice byla 

zveřejněna v časopise spolu s obrázky, které ilustrovaly škodlivost práce až do 

porodu.285  

Rada se nesnažila usměrňovat dopady jen u uvedeného zákona, ale i u dalších 

zákonů a vládních nařízení, které se týkaly sociálního zabezpečení, a které ženy 

nějakým způsobem znevýhodňovaly. Navíc se snažila zasahovat i u případů 

jednotlivých skupin, které nebyly pod vlivem konkrétního zákona a u kterých tak měli 

zaměstnavatelé v podstatě volnou ruku.  

Roku 1934 proběhla další novelizace Zákona o pojištění zaměstnanců pro případ 

nemoci, invalidity a stáří – Vládní nařízení č. 112/1934 Sb. z. a n. Před jeho schválením, 

10. května 1933, zaslala Rada na ministerstvo dopis s námitkami k dané novelizaci. 

V jeho úvodu vyslovila Rada politování nad tím, že k projednávání novelizačních 

zásahů nebyla přizvaná žádná žena. ŽNR žádala, aby byla vyňata nepřijatelná 

ustanovení. Konkrétně ustanovení, které dovoluje nemocenské pojišťovně ztížit 

podmínky vyplácení nemocenského pojištění v době před porodem a v šestinedělí 

změnou jejích stanov. Další výtka byla k plánované změně délky předchozí doby 

pojištění na dvě stě sedmdesát dnů, místo dosavadních šesti měsíců. Rada apelovala 

na ministerstvo, aby neztěžovalo situaci pojištěnkám. Svou žádost odůvodňovala 

mezinárodní washingtonskou úmluvou, která zakazuje práci žen v šestinedělí. Rada 

upozorňovala na to, že každé ztížení podmínek nároku na dávky v mateřství je přímým 

ohrožením života dítěte a matky, jelikož mohou být ve zvýšené míře vystaveni hladu.286 

                                                           
284 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze skupiny dělnické, 1927 
285 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, jednatelská zpráva, 1927, únor – květen 1927 
286 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, návrh zákonu o pojištění, 1934 
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Dalším problémem pro Radu byla změna v udržovacích poplatcích pro nárok na 

penzi. Ženy měly ze zákona možnost udržet si nárok na penzi tím, že po odchodu ze 

zaměstnání kvůli provdání se platily tzv. udržovací poplatek. Ten činil pro úřednice 25 

Kč, pro dělnice 10 Kč. Připravovaná novelizace ale tyto poplatky určuje jako povinné. 

Rada žádala, aby buď byly sníženy rovnoměrně požitky všech zaměstnanců, nebo aby 

byly pojišťovací příspěvky rovnoměrně zvýšeny.287  

 

 

4.2.6 Nepřijímání intelektuálek 

Členky Rady se potýkaly s neochotou přijímat na vysoké pozice ženy-

intelektuálky.  

V otázce přijímání lékařek se ŽNR snažila, aby ministerstva a železnice 

zaměstnávaly pro potřebu svých zaměstnankyň lékařky-ženy. Úřednická skupina 

iniciovala v této otázce řadu deputací na ministerstvech, ale nebylo jí vyhověno.288 

Další snahou Rady byl požadavek, aby ze tří míst okresních lékařů bylo jedno místo 

obsazeno lékařkou. Ani zde přání Rady nebylo vyslyšeno.289 

Roku 1925 si Plamínková během audience u Masaryka postěžovala na 

nedodržování ústavy ve smyslu nepřijímání intelektuálek do státních a veřejných 

služeb, jelikož veřejnost věří předsudkům a nepravdám o ženách a jejich 

nedostatečných schopnostech.290 Rada se domnívala, že právě toto podceňování 

ženských schopností by mohlo vyřešit založení ženského úřadu práce, který by vědecky 

zkoumal výkonnost a práceschopnost žen. A také by vytvářel statistiky o výkonnosti, 

na jejichž základě by snad ženy začaly být vnímané jako schopné zastat různou škálu 

profesí. Podkladem pro vznik takového úřadu by mohl být ženský pracovní úřad, který 

úspěšně fungoval ve Spojených státech.291 K realizaci tohoto plánu ale nikdy nedošlo. 

Roku 1929 si Plamínková uložila za cíl, aby začaly být zaměstnávané právničky, 

které dosud na úřadech zastávaly jen funkce kancelářských úřednic. První úspěchem 

byla ochota ministra zahraničí Edvarda Beneše zaměstnat jednu právničku. Na 

                                                           
287 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
288 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1924, str. 12 
289 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze širšího výboru, 1924, 19. 10. 1924 
290 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 143 
291 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1925 
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ostatních ministerstvech však tak vstřícní nebyli. Například ministr financí Bohumil 

Vlasák (1871–1945) se vůči ženám důrazně vymezoval. Prohlásil, že nepřipustí, aby 

středoškolačky či právničky byly přijímány do služeb ministerstva financí.292  

Postupně se však tato snaha prosadila. Od února 1931 byly právničky přijaty 

k soudu. Na to Rada reagovala na své valné schůzi 15. března 1931, kde tento vytyčený 

úkol označila za splněný. „Poprvé můžeme říci, že ženy jsou zrovnoprávněny ve všech 

úřadech, a můžeme říci, že je to práce ŽNR.“293 

 

 

 

4.3 Reforma občanského zákoníku 

 

Ve dvacátých letech se začalo uvažovat o tvorbě nového občanského zákoníku. 

Československá republika Zákonem o zřízení samostatného státu československého 

č.11/1918 Sb. z. a n. převzala Obecný zákoník občanský z roku 1811. Pro jeho chystanou 

reformu se ŽNR snažila o to, aby ženy byly přizvány vždy tam, kde se o nich jedná.294 

Rada požadovala, aby byla zrušena všechna zastaralá ustanovení, která neodpovídají 

jak nové ústavě, tak i demokratickému duchu Československa. ŽNR žádala, aby ženám 

bylo zajištěno rovnoprávné postavení v manželství, hospodářská nezávislost, osobní 

svoboda, stejné právo pro muže a ženy při rozhodování o výchově a budoucnosti jejich 

dětí, a aby rozlukový zákon byl postaven primárně pro ochranu ženy a dětí.295  

Návrh nového rodinného zákona v rámci reformy občanského zákoníku, která 

byla plánovaná na rok 1926, byl veřejnosti předložen roku 1924. Ukázalo se, že v něm 

nebyly odstraněny staré křivdy vůči ženě, že zákon byl tvořen v duchu podceňování a 

snižování ženy jako manželky i jako matky a že jej veřejnosti předložily v podstatě 

v původním znění.296 Obecný zákoník občanský z roku 1811 muže označuje za hlavu 

rodiny, jeho povinností je řídit rodinu a živit manželku podle svých možností a 

                                                           
292 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, jednatelská zpráva ústředí rok 1930 
293 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1931, 15. 3. 1931 
294 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1924, březen, duben 1924 
295 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, změna občanského zákoníku 
296 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1926 
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zastupovat ji na úřadech. Nový návrh na změnu zákona upravoval mužskou roli na 

„hlavu rodiny“ a „přednostu domácnosti“, který ženu živí a zastupuje ji.297  

Na základě těchto zjištění Rada během několika schůzí vytvořila nový návrh, ve 

kterém jasně vyjádřila své hledisko, tedy že je při nové kodifikaci občanského práva 

potřeba vycházet z toho, že je nutné dosáhnout rovnoprávnosti mezi muži a ženami. K 

vytvoření návrhu si Rada přizvala ženy i muže s právnickým vzděláním a společně 

vypracovali návrh, ve kterém přihlíželi k požadavkům žen.298 Zásadní ženou při tvorbě 

návrhu zákona byla studentka práv Milada Králová-Horáková, se kterou se Plamínková 

seznámila roku 1923 v Ženském klubu. Plamínková si na ni při tvorbě návrhu zákoníku 

ihned vzpomněla a pověřila ji a právničku Marii Svozilovou srovnávací analýzou 

zahraničních zákoníků v otázce rodinného práva a přípravou hlavních pozměňovacích 

bodů.299 

Návrh zákona předložila ŽNR roku 1925. Požadovala v něm:300 

1) Aby patriarchát byl nahrazen principem rovnoprávnosti.  

2) Aby se hranice pro vstup do manželství zvedla na 21 let, případně aby platil 

věk 18 pro obě pohlaví.  

3) Aby hmotným základem manželství byla výdělečná činnost obou manželů, 

nebo alespoň jednoho ze snoubenců.  

4) Aby se civilní sňatek stal povinným a jeho forma byla zákonně upravena.  

5) Aby se manželé sami dohodli o společném jmění a bydlišti a ve výdělku a ve 

vedení domácnosti aby byli povinni si vzájemně pomáhat.  

6) Aby manželské majetkové poměry byly upraveny soukromou smlouvou.  

7) Aby měla při zrušení manželství právo na alimenty strana, která je 

existenčně slabší.  

8) Aby ten z manželů, který převážně zrušení manželství zavinil, mohl být podle 

stupně viny na ukončení manželství zcela zbaven alimentace.  

9) Pro vyplácení alimentů aby byla zřízena alimentační pokladna disponující 

právem pro stíhání neplatícího z manželů.  

10) Aby urážka na cti byla důvodem maximálně k rozvodu, ne k rozluce.  

                                                           
297 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 158 
298 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1926 
299 Uhrová, Eva, Radostná i hořká Františka Plamínková, Mediasys, Praha 2014, str. 158 
300 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, zpráva odboru postavení ženy v manželství a rodině, rok 1926 
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11) Aby na výživu dětí přispívaly rodiče rovnoměrně a úměrně svým 

prostředkům.  

12) Aby se moc otcovská změnila v moc rodičovskou, a aby tuto moc měli oba 

rodiče společně a zcela rovnoprávně.  

13) Aby byly děti rovnoprávné a plnoprávné a to bez ohledu na jejich manželský 

či nemanželský původ. Záznamy z matrik by v tomto ohledu měly být 

vymazané. Měl by se zavést nový pojem dětí „sociálně ohrožené“, což je 

kategorie, ve které nehraje původ žádnou roli. Takto označené by měly být 

děti, jejichž existence je díky nesprávně vedeným životem rodičů, v ohrožení.  

14) Aby měla žena plná, rovnoprávná poručnická práva u svých dětí. Poručník 

by se nadále měl určovat pouze i dětí, kterým zemřou oba rodiče.  

15) Aby měla i rozloučená manželka bez podílu na vině při rozluce právo na penzi 

v případě, že měla s rozloučeným manželem děti, nebo byli-li manželé více 

než deset let. 

Tento návrh byl předán předsedovi subkomitétu pro reformu občanského 

zákoníku, rodinného práva, Brunovi Kafkovi (1881–1931).  

Jelikož si rada byla vědoma toho, že není možné tuto reformu rodinných a 

manželských poměrů a postavení ženy v rodině provést dostatečně rychle, chtěla 

nejpalčivější otázky vyřešit rychlou novelou k občanskému zákoníku. Navrhla, aby bylo 

co nejrychleji znovelizováno následující – 1) Za hlavní sňatek chtěla Rada označit 

civilní sňatek, což vysvětlovala důležitostí státního sňatku v osobním vztahu a pocitu 

ke státu a státnímu občanství. 2) Ženě, která vstupuje do manželství s mužem, který 

má alimentační povinnosti, mají být tyto alimentační povinnosti úředně oznámeny. 3) 

Péče o ženu a děti, které pocházejí z neplatných manželství například z důvodu 

utajeného mnohoženství, by měla být upravena zákonem. 4) Zákonem upravena by 

také měla být ochrana ženy a dětí před mužem alkoholikem, zhýralcem a 

marnotratníkem. A to před týráním opilým mužem, před nedobrovolnou souloží 

s opilým mužem, s mužem pohlavně nemocným a zhýralým. Argumentem pro tyto 

úpravy bylo přesvědčení, že z takových souloží pochází děti „duševně i tělesně 

degenerované, úchylné, neplnomyslné a se zločinnými sklony“. Proto je, podle ŽNR, 

v zájmu státu a lidstva, aby byla stanovena účinná zákonná ochrana před opilými a 
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zhýralými muži. Dále by ženy a děti měly být účinně chráněny před muži, kteří 

lehkomyslně plýtvají výdělkem a jměním.301  

V rámci třetího bodu ŽNR také žádala, aby byl novelizován i trestní zákon, který 

by měl vyměřit tresty za opilství. Opilství by v trestním i občanském zákoníku mělo být 

podle ŽNR považované za nejtěžší přestupek, který ohrožuje zdraví provinilého, zdraví 

a bezpečnost jeho ženy a rodiny a svými důsledky způsobuje sociální a mravní škody. 

ŽNR poukazovala na americký prohibiční zákon, který podle ní byl jedním 

nejdůležitějších mravních a sociálních zákonů.302  

Roku 1930 se opět pracovalo na reformě Občanského zákoníku. Milada 

Horáková-Králová byla předsedkyní právní komise ŽNR pro úpravu občanského 

zákoníku. Po prostudování nového návrhu konstatovala, že v něm sice jsou určité 

změny, ale spíše jazykového a formálního rázu. Ideově je nezměněn a rovnoprávnost 

žen s muži nezaručuje. Proto se Rada snažila, aby tento návrh nebyl jménem 

ministerstva spravedlnosti vydán tiskem.303 

Roku 1934 požádala ŽNR vládu, aby byl při reformě rodinného práva brán zřetel 

na slovenské ženy. Jelikož na Slovensku před vznikem Československé republiky 

neplatil rakouský Obecný zákoník občanský z roku 1811, ale uherský zákon, mohla by 

se pro ně po reformě občanského zákoníku v některých směrech zhoršit situace. Pokud 

by byl například zaveden celibát, pro Slovenky by se nejednalo o znovuzavedení 

celibátu, ale o zcela novou zkušenost. Rada použila chytrý argument, že zhoršením 

postavení slovenských žen by pravděpodobně nastala situace, kdy by byly donuceny 

domáhat se uherského zákona a to by mohlo být předmětem útoků Maďarů, kteří by 

mohli poukazovat na nedemokratičnost Čechů.304  

Nového občanského zákoníku se Ženská národní rada nedočkala. Ve třicátých 

letech jeho projednávání přerušilo zostření mezinárodní situace. Československo se 

vlastního občanského zákoníku dočkalo až roku 1950. 

 

 

 

                                                           
301 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1926 
302 Tamtéž 
303 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 4, zpráva o činnosti ŽNR, 1931, červenec 1931 
304 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
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4.4 Mravnostní otázky 

 

Ženská národní rada se skrze svůj mravnostní odbor zabývala všemi oblastmi, 

které měly špatný vliv na mravnost. Jejími hlavními oblastmi zájmu bylo předcházet 

prostituce a šíření pohlavních chorob. A také vést mládež ke zdravému pohlavnímu 

životu a správnému mravnímu životu.  

Na výčtu nejpalčivějších problémů, které si mravnostní odbor roku 1926 vytyčil 

k vyřešení, je dobře vidět, jakou problematikou se odbor zabýval. Jednalo se o 1) 

Vybudování poraden na nádražích po celé republice ve spolupráci s ministerstvy. Tyto 

poradny měly sloužit jako ústředny pro potírání obchodu s ženami a dětmi. 2) 

Systematizovat místa policejních asistentek pro mravnostní službu. 3) Vybudovat 

noclehárny pro přechodné ubytování a levné stravovny 4) Zřídit školy pro služebné 

dívky 5) Opatřit levné byty pro pracující ženy. 6) Upravit pohlavní výchovu na školách 

7) Pořádat přednášky o pohlavním životě pro žáky, kteří opouštějí střední školy 8) 

Zvýšit počet sociálních pracovnic v Praze. 9) Zřídit léčebny a výchovny pro mravně 

vadné a pohlavně nemocné dívky. 10) Změnit zákon z roku 1885 o donucovacích 

pracovnách – zrušit zákaz o umisťování těhotných prostitutek. 11) Založit katastr 

pohlavně nemocných. 12) Zajistit bezplatné léčení a krevní testování pohlavně 

nemocných lidí. 13) Pečovat o pohlavně nemocné ženy, které se léčí pouze ambulantně 

a které nelze zařadit mezi mravně vadné.305 

Ženská národní rada se ve všech svých činnostech snažila pojmout problémy 

z co nejširší perspektivy. Nejinak tomu bylo u mravnostního odboru. U problémů se 

snažil podchycovat příčiny. Proto se jeho boj s nemravným jednáním, především 

s prostitucí, jejímž důsledkem bylo šíření pohlavně přenosných chorob, snažil řešit 

zavedením pohlavní výchovy do školních osnov.  

O to se snažila i členka mravnostního odboru, paní Marie Záhořová-Němcová, 

která byla roku 1924 oslovena ministerstvem školství a národní osvěty s prosbou o 

sestavení návrhu pro stálou výchovu k rodinnému životu od první do osmé třídy.306 

Marie Záhořová byla manželkou Zděňka Záhoře, propagátora zavedení pohlavní 

výchovy ve školách, který za nejdůležitější považoval vést děti tak, aby byly proti 

                                                           
305 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze za rok 1925, 31. 1. 1926 
306 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, schůze odboru mravnostního, 1924 
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pokušením duševně i tělesně obrněné. K tomu je, dle něj, potřebné děti vzdělávat o 

pohlavním dospívání a o pohlavních otázkách tak, aby to vzhledem ke svému věku byly 

schopné pochopit. Zdeněk Záhoř publikoval řadu knih, určených pro rodiče, 

vychovatele, učitele i samotné děti, ve kterých pohlavní otázky vhodně podával podle 

okruhu čtenářů, pro které byla publikace určena. Zdeněk Záhoř rozložil pohlavní výuku 

do čtyř věkových kategorií s návodem, jakým způsobem by dětem v daném věku měly 

být osvětlovány pohlavní otázky.307 Vzhledem k tomu, že Zdeněk Záhoř i jeho manželka 

Marie Záhořová publikovali o pohlavním vzdělávání, je možné, že se ve svých pracích 

vzájemně ovlivňovali. K podobné spolupráci se mi nepodařilo dohledat materiály a 

jedná se tak o mou domněnku. 

Nutnost ve vzdělávání dívek o pohlavních otázkách se Rada snažila podpořit i 

snahou o jmenování lékařek na pozici školního lékaře dívčích vzdělávacích ústavů. 

Proto zaslala roku 1931 žádost Radě hlavního města Prahy.308 

Do školních osnov se Rada nesnažila zavést pouze pohlavní výchovu, ale i 

poučování o vzájemném poměru muže a ženy, o rodinném životě, o hygienických 

otázkách a o všech otázkách týkající se ženy a jejího života. A to jak dívky, tak i chlapce, 

jelikož i chlapci podle Rady potřebovalo poučení o ženských otázkách, což by snad mělo 

vést k úpravě jejich poměru k dívkám.309 O feminismu a občanských právech žen se na 

školách vůbec nemluvilo, Rada se snažila tuto problematiku vměstnat do občanské 

výchovy tak, aby byla oproštěna od politického podtextu.310  

Množství prostitutek šířící pohlavní choroby byl velkým problémem 

meziválečného období. Zákonodárci se snažili o co nejefektivnější potlačení tohoto 

povolání. Roku 1922 byl vydán zákon o potírání pohlavních nemocí č. 241/1922 Sb. z. 

a n. Ten mimo jiné nařizoval poučovat mládež ve školách o pohlavním životě, realita 

ale zákonu neodpovídala. O správné poučování mládeže Rada bojovala v podstatě 

celou dobu svého trvání. 

                                                           
307 Ledererová, Eva, Historie a vývoj pohlavní výchovy, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta humanitních studií, Vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Čechura DrSc., Praha 2015, str. 25-28 
308 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, žádost o jmenování školních lékařů, 1931 
309 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 6, schůze odboru vzdělání ženino, 1935 
310 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
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Roku 1933 žádala Rada po ministrovi sociální péče, zdravotnictví a osvěty, aby 

bylo věnováno více úsilí potírání prostituce. Doporučily povinné přednášky v každé 

obci o prostituci a pohlavních chorobách.311  

Mravnostní odbor se snažil o potírání prostituce a o mravní nápravu těchto žen. 

Nehleděl na ně jako na ženy, které by neměly dostat druhou šanci. Proto se všemi silami 

snažil o zrušení zákona z roku 1885, který zakazoval umisťované těhotné prostitutky 

do donucovacích pracoven.312 Rada se snažila přesvědčit příslušné rozhodné orgány, 

tedy zástupce Zemského správního výboru, o možnosti umísťovat těhotné prostitutky 

do zvláštních oddělení pracoven, které budou přizpůsobeny k péči o těhotné ženy. Jako 

vhodné místo navrhovala například samostatné oddělení polepšovny v Kostomatech, 

kterou vedly řeholnice. Stejný návrh Rada opakovala na ministerstvu sociální péče, ale 

všechny snahy byly marné.313 Tuto snahu Rada neprosadila, jelikož Zemský správní 

výbor se obával, že by mohla být narušena výchova ostatních chovanek těchto 

pracoven.314 A to i přesto, že zde byly běžně umisťované prostitutky, stejně jako všichni 

ti, kteří sice jsou práceschopní, ale nepracují z důvodu svého zvyku vést nespořádaný 

život.315  

Další snahou bylo určení příčin prostituce. Mravnostní odbor zjistil, že většina 

dotázaných prostitutek jsou dívky, které do Prahy přišly z venkova po ukončení 

školních povinností v roli pomocnic v domácnosti. Provdaná byla pouze jedna z nich. 

Šířily se mezi nimi nemoci a často končily v nemocnicích, odkud se neměly kam vrátit. 

Proto se opět vrátily k prostituci. Rada o nich řekla: „Rozsévají zkázu, která při labilní 

mravnosti mužů zasahuje i nevinné rodiny.“316 

Tím členky Rady pravděpodobně narážely na situaci žen, které pohlavní nemocí 

nakazil jejich manžel. Takovéto ženy by podle Plamínkové měly být chráněny veřejné 

hanbě a bídě, jelikož se o svou nemoc ničím nezasloužily. Proto se u ministerstva 

zdravotnictví snažila vyjednat zřízení samostatného oddělení pro takovéto ženy. ŽNR 

se dále snažila omezit večerní bary, které mají na mravnost špatný vliv.317 

                                                           
311 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1933, 2. 4. 1933 
312 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, 1924, březen, duben 1924 
313 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze za rok 1925, 31. 1. 1926 
314 NA, ŽNR, inv. č. 25, kart. 14, jednatelská zpráva, rok 1925 
315 Ottův slovník naučný, 7. díl, J. Otto, Praha 1893, str. 842 
316 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
317 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 2, schůze odboru mravnostního, 1924 
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Další velkou a dlouholetou snahou mravnostního odboru byla snaha o zřízení 

policejních asistentek, které by na veřejných místech dohlížely na dodržování mravů. 

Měly mít na starost sociální část policejní práce. Věnovat se nezaměstnaným ženám 

bez přístřeší, ženám a dětem, které by byly mravně ohrožené, ochraně zbloudilých dětí, 

působit při rodinných rozvratech a radit opuštěným ženám v zoufalých životních 

situacích.318 

Pro získání uceleného přehledu o tomto úřadu a pro případnou argumentaci o 

prospěšnosti této profese zaslal mravnostní odbor pod záštitou Rady do Norska, 

Dánska a Finska, tedy do zemí kde policejní asistentky fungovaly, dotazník o jejich 

působení a přínosu pro společnost. Došlé odpovědi Rada vyhodnotila a úřad označila 

za spíše prospěšný, proto začala intervenovat pro jejich zřízení v Československu na 

ministerstvu vnitra.319  

Ze strany úřadů byl argumentem proti zavedení ženské policie názor, že veřejné 

mínění a společnost není připravena na ženu v uniformě. Plamínková ale namítala, že 

naopak, že v zemích, kde je ženská policie, vykonávají tyto policejní asistentky spíše 

sociální práci, než policejní službu. Uniforma je potřeba, aby byly tyto ženy všude hned 

viditelné a aby se na ně tak mohl obrátit každý potřebný. V případě potřeby, např. na 

zatýkání, by si tato asistentka mohla vždy přivolat na pomoc kolegu policistu. Navíc by 

policistka byla díky uniformě chráněná jakožto úřední osoba.320 O policejní asistentky 

usilovala Rada po dlouhá léta neúspěšně. 

Další aktivitou byl boj proti šíření hazardních her. Roku 1935 v tomto ohledu 

poslaly ministrům vnitra, spravedlnosti, obchodu, financí a ministerskému předsedovi 

memorandum, ve kterém protestovaly proti tomu, aby ministerstva obchodu 

propagovalo povolení heren za účelem zvýšení cizineckého ruchu.321 Odvolávaly se na 

to, že povinností státu je vychovávat občany k poctivosti, mravnosti, práci 

a odpovědnosti a ne ničit jejich charakter zřizováním institucí, které cílí na jejich vášně. 

Rada hráčskou vášeň postavila v nebezpečnosti na roveň holdování alkoholu. Herny 

podle Rady svádí pochybnou možností snadného zbohatnutí k lehkomyslnosti, 

                                                           
318 Honzáková, Albína, Kniha života, Práce a osobnost F. F. Plamínkové: sborník k 60. narozeninám. 
Ženské ústředí Čsl. Strany národně socialistické a Ženská rada, Praha 1935, str. 102 
319 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 13 
320 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, schůze odboru mravnostního, 1927 
321 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
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lenošení, podvodům, sebevraždám i vraždám. Lidé podle členek ŽNR cestují kvůli 

poznání nových krajů, ne kvůli hernám. Proto pro zvýšení cizineckého ruchu 

doporučila budování pohodlných a kvalitních silnic, autostrád s dobrými hostinci a 

hotelů s odpovídající úrovní.322 

Upozornily také na nebezpečí šíření pouličního hazardu v podobě karetních i 

jiných her. Tato pochybná zábava se šířila mezi mladistvými, kteří byli často 

nezaměstnaní. Proto Rada požadovala zvýšení dohledu na ulicích.323 Tyto hry se hrály 

za bílého dne v postranních ulicích Prahy. Rada policejnímu ředitelství zaslala dopis, 

v němž upozorňuje na to, že mládež je sváděna nezodpovědnými individui k hráčské 

vášni. Tím je svádí k lehkomyslnosti, případně k zločinnosti. Jedná se většinou o 

skupinky dvou až tří mužů, k jejichž hře se přidávají mladíci, které zkušení hráči, často 

i podvodem, obehrají. Proto Rada chtěla vynaložit co největší úsilí na to, aby se 

nepřihlíželo k oslabování a křivení charakteru. A aby ti, kteří hru začali, byli 

potrestáni.324 

 

 

 

4.5 Noční práce žen 

 

Ženská národní Rada se nezabývala jen pozměňováním těch zákonů, které jsou 

k ženám nespravedlivé ze své podstaty, ale i zákonům, které byly tvořeny s ohledem na 

ženy a s účelem je chránit. 

Příkladem je zákon č. 91/1918 Sb. z. a n. O osmihodinové pracovní době, který 

byl přelomovým zákonem pro celou společnost. Zákon nařídil osmihodinovou pracovní 

dobu během dvaceti čtyř hodin. Respektive maximálně čtyřicet osm hodin práce týdně. 

Dále určoval povinné přestávky, a to nejméně patnáct minut po maximálně pěti 

hodinách práce. Každý týden navíc alespoň jednu povinou přestávku v délce 

minimálně třiceti dvou hodin, což znamenalo zavedení víkendového pracovního klidu. 

Na ženy se v tomto zákoně myslelo zejména s ohledem na jejich mateřské povinnosti – 

                                                           
322 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, hraní hazardních her, 1935 
323 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
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jejich povinná třiceti dvou hodinová přestávka byla cíleně umístěna na víkend. Dále 

zákon zakazoval ženám pracovat v noci, v dolech a v nezdravých místnostech, a také 

před porodem a po porodu. Zákon se také věnoval otázce noční práce, kterou povolil 

pouze mužům starším 16 let. Ženy nesměly mezi 22. hodinou a 5. hodinou ranní 

pracovat. Výjimku ze zákona měly určité podniky s nepřetržitou službou a dále ženská 

povolání, která jsou ve veřejném zájmu. Podmínkou ale bylo, aby se jednalo pouze o 

málo namáhavé povolání. 

Tento zákon, ačkoli ženy chránil vůči libovůli zaměstnavatelů, se dostal roku 

1929 do „hledáčku“ ŽNR. Rada požadovala úpravu zákona.  

Chtěla, aby byla udělena výjimka ze zákazu noční práce pro pracovnice 

restauračních místností, tzv. automatů, které v době zákona nebyly rozšířené, a také 

pro šatnářky v divadlech. Ministerstvo mohlo udělit výjimky, z noční ochrany tak byl 

vyňat personál v hostincích. V automatech byla práce lehká, dokonce lehčí než 

v kuchyních hostinců, kde ženy v noci pracovat mohly, přesto neměly automaty 

udělenou výjimku a zaměstnávání žen v nich bylo proto protizákonné. V roce 1929 

hrozilo třem stům ženám zaměstnaných v automatech propuštění. Majitelé byli za 

zaměstnávání žen pokutováni, proto ženy začaly propouštět. Rada svou žádost 

podložila mravnostní nezávadností a celodenním odpočinkem následujícího dne, 

přesto jí dalo velkou práci docílit toho, aby tyto prodavačky byly považované za 

hostinský personál.325 

Šatnářkám divadel, které také neměly udělenou výjimku ze zákona, hrozilo roku 

1932 hromadné propouštění. Jen v Lucerně se jednalo o 100 osob. Rada tyto případy 

veřejně prezentovala, aby si společnost uvědomila, jak může takováto ochrana být pro 

ženy nebezpečná. Problém podle ŽNR bylo především to, že dokud se nezmění veřejné 

mínění, ženy budou věřit tomu, že se jedná o jejich ochranu.326 

Díky zákazu ženské práce o víkendech se řada podniků, které se bez víkendového 

povozu nemohly obejít, rozhodla řešit situaci propouštěním žen. Podnik Baťa, ve 

kterém bylo zaměstnáno 5000 žen, uvažoval o jejich propuštění také. Nakonec ale 

zrušil sobotní práci a zavedl pětidenní pracovní týden. 

 

                                                           
325 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, dopis ministerstvu sociální péče o noční práci žen 
326 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1933, 2. 4. 1933 
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4.6 Péče o matky 

 

Ochrana matek byla jednou z nejzásadnějších snah Ženské národní rady. Odbor 

Postavení ženy v manželství a veřejných řádech a odbor Mateřství se snažily měnit 

veřejné mínění a upravovat veřejně-právní postavení matek. Sledovaly vše, co se po 

mravní, právní, zdravotní a hmotné stránce týkalo žen jako matek a manželek a 

pečovaly o ochranu a zabezpečení dětí. Spolupracovaly se spolky pracujícími v této 

oblasti a se zákonodárci. V tisku i osobním stykem poučovaly dívky a matky. 

Odbor provedl rozsáhlé šetření mezi všemi složkami Rady, aby zjistil úroveň a 

šíři péče o československé matky. Československá ochrana matek a dětí se zaměřovala 

na péči o zdravotní stav matek a kojenců, budovala útulky pro rodičky a poradny pro 

těhotné a matky. V případě potřeby matkám poskytovala oblečení i potraviny. 

Československý Červený kříž se staral o propagaci zdravotní výchovy péče o kojence. 

Dále fungovala například Česká Zemská péče o mládež a další spolky.327   

Rada si na základě tohoto šetření uvědomila, že všechny tyto podpůrné 

organizace sice pečují o matku, ale žádná z nich matkám nepomáhá tak, aby nadále 

nepotřebovaly sociální pomoc a pomoc úřadů. Proto odbor mateřství zdůrazňoval 

nutnost řešit hospodářskou situaci matek. Jako prevenci proti špatné situaci matek je 

nutné poučovat mladé dívky a chránit je před pochybným sexuálním životem a 

náhodnými sexuálními vztahy. 

Podle odboru by se dívky měly ke správnému mateřství vychovávat a vést. Dívky 

by měly navštěvovat přednášky a kurzy týkající se mravného sexuálního života a naučit 

se správnému vztahu mezi mužem a ženou. Také by měly být vychovávány k mateřství 

a na školách by měla být zavedena zdravotní výchova. Matky by měly být co nejlépe 

poučované a v poradnách by měly být zřízeny zdravotnické kurzy, kurzy o správné 

výchově dětí, o významu mateřství a manželství, a také kurzy o právech matky a otce.328 

Rada si byla vědoma toho, že na uskutečnění takto rozsáhlého úkolu nemá kapacitu. 

Proto si odbor mateřství dal za cíl upozorňovat na tuto ideu a podněcovat takové 

orgány, které ji mohou uskutečnit.  

                                                           
327 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1924, 23. 3. 1924 
328 Tamtéž 
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Pro zlepšení informovanosti žen-matek pořádal odbor mateřství množství 

přednášek s cílem ženy poučit a ukázat jim správný směr. Příkladem mohou být 

přednášky pořádané spolu s Ženským Klubem českým v letech 1923 a 1924 pod názvy 

Mateřství a ochrana matek, Mateřství jako mravní podklad manželství, Zdravé dítě, 

štěstí rodiny, Osobní hygiena ženy, matky, dítěte, Rodina ve státě demokratickém, 

Matka v povolání, Sociálně zdravotní péče veřejnosti, Sociální a mateřské pojištění.329 

Ochrana mateřství jako takového byla prioritou celé Rady. Mezi její snahy 

patřila prevence proti nechtěným těhotenstvím, snaha o vytvoření systému poučování 

žen v pohlavních otázkách a možných nebezpečích, učení správné péče o novorozence, 

zajištění kvalifikovaných a pro všechny dostupných porodních asistentek, apely na 

budování domů pro opuštěné matky a další aktivity.330  

Jelikož neexistovala žádná relevantní data o zdravotních, sociálních, bytových, 

právních ani mravních poměrech matek, dětí a rodin, chtěla Rada provést rozsáhlé 

šetření, z nějž by bylo možné vyvodit statistická data. Ihned po vzniku ŽNR vypracoval 

odbor mateřství dotazník o bytových, sociálních a zdravotních poměrech matek.331 

Výsledky tohoto šetření se bohužel pravděpodobně nedochovaly. 

Roku 1925 prováděla ŽNR šetření o invaliditě žen v mateřství. Pro získání 

odborného názoru na tuto problematiku byl dotazník rozeslán lékařům. Otázky se 

týkaly doporučeného odpočinku před a po porodu a důsledků na její zdraví a zdraví 

dítěte při nedodržení této vhodné doby.332 Běžná praxe byla, že dovolená v mateřství 

nastávala pro ženy až po porodu – ženy tak před porodem neměly nárok na odpočinek 

od práce. Díky pokroku v lékařských poznatcích se však nepracovní období před 

porodem postupně prodlužovalo. 

Snahou Rady bylo zařadit do školních osnov hlubší vzdělání o mateřství, dítěti 

a o ženách v šestinedělí.333 Neopomíjela ani správnou životosprávu matek a dětí. Proto 

se zasazovala i o zavedení státního dozoru nad mlékem pro kojence.334 

 

                                                           
329 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, Ročenka ŽNR, 1923, str. 13 
330 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1924, 23. 3. 1924 
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333 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, zpráva o pětiletí ŽNR 1923-28 
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4.7 Akce pro nezaměstnané ženy 

 

Vzhledem k hospodářské krizi a z ní plynoucích úsporných nařízení rostl ve 

třicátých letech počet nezaměstnaných osob. Proto na podporu nezaměstnaných žen 

začala Rada od roku 1931 pořádat tzv. Akci pro nezaměstnané ženy.  

Před zahájením této aktivity uveřejnila Rada ve svém časopise výzvu, aby 

členské spolky navrhly, jakým způsobem nezaměstnaným ženám pomáhat. Například 

Jednota učitelek moravských navrhla, aby se každý měsíc vybíraly pravidelné 

příspěvky. Sdružení československých učitelek bylo pro věcnou sbírku a pro 

dobrovolné měsíční příspěvky. Některé spolky odpověděly, že se sbírky nebudou 

účastnit. Minerva byla pro dobrovolnou jednorázovou sbírku.335 Usneslo se, že 

nezaměstnaným se bude pomáhat peněžitou podporou, potravinami, šaty, případně 

zprostředkováním zaměstnání – podle sociálních poměrů jednotlivých žadatelek, které 

byly pečlivě prověřované.336 Byl založen fond, kam mohly přispěvatelé zasílat peníze. 

Rada na propagaci sbírky vytvořila množství letáků, jejichž šířením se snažila 

informovat co největší počet žen. Letáky nevyzývaly jen ženy, aby do sbírky pro 

nezaměstnané ženy přispěli, ačkoli akce cílila především na zaměstnané ženy 

s vlastním příjmem.337  

Do začátku roku 1933 vybrala Rada přibližně 19 000 korun.338 Počet 

nezaměstnaných byl obrovský, ačkoli mírně klesal. Podle Rady bylo v lednu 1933 872 

000 nezaměstnaných, v lednu 1934 838 000 nezaměstnaných. V únoru 1933 920 000, 

v únoru 1934 847 000. Proto se usneslo, že v rámci této akce je mimo potřeba pro 

nezaměstnané i vařit.339 Milada Králová-Horáková navrhovala, že by se Rada měla 

zaměřit na stravování dětí. Soustavně podle ní v Praze žebrá přibližně 70 dětí. Mnoho 

dalších trpí hlady. Ale Plamínková trvala na tom, že je důležité stravovat i dospělé.340  

Roku 1936 se nezaměstnanost snížila, ale ještě stále bylo dost těch, kteří neměli 

obživu. Proto Rada v pomocné akci pro nezaměstnané ženy pokračovala a stále 

vyzývala ženy k přispívání ve prospěch druhých financemi, nebo naturálními dary, 

                                                           
335 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 4, akce pro nezaměstnané ženy, 1931 
336 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
337 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1932, 6. 3. 1932 
338 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1933, 2. 4. 1933 
339 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1934, 8. 4. 1934 
340 Tamtéž 
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především v podobě oblečení a potravin.341 Tato akce proběhla i v roce 1940, jelikož do 

fondu, který byl zřízen roku 1931, stále někteří přispěvatelé zasílali finance.  

Roku 1940 zemřela spoluzakladatelka fondu Anna Honzáková, proto se tento 

fond na její počest přejmenoval na Fond MUDr. Anny Honzákové. Ona sama věnovala 

fondu 10 000 Kč.342 

 

 

 

4.8 Propagace cigaret 

 

Roku 1934 spustily tabákové společnosti mohutnou propagační akci na podporu 

cigaret. Přesvědčovaly veřejnost o blahodárných účincích tabáku na lidské zdraví. 

Tabáková lobby se snažila o zrušení dosud vydaných zákonů, které zakazovaly kouření 

na místech, kde hrozilo nebezpečí založení požáru. Na to reagoval odbor Hygiena a 

žádal zastavení této propagační akce a o zpřísnění stávajících zákonů. V září 1934 se 

Rada připojila k protestní akci Ligy nekuřáků, která bojovala za zákaz kouření na 

chodbách železničních nekuřáckých vagónů a proti nepříznivé změně poměru mezi 

kuřáckými a nekuřáckými vagóny.343 

Protest proti tabákové agitaci zaslala Rada 25. ledna 1934 řediteli tabákové 

režie, ministerskému předsedovi, ministrům školství, zdravotnictví, sociální péče a 

financí a Kanceláři prezidenta republiky. Rada žádala o vysvětlení celé situace. V dopise 

psala, že snaha Československé tabákové režie o zvýšení prodeje tabákových výrobků 

vydává všanc zdraví národa. V dopisech Rada zdůrazňovala vliv na zdraví lidí – 

zmiňovala dětská onemocnění, plicní choroby dospělých, vliv nikotinu na srdce, nervy, 

zažívací trakt i celý organismus. Upozorňovala na to, že mladé lidi kouření odnaučuje 

sebekázni a ovládání, což jsou potřebné vlastnosti. Proto Rada požadovala zastavení 

probíhající masové tiskové kampaně v denících a nezvyšování počtu kuřáckých 

vagónů.344 

                                                           
341 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1937, 6. 3. 1937 
342 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, jednatelská zpráva za rok 1940 
343 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1935, 10. 3. 1935 
344 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, tabáková agitace, vlaky, 1934 
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Ministerstvo železnic Radu vyrozumělo o tom, že rozšíření vagónů pro kuřáky 

vyplynulo z žádostí cestujících. Jelikož od cestujících žádné výhrady a stížnosti 

neevidovali, rozložení poměru kuřáckých a nekuřáckých vagónů nechtěli změnit.345   

Ministerstvo financí Radě na její prosbu o zastavení agitace odpovědělo 

zamítavě. Ministerstvo financí jakožto správce tabákového monopolu se snažilo 

podporovat a propagovat co největší odbyt tabákových výrobků. Zákazy kouření jsou 

podle ministerstva omezováním snahy o co nejvyšší příjmy státního podniku 

Československá tabáková režie. Proto se také zvýšil počet kuřáckých prostor ve 

vlacích.346  

 

 

 

4.9 Volby 

 

Rada se ve spolupráci s Výborem pro volební právo žen od počátku snažila 

naučit ženy volit zodpovědně. Tak, aby si uvědomovaly důsledky své volby. Ve 

volebních kampaních nabádala ženy k „pokrokové volbě“ a stejně tak vybízela politické 

strany k umisťování žen na kandidátky tak, aby měly šanci na zvolení. Před každými 

volbami vždy udělaly volební kampaň, vylepovaly plakáty, šířily letáky a organizovaly 

veřejné informační schůze a akce.347 

Mohutná předvolební kampaň proběhla roku 1927, kdy Rada spolu s Výborem 

rozdala a vylepila po celé československé republice 17 000 letáků a 500 plakátů, které 

vybízely ženy k pokrokové volbě. Pokrokovým politickým stranám bylo zasláno 

memorandum s pobídkou, aby se vyjádřily k názoru, že paragraf 106 ústavy není 

dodržován. Všechny politické strany na memorandum odpověděly. Kromě 

republikánské strany (agrárníků), kteří odpověděli vyhýbavě, se všechny strany 

zavázaly k obhajobě rovnoprávnosti ženy všemi prostředky a k dodržování zmíněného 

paragrafu. Rada stanovisko politických stran zveřejnila ve svém časopise ještě před 

volbami, aby byly ženy obeznámeny s názory stran, které kandidují do voleb.348  

                                                           
345 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, tabáková agitace, vlaky, odpověď ministerstva železnic 1934 
346 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, tabáková agitace, vlaky, odpověď ministerstva financí 1934 
347 NA, ŽNR, inv. č. 19, kart. 1, zpráva o pětiletí ŽNR 1923-28 
348 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 3, jednatelská zpráva, 1927, říjen 1927 
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Před volbami do zemského a obecního zastupitelstva roku 1929 Rada spolu 

s Volebním výborem opět uspořádala velkou propagační akci. Pobídka ženám, aby 

přišly k volbám, byla uveřejněna v časopise, vyexpedovaly se tisíce letáků a stovky 

plakátů, vybízející ženy k pokrokové volbě. Ministerstvo vnitra dalo všem podřízeným 

úřadům pokyn, aby při vyvěšování těchto materiálů nedělaly potíže a vylepení 

umožnily.  

Roku 1931 řešila Rada malou účast žen při kandidatuře. Ženy se nechtěly 

organizovat v politických stranách, čímž ztrácely vliv. Problémem malého počtu žen ve 

veřejných funkcích bylo to, že na rozdíl od mužů nemají možnost úlevy ve vlastním, 

placeném zaměstnání.349  

Roku 1935 byly volby do obou sněmoven a do zemských zastupitelstev a z velké 

části i do obcí. Byla uspořádána řada akcí upozorňující ženy na důležitost voleb. Akce 

ženám měly ukázat jejich význam jako voliček a jejich zodpovědnost za výsledky. 

Voličkám po celé republice byly zaslány letáky, které ukazovaly pravděpodobnost 

zvolitelnosti konkrétních míst na kandidátních listinách. Snahou bylo ženy nasměrovat 

k volbě žen, které dávají ženám největší zastoupení. 10. prosince 1935 se konala velká 

manifestační schůze v místnostech Ženského klubu českého na památku první 

mohutné manifestace žen za všeobecné volební právo.350 

 

 

  

                                                           
349 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1931, 15. 3. 1931 
350 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
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5. Ženská národní rada v období okupace 

 

 

Ženská národní se snažila pokračovat ve své činnosti i během války. 

V jednatelských zprávách, ani v jiných dokumentech se z pochopitelných důvodů 

neobjevují žádné zmínky o politických názorech, postoji ke vzniku Protektorátu, k válce 

jako takové či žádné jiné kontroverzní téma, které by členky Rady mohlo dostat do 

problémů. Jak jsem zmínila v kapitole o Františce Plamínkové, Plamínková byla 

dvakrát vězněna v Terezíně, poprvé roku 1939, podruhé těsně před svou smrtí roku 

1942. Ani k těmto skutečnostem v archiváliích ŽNR nejsou žádná vyjádření. I přes 

válečný stav a další nepříznivé okolnosti, jakými byl například naprostý nedostatek 

financí, se však Rada snažila fungování ŽNR udržet. To se jí ale nepodařilo a roku 1942 

byla zrušena. 

 

 

 

5.1 Postoj ke zbrojení 

 

Od třicátých let Plamínková varovala před hrozbou ze strany nacistického 

Německa. I proto se Ženská národní rada snažila podporovat veškeré mírové snahy. Na 

mezinárodních konferencích Plamínková svými referáty často vybízela k ukončení 

zbrojení. Rada se také účastnila množství mezinárodních akcí na podporu mírového 

uspořádání světa. 

Roku 1930 se Rada zastoupena Mírovým odborem účastnila velké podpisové 

akce pro světové odzbrojení – bylo požadováno úplné světové odzbrojení. Tuto akci 

provedly všechny velké mezinárodní ženské organizace. V časopise Ženská Rada byly 

zveřejněny výzvy k podepsání petice a články na téma světového míru. Propagace této 

akce byla podpořena vydáním pěti tisíc letáků, které se distribuovaly do dvou set 

čtyřiceti jedna měst.351  

                                                           
351 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 19, valná schůze 1931, 15. 3. 1931 
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Radě na základě výzvy v časopise a na letácích přišlo do redakce sedmdesát 

sedm žádostí o zaslání podpisových petic a dalších čtyřicet osob si petice vyzvedlo 

v kanceláři osobně. Navíc byla petice vložena jako příloha do časopisu Ženská Rada a 

dále byla zaslána i všem členským organizacím. Členky Rady posbíraly 3 000 podpisů. 

Do kanceláře bylo zasláno 7 693 dalších. Celkem tedy Rada sesbírala 10 693 podpisů. 

Ty byly následně odevzdané odzbrojovací konferenci. Za Československo bylo do 2. 

února 1932 odevzdáno celkem 475 505 individuálních podpisů a 757 302 hromadných. 

Celkem tedy 1 232 807 podpisů.352 

Roku 1935 přenesl mírový odbor veškerou svou práci do Československého 

mírového komitétu. V jeho rámci bylo Národnímu shromáždění zaslané 

memorandum, ve kterém reagovali na navrhovaný zákon na obranu civilního 

obyvatelstva proti leteckým a plynovým válkám. Mírový komitét podal návrhy na 

účinnou ochranu civilního obyvatelstva a poukázal na problém nadzemních krytů. 

Požadoval zestátnění zbrojařského a ochranného válečného průmyslu, podporu civilní 

motorizace a úpravu silnic.353  

Ženská národní rada zaslala v červenci 1935 dopis předsedovi vlády Janu 

Malypetrovi (1873–1947), ve kterém se zmiňovala o neklidné mezinárodní situaci, 

která ohrožovala mír národů a o nebezpečí, které se skýtá ve válečné technice. Žádala 

vládu, aby neopomněla nic, co by včasně a účinně zabezpečilo civilní obyvatelstvo 

v případě válečného konfliktu. Měla na mysli zejména prostředky, které v dobách míru 

mohou sloužit obyvatelstvu a v případě války je lze snadno použít na obranu. Za 

nejdůležitější záruku disciplinované evakuace obyvatelstva z měst na venkov v případě 

války považovala řádné vybudování silnic, především těch výpadových z měst. Dále 

vybudování silničních podjezdů pod železničními tratěmi, větší podporu civilní 

motorizace, především snížením silničních poplatků a daně z pohonných látek. Dalším 

důležitým prostředkem obrany obyvatelstva je podle ní vybudování víkendových 

kolonií a chat, kam by se v případě války mohlo obyvatelstvo velkoměst uchýlit. Stavba 

chat by mohla být ze strany státu podpořena propůjčením stávajících pozemků za nízký 

roční nájem a prodejem nebo darováním levného stavebního materiálu.354 
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Na velké manifestační schůzi pro mír a svobodu 11. října 1935 promluvila jako 

jedna z hlavních řečnic Plamínková.355 Ta také v roce 1935 před zasedáním Společnosti 

národů zaslala dopis Edvardu Benešovi, ve němž ŽNR spatřovala oporu mírové 

politiky. Prosila jej, aby podpořil snahy o to, aby byla Odzbrojovací konference 

převedena na Permanentní mírovou komisi.356 

Roku 1938 se spolu s Vlastou Petánkovou-Koušovou účastnily mezinárodní 

konference žen v Marseille. Na konferenci důrazně varovaly před nebezpečím ze strany 

fašismu a nacismu a prohlásily, že otázka samostatnosti Československé republiky je 

otázkou míru celého světa. Také zde vysvětlovaly situaci v Sudetech.357 

Krátce po této konferenci, 14. září 1938, poslala Františka Plamínková 

rozhořčený dopis německému kancléři Adolfu Hitlerovi. V něm reagovala na Hitlerovo 

urážení prezidenta Beneše a na obvinění, že je v českém pohraničí německá menšina 

vystavena útokům ze strany českého obyvatelstva. V dopise označila Hitlera za 

diktátora, který je svými poradci záměrně mylně informován. V závěru dopisu 

Plamínková píše: „Jako poctivá demokratka považuji za svoji lidskou povinnost Vám, 

pane kancléři, napsat tato slova s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile Pravda 

zvítězí.“358 

 

 

 

5.2 Postoj ŽNR k národnímu souručenství 

 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava roku 1939 bylo založeno Národní 

souručenství jako jediná politická strana, která byla nacistickým Německem povolená. 

21. března 1939 prezident Emil Hácha jmenoval výbor Národního souručenství a 

zároveň s tím rozpustil Národní shromáždění.359 K Národnímu souručenství se hlásila 

většina obyvatelstva, přesněji mužského obyvatelstva, jelikož ženám a Židům nebyl 

umožněn vstup. 

                                                           
355 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 20, valná schůze 1936, 8. 3. 1936 
356 NA, ŽNR, inv. č. 24, kart. 13, mírová komise, 1935 
357 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 6, vzpomínka Vlasty Petánkové - Koušové, 1969 
358 LA PNP, Františka Plamínková, inv. č. 541, kart. 2, dopis Adolfu Hitlerovi, 1938 
359 Rašková, Jitka. Ženská národní rada a Národní souručenství, v: Historica Olomucensia, 2017, str. 
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Ještě před jeho oficiálním založením se v tisku objevovaly informace o plánu 

založit Národní souručenství a o blížícím se datu podávání přihlášek ze strany mužů i 

žen. Nakonec se ale usneslo, že vstup bude umožněn pouze mužům starších 21 let – 

přihlásilo se 98,5 % mužů. Komise Národního souručenství se k tomuto kroku rozhodla 

s odůvodněním, aby „se ženy neuplatňovaly v politice a věnovaly se pouze poslání 

rodinnému, sociálnímu a kulturnímu“360.  

Ženská národní rada tím byla pobouřena a ukřivděna, prezidentovi Háchovi 

poslala několik dopisů s žádostí o umožnění vstupu žen. Tato touha ale nebyla 

vyslyšena. Rada v dopise vysvětlovala Háchovi, že v dnešní době je spojení národa 

v jeden celek potřebné a rozhodnutí, že polovina národa nebude brána v potaz, by 

mohla být škodlivá. Pro umožnění vstupu do Souručenství vypsala Rada protestní 

anketu. Dále Plamínková vybídla ženy, aby prezidentovi napsaly rozhořčený dopis 

s žádostí o přijmutí do Souručenství. Nic ale nepomohlo.361  

Ženy byly do Národního Souručenství přijaty až o rok později, v březnu 1940, 

poté, co se Hácha setkal s členkami Národní jednoty českých žen – s Marií 

Tumplířovou (1889–1973) a Milenou Šmejcovou (1894–neznámo). Vyjednaly zde 

vstup žen do Národního souručenství. Všechny ženy měly být do NS začleněny do 15. 

dubna 1940. Členkou se mohly stát pouze ženy, jejichž manželé byly členy NS. ŽNR 

v čele s Plamínkovou byla rozhořčena. Zda vstoupit či nevstoupit by si podle 

Plamínkové měla rozhodnout každá žena sama.362  

29. června 1940 byly přijaty členky ŽNR Františka Plamínková, Anna 

Mrskošová (1893–1960), Antonie Maxová, Zdeňka Patschová (1905–neznámo) a 

Milada Horáková Králová na slyšení u vedoucího NS Josefa Nebeského (1889–1966). 

Nebeský je přijal za přítomnosti generálního tajemníka NS Vladimíra Mrazíka (1887–

1970). Mluvilo se především o zařazení žen do NS. Ženy jasně sdělily své stanovisko – 

došlo k porušení rovnoprávnosti žen ve veřejném životě. Josef Nebeský jim řekl, že 

jejich stanovisko sice chápe, ale „že doba si to žádala“. Nebeský členky Rady požádal, 

aby ŽNR vyzvala ženy ke vstupu do NS. Plamínková na to ale jasně odvětila, že nikoho 

                                                           
360 Rašková, Jitka. Ženská národní rada a Národní souručenství, v: Historica Olomucensia, 2017, str. 
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organizovat nebudou, jelikož zachovávají svou nepolitickou povahu. Vyzývání žen 

k vstupu do konkrétní politické strany nikdy nedělaly a dělat nebudou. Jediné co jsou 

ochotné udělat je „loajálně mlčet“.363  

Jelikož se Národní souručenství snažilo sjednocovat spolky do jedné 

reprezentující složky v Národním souručenství, docházelo k likvidaci velkého množství 

spolků. Rada byla Josefem Nebeským ujištěna, že jí se rozpouštění netýká. Prohlásil, 

že co se osvědčilo a dobře pracuje, nebude se rušit. V Radě se kvůli likvidacím sešlo 

množství proseb o pomoc od spolků, kterých se nucená likvidace týkala. Rada se snažila 

zjistit, zda by bylo nějakým způsobem možné likvidace spolků oddálit, ale žádnou 

„kličku“ nenašla. Zdůrazňovala ale, že je velmi důležité, aby spolky řádně archivovaly 

všechny dokumenty, aby s nimi mohlo být pracováno v budoucnu, až se bude 

pokračovat ve zpracování ženského hnutí – je to důležité pro historii ženského hnutí. 

Plamínková se z důvodu potírání spolkového života snažila o novou náborovou akci. 

Řekla: „Teď musíme být silné a udělat ŽNR silnou. Musíte se snažit, abyste získávaly 

členky a odběratelky Ženské rady – prostě teď musíte vědět, že se držíme jen vlastní 

silou a jinak to nejde. Buďte statečné – ta se vyplácí. Když nejste statečné, tak každý si 

na vás zadupe.“364 

 

 

 

5.3 Likvidace ŽNR 

 

Dne 12. září 1941 rada písemně oznámila ministerstvu vnitra změnu stanov, na 

kterých se usnesla mimořádná valná schůze konaná 5. září 1941. Jelikož stanovy 

nevyhovovaly změněným poměrům, rozhodlo se předsednictvo na schůzi 12. února 

1942 stanovy znovu přepracovat. 

Na schůzi 17. srpna 1942 se předsednictvo Ženské národní rady rozhodlo členům 

doporučit rozpuštění spolku. Nejdůležitějším oficiálním důvodem k tomuto 

rozhodnutí bylo, že změna stanov, která byla valnou schůzí schválena v září 1941, 

nebyla dosud schválena úřady. Činnost podle starých stanov nebylo možné provádět, 

                                                           
363 NA, ŽNR, inv. č. 20, kart. 7, národní souručenství, 1940 
364 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, valná schůze 1940, 2. 3. 1940 
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jelikož neodpovídaly změnám v politických poměrech. Předsednictvo se rozhodlo, že 

hlasování o rozpuštění spolku bude provedeno písemně, proto dopisem požádalo 

všechny spolky, skupiny, odbory, aby přiloženým hlasovacím lístkem souhlasily 

s návrhem předsednictva na likvidaci Rady do 30. srpna 1942. V případě, že spolky 

neodpověděly, bylo to považované za souhlas s likvidací.365 Likvidace Rady byla 

ohlášena ministerstvu vnitra 14. září 1942. 

Oficiálním odůvodněním tedy bylo neschválení stanov. Faktem ale je, že 

Františka Plamínková byla v tu již dobu po smrti, zavražděna nacisty. Žádná 

jednatelská zpráva ani dokument týkající se likvidace Rady se o Plamínkové nezmiňuje 

ani jedním slovem. Přitom by se likvidace Ženské národní rady „Františky Plamínkové“ 

bez jejího vyjádření za běžných okolností jistě neobešla. Z protokolu valné schůze 

konané 1. března 1942, které se Plamínková ještě účastnila, je zřejmé, že likvidace Rady 

se neplánovala. Plamínková si na schůzi postěžovala, že není možné vydávat 

jednatelskou zprávu, jelikož cenzura vše vyškrtává. Cenzura vyškrtla i pojednání o 

návštěvě prezidenta. Navíc se nesmělo vydávat to, co ještě nebylo dojednáno. Proto 

kdyby ŽNR uveřejnila jednatelskou zprávu, musela by vyškrtnout i věci, o kterých není 

definitivně rozhodnuto.366 Proto se domnívám, že likvidace Rady byla reakcí na vraždu 

Plamínkové, ačkoli vzhledem k politickým poměrům nezanesly členky Rady tuto 

informaci do žádného dokumentu. 

 

 

  

                                                           
365 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, mimořádná valná schůze 1942, 6. 9. 1942 
366 NA, ŽNR, inv. č. 30, kart. 21, valná schůze 1942, 1. 3. 1942 
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Závěr 

 

 

Ženská národní rada vznikla v reakci na reálnou situaci v Československu, kde 

sice ústava deklarovala rovnoprávnost mezi ženami a muži, ale v praxi tomu tak často 

nebylo. Přitom se nejednalo pouze o původní zákony a nařízení, které Československo 

přijalo Zákonem o zřízení samostatného státu československého číslo 11/1918 Sb. z. a 

n. Také zákony tvořené nově, přímo pro potřeby Československa, byly v mnoha 

ohledech pro ženy nevýhodné, případně pro některé skupiny žen.  

Úspěchy Rady byly velmi často hlavně úspěchy její zakladatelky a předsedkyně 

Františky Plamínkové, ta v činnosti Rady sehrála zcela zásadní roli a bez její záštity by 

Rada své plány prosazovala jen velmi obtížně. Františka Plamínková byla v 

meziválečném období známou osobou a uznávanou autoritou. Byla vnímána jako 

hlavní osoba ženského hnutí a předcházela ji pověst skvělé řečnice a celkově velmi 

schopné a pracovité ženy. Na konci třicátých let Plamínková přemýšlela o tom, že by již 

nekandidovala na pozici předsedkyně Rady. Kolegyně na ni však vždy naléhaly a 

přesvědčovaly ji, že bez ní by Rada nebyla schopná vykonávat svou činnost stejně 

úspěšně. Její post senátorky v Národním shromáždění Radě zajišťoval informace o 

přípravě zákonů a o postojích jednotlivých zákonodárců. Její osobní vztahy s některými 

z nich jistě napomohly méně kritickému přijímání požadavků Rady. Ženská národní 

rada by bez Františky Plamínkové nebyla tak významnou institucí. Dokládá to nakonec 

fakt, že její fungování bylo spontánně ukončeno krátce po popravě Františky 

Plamínkové. 

Ženská národní rada byla sice apolitickou organizací, ale s ohledem na její 

činnost bychom mohli říci, že se přikláněla k socialistickým a levicovým názorům. To 

je zřetelné i u Františky Plamínkové, která byla senátorkou za národně socialistickou 

stranu. 

Ve snaze vyřešit co nejširší škálu problémů se v rámci Rady tvořily tzv. zájmové 

skupiny a pracovní odbory, díky jejichž spolupráci byly efektivně propojeny všechny 

sdružené organizace a spolky v ní. Každý spolek měl v některé ze zájmových skupin své 

zastoupení. Stejně tak mohl mít zastoupení i v pracovních odborech. Díky tomu se 

spolky s podobnými zájmy propojily a mohly ty nejpalčivější otázky řešit společně. 
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Konkrétní požadavky skupin a odborů projednávaly nejprve na svých schůzích, poté je 

postoupily na schůze užšího výboru ŽNR, který byl tvořen delegátkami zájmových 

skupin a nakonec byl podán návrh širšímu výboru, který tvořilo předsednictvo a 

delegátky ze všech sdružených organizací. Širší výbor měl rozhodovací pravomoc pro 

schvalování a zamítání návrhů pocházejících od zájmových skupin a pracovních 

odborů. 

Díky této složité organizaci bylo zajištěno, že na stůl širšího výkonného výboru 

se dostaly skutečně pouze naléhavé záležitosti, jelikož s konkrétním návrhem muselo 

nejprve souhlasit relativně velké množství členek Rady. Zároveň ale tato struktura 

zajistila, že i malé spolky potýkající se s problémem, který pro ně byl příliš velkým 

soustem, měly díky začlenění do Rady možnost jej zviditelnit a vyřešit. 

Každý ze zmíněných úseků Rady měl za úkol mapovat situaci těch žen, o které 

se primárně zajímal. Zejména informace o jejich podmínkách v zaměstnání a na 

pracovišti. Rada tak získala vcelku komplexní přehled o zaměstnaneckém postavení 

různých skupin. Na základě těchto zjištění se ŽNR snažila apelovat na zákonodárce, 

aby stávající zákony novelizovali. Do novelizací zákonů i do tvorby nových zákonů se 

Rada snažila zasahovat. Chtěla, aby byly ženské odbornice vždy přizvány k jednání o 

úpravách zákonů. A také vypracovávala vlastní návrhy, které by nebyly pro ženy v 

porovnání s muži znevýhodňující.  

Návrhy Rady ve většině případů nebyly bezvýhradně přijímány. Proto 

zástupkyně Rady obesílaly i osobně obcházely jednotlivé zákonodárce a snažily se jim 

potřebné úpravy vysvětlit. Často se odvolávaly na názory prezidenta Masaryka, který 

byl ženským snahám příznivě nakloněn a jeho souhlas s jejich postoji Rada využívala 

jako argument od všeobecně uznávané autority.  

V situacích, kdy měly mít návrhy zákonů pro ženy velmi nepříznivé dopady, 

svolávala Rada veřejné schůze, do ženského tisku dávala výzvy k protestům a všemi 

prostředky se snažila zvrátit veřejné mínění ve svůj prospěch. Od politických stran také 

žádala vyjádření, jaké postoje ke konkrétním podobám zákonů zaujímají. Vzhledem k 

tomu, že při takových výzvách politické strany informovala, že jejich stanovisko 

zveřejní v tiskovinách, jednalo se o jeden z nejefektivnějších prostředků k získání jejich 

podpory – především pokud se blížily volby. Takto postupovala například v roce 1924, 

kdy se připravoval zákon, jehož důsledkem by bylo zavedení celibátu. Radě se v tomto 
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případě podařilo proti znevýhodnění žen úspěšně zakročit a v konečném znění zákona 

se nevyskytly žádné paragrafy omezující ženy.  

V naprosté většině případů byla Rada úspěšná alespoň částečně. Většinou se do 

znění zákonů nepromítly všechny požadavky Rady, některé však ano. Velké množství 

požadavků bylo totiž ve většině případů doplněno o výčet těch, které Rada považovala 

za nejzásadnější. A tento postup byl, zdá se, efektivní. Zákonodárci díky tomu neměli 

pocit, že plní vše, co si Rada „zamanula” a uvedených několik bodů většinou 

akceptovali. Pochopitelně ne vždy byla ŽNR úspěšná. Příkladem je Zákon o úsporných 

opatřeních ve státní správě číslo 286/1924 Sb. z. a n., ve kterém se Radě nepodařilo 

změnit vůbec nic. Vzhledem k tomu, že následoval ihned po úspěšném zakročení proti 

zavedení celibátu, jednalo se spíše ze strany zákonodárců o „ponížení” Rady ve stylu 

„neprojde vám všechno”. 

V rámci snahy o úpravy znění zákonů se Rada zaměřovala především na platové 

zařazení žen, smluvní podmínky jejich zaměstnání a také na jejich sociální zabezpečení. 

Jelikož na našem území stále platil Obecný zákoník občanský z roku 1811, který stavěl 

muže do role hlavy rodiny a určoval mu povinnost řídit a živit rodinu, bylo častým 

argumentem obhajující nižší sociální zabezpečení žen poukázání na to, že jsou vdané a 

mají manžela. Rada však toto vnímání chtěla změnit a pro ženy vymoci stejné 

podmínky, jaké měli muži, a to bez ohledu na ženin rodinný stav. Podala několik 

návrhů pro připravovanou reformu občanského zákoníku, jeho realizace se však Rada 

během své existence nedočkala. Při přípravě Zákona o pojištění zaměstnanců pro 

případ nemoci, invalidity a stáří č. 221/1924 Sb. z. a n. i při jeho pozdějších novelizacích 

Rada přispěla v řadě ohledů ke zlepšení situace žen. Vymohla ženám stejnou výši renty, 

jakou měli muži, pomohla upevnit dávky v mateřství a délku mateřské dovolené a do 

sociálního pojištění se jí podařilo zařadit velké množství žen, které z něj původně byly 

vyřazeny – ženy pracující v rámci tzv. volných povolání.  

Největší překážkou v plnění snah Ženské národní rady byla neochota 

zákonodárců vyjít vstříc jejím požadavkům. Mnozí z nich navíc myšlenku ženské 

emancipaci naprosto neuznávali. Největším problémem ale bylo, že mužští 

zákonodárci odmítali rozhodovat tak, aby důsledkem mohlo být zhoršené postavení 

mužů. Například v případech požadavků o zpřístupnění vysokých odborných pozic pro 

ženy viděli muži nebezpečí, že díky tomu budou nuceni zastávat horší pozice. 
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V otázkách, které se primárně netýkaly změn zákonů, se Rada ze strany úřadů i 

zákonodárců často setkávala s pochopením a podporou. Proti jejím snahám o eliminaci 

prostituce či zavádění pohlavní výchovy a výchovy k mateřství do škol nepanovaly velké 

námitky. Své mezinárodní styky a zahraniční cesty prezentovala jako akce prospěšné 

pro celé Československo, které se tak mohlo prezentovat v příznivém světle. Proto 

neměla problém získat od úřadů a ministerstev na podobné aktivity finance. 

Rada sice vybojovala velkou část ze svých primárních požadavků, ženy přesto 

byly nadále v případě nutnosti postihované jako první. Roku 1938, po Mnichovské 

dohodě a ztrátě českého pohraničí, byla vydána vládní nařízení, která nařizovala 

propouštění žen. Jejich místa bylo potřeba uvolnit pro nově příchozí muže. ŽNR tedy 

dosáhla mnohých úspěchů, ale v případě mimořádné situace, což příchod obyvatel z 

pohraničí byl, byly ženy první na seznamu, které „musely jít”. 

I přes tento neúspěch byla Rada velmi důležitou institucí. Pokud by nedošlo k 

válce, lze předpokládat, že by ženy do čtyřicátých let vstoupily s dobrými vyhlídkami 

na pokračující zrovnoprávňování. S Občanským zákoníkem, který by byl ve čtyřicátých 

letech pravděpodobně schválen, by Rada byla nejspíše vcelku spokojena. A to i díky 

množství úspěšných intervencí Rady, které byly založeny na důkladném právním 

poradenství Milady Horákové. 

Působení Rady ženám zlepšilo životní podmínky, zajistilo jim větší 

rovnoprávnost v zaměstnání, a především v sociálním zabezpečení. Její kulturní akce 

kultivovaly společnost. Na jejích přednáškách se ženy vzdělávaly. Díky jejím aktivitám 

v mezinárodních organizacích se po světě šířilo dobré jméno nového státu – 

Československa.  

Proto se také domnívám, že obecně uváděné rozdělení ženského hnutí na první 

vlnu, která skončila ve dvacátých letech a na druhou vlnu, která ve světě nastoupila v 

šedesátých letech, pro naše území neplatí. Odborná literatura uvádí, že druhá vlna 

ženského hnutí v Československu nenastoupila; kvůli politickému režimu v zemi 

nemohla. Tato práce však ukazuje, že u nás nebylo ženské hnutí mezi válkami 

přerušeno, ale že ve svém snažení pokračovalo. Dalo by se tedy říci, že Ženská národní 

rada byla představitelem druhé fáze ženského hnutí v Československu. 
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