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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma "Osobnost 

Karla Engliše očima součastníků". Cílem mé diplomové práce je 

představení osobnosti Karla Engliše z pohledu jeho přátel, 

spolupracovníků a rodinných příslušníků. Jejich vyjádření 

jsem se snažil konfrontovat i s názory jeho odpůrců a 

"veřejného mínění". Jen okrajově jsem se ve své práci věnoval 

Englišově vědecké a národohospodářské činnosti, protože si 

myslím, že si zasluhují samostatné zpracování. 

Svou diplomovou práci j sem rozdělil do tří stěžej ních 

částí. První pojednává o době Englišova dětství a s tím 

souvisejících studentských let. Soustředil jsem se především 

na popsání jeho rodinných poměrů, protože podle mého názoru 

měly zásadní vliv na utváření jeho osobnosti a dosud jim 

nikdo nevěnoval velkou pozornost. Pro tuto část mé práce byly 

nejvýznamněj ším pramenem Englišovy paměti " Hrabyň mého 

mládí" a mé bádání v Archivu Národního muzea v Praze. Tam 

jsem objevil Englišův nepublikovaný spis s názvem "Z vědecké 

dílny, kapitoly o vědecké práci", ve kterém jsem nalezl pár 

jeho vzpomínek na dobu univerzitních studií. Dalším důležitým 

zdroj em byly materiály, které mi laskavě zapůj čili manželé 

Horákovi. Mezi nimi bych upozornil především na "Rodinou 

kroniku" a originál kompletního rukopisu "Hrabyň mého mládí." 

Druhá část mé práce mapuje období Englišova působení ve 

veřejných funkcích rektor Masarykovy uni verzi ty, ministr 

financí, guvernér Národní banky československé. Snažil jsem 

se zachytit jeho profesní a politický vývoj. Informace jsem 

čerpal z prací Františka Vencovského, především z jeho knihy 

"Karel Engliš". Zde je Englišův životopis nastíněn velice 

obecně, ale i tak mi pomohl k lepší orientaci v některých 

etapách Englišova života. Vítaným přínosem této knihy pro mou 

práci byly četné přílohy obsahující nepublikované úryvky 

Englišovy korespondence, vzpomínky Englišových přátel či jiné 

5 



materiály přímo týkající se Englišovy osoby např. úryvek ze 

sborníku "Englišova šedesátka", které by v souEasné době byly 

jen těžko dostupné. Dalším důležitým pramenem byly pro mě 

paměti profesora Františka Weyra a Englišova žáka Václava 

Chytila, které jsou dosud nepublikované. 

K orientaci v problémech První republiky pro mě byly 

cenné syntézy k dané problematice od Antonína Klimka "Velké 

děj iny Koruny české", od Zdeněka Karníka třídílné "Děj iny 

první republiky a od Jiřího Kovtuna "Republika v nebezpeEném 

světě". K seznámení s ekonomickou a národohospodářskou 

problematikou mi posloužily práce Vlastislava Laciny jako 

např. "Formování československé ekonomiky 1918 - 1923" nebo 

práce Františka Vencovského "Vzestupy a propady 

československé koruny" a práce Jany §etřilové "Alois Rašín". 

Ke konkrétním hospodářským problémům Československa mi byly 

také nápomocny některé studie autorů Eduarda Kubů a Drahomíra 

Jančíka. 

Další důležité informace jsem získal bádáním v 

několika archivech a to především v archivu Národního muzea, 

v Li terárním archivu Památníku národního písemnictví a 

v Archivu České národní banky v Praze. 

Poslední Eást práce se zabývá závěrečnou etapou 

Englišova života, obdobím od Druhé světové války až po 

Englišovu smrt na 

Základní informace 

začátku šedesátých let dvacátého století. 

mi poskytly práce profesora Františka 

Vencovského a on sám mi zapůjčil některé své dopisy Englišovi 

a dokumenty ze svého vlastního archivu. Touto cestou bych mu 

chtěl za jeho ochotu poděkovat. Jednalo se hlavně o jeho 

články a Englišovy vlastní vzpomínky na odchod z rektorátu. 

Dalším významným zdrojem pro mou práci byly články profesora 

Jaroslava Čechury o Karlu Englišovi a to: "Rektorský rok 

Karla Engliše" a "Hrabyňské tusculum". Větší část materiálu 

pro toto období jsem získal z Archivu Národního muzea 

v Praze, především z Englišovy soukromé korespondence s jeho 
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zetěm Ladislavem Furstem a starší dcerou Vlastou Plhoňovou. 

Pro zpracování Englišova života za protektorátu jsem získal 

nejméně informací, archiválie z té doby jsou zastoupeny pouze 

zdravotní dokumentací manželů Englišových. 

Informace k Englišově pobytu ve Velkém Tresné na Moravě 

a k rodinným peripetiím kolem továrny jeho syna mi poskytl 

cenné rady a připomínky Ing. Karel Engliš a manželé Horákovi. 
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1.Začátky 

1. 1. Rodina 

Příjmení Engliš se příliš často nevyskytuje v českém 

prostředí. První zmínka o tomto netypickém příjmení je z 15. 

století, z období husitských válek. Podle Jaroslava Kolaříka 

se během nich na území dnešního českého státu objevil cizinec 

anglického původu. Jmenoval se Peter Payne a pro jeho původ 

se mu začalo říkat Angliš, což se postupně změnilo na Engliš. 

Neexistuje samozřejmě žádný doklad o příbuzenství mezi ním a 

Karlem Englišem, tolik k historii příjmení Engliš v Česku. 1 

Prvním doloženým předkem Karla Eng1iše byl Bedřich 

Engliš. Žil mezi lety 1626 - 1695 v Zátoru u Krnova, kde 

působil jako rychtář. Pouze jeden jeho potomek byl také 

rychtářem. Ostatní měli jiná povolání např. hostinský nebo 

také sloužící pána z Kravař. Jednu věc maj í však všichni 

předci Englišova rodu společnou a to, že všichni bydleli 

alespoň část svého života ve Slezsku. 2 

Karel Engliš se narodil 17. srpna 1880 v Hrabyni u Opavy 

jako desáté 3 dí tě vesnického řezníka. Jeho otci, Antonínu 

Englišovi, bylo v době jeho narození 63 let a pocházel 

z rodiny hostinského v Suchých Lazcích. 4 O mládí svého otce 

toho Karel Engliš příliš nevěděl:"O dětství svého otce nevím 

ničehO r až na tO r že při štípání loučí si vyrazil oko (pravé) 

1 Jaroslav Kolařík: Peníze a politika, Karel Engliš, bojovník o stabilisaci, Praha 1937. s. 11 - 12. 
2 Blíže víz Karel, Engliš: Hrabyň mého mládí, Opava 1999, s. 77. Další podrobnosti lze také nalézt v ANM, 
fond K. Engliš, k. 28, Ínv. čÍs. 526, rodinná krOlúka (torso). Karel Engliš si ve svém rodokmenu, ktel}
zachycuje rod Englišú od roku 1626 - 1944, spočítal pruměrný věk svého rodu na 66 let. Nyní je rodokmen 
Rodu Englissú v majetku jeho vnuka Ing. Karla Engliše. 
3 Podle vzpomínek Karela Engliše: Hrabyň mého mládí, s. 82. Vencovský a Kolařík však ve svých pracích 
píší, že byl Engliš devátým dítětem. Jaroslav Kolařík: Peníze a politika, s. 12; František Vencovský: Karel 
Engliš, Brno 1993, s. 10. 
4 Jeho otcem byl Karel Engliš (dědeček Karla Engliše). Měl 4 děti Kateřinu (1814), Kašpara (1816), 
Antonína (1818, Englišúv otec) a Vavřince (1820, zemřel v dětském věku). K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 
77. 
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a byl po celý život na jedno oko slepý". 5 Díky tomuto zranění 

nemusel absolvovat vojenskou službu. 

Jeho starší bratr Kašpar převzal po rodičích hospodu a 

Antonín Engliš byl poslán do Opavy, aby se zde vyučil 

řezníkem a naučil se německy. Pozděj i své znalosti němčiny 

uplatňoval l v rodinném prostředí. " ... německy ml uvil 

dialektem opavským. Se mnou nikdy německy nemluvil a nikdy se 

ani neuvažovalo o tom r abych šel do německého gymnázia. I 

moje matka mluvila německy (byla v Opavě zrozena). Rodiče 

mluvili někdy německy mezi sebou r aby děti nerozumělYr s námi 

nikdy. " vzpomínal Karel Engliš 6 

Své učení řeznickému řemeslu ukončil Antonín Engliš roku 

1840, kdy získal mistrovský list. Ve stejném roce si stihl 

koupi t řeznický krám v Opavě a také se oženil. Vzal si za 

ženu Konstancii Žiakovou. Jeho manželka byla starší o šest 

let. Po třech letech se Englišova rodina přestěhovala do 

Hrabyně. O důvodech, které vedly Antonína Engliše přestěhovat 

se s rodinou z města na vesnici se zmiňuj e Karel Engliš ve 

svých pamětech: "Zdá ser že byl sňatkem hospodářsky zklamán r 

řeznický krám neměl zaplacenÝr tísnily jej dluhy a příliš 

záhy rodinné nákladYr a věno nedostal s manželkou žádné. 

Nemohl krám udržet r a proto jej prodal r nemaje pak krámu r 

který stál v městě mnoho peněz". 7 Při výběru Hrabyně sehrál 

urči tou roli i fakt, že v ní otcův bratr Kašpar vlastnil 

hospodu. 8 

V Hrabyni si Englišova rodina koupila domek s číslem 77 

za 650 zl. konv. 9 m. , ale nebyla schopna si ho udržet pro 

finanční potíže a musela ho prodat. Později domek znovu 

zakoupila společně s Žídkovými na tzv. ideální polovice. 

V praxi to znamenalo, že byl dům rozdělen na dvě půlky, ale 

5 Tamtéž. 78. 
6 Tamtéž 
7 Tamtéž. s. 79. 
8 Kašpar Engliš hospodu v Suchých Lazcích prodal a v Hrabyni si pak pronajal panskou hospodu i s 
pozemky. Podniká v ní pravděpodobně do roku 1860, kdy si panskou hospodu koupil Jan Halfar. Tamtéž, s. 
77 
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některé jeho části 

studnu) . 

využívaly obě rodiny společně (např. 

V roce 1866 ve věku 54 let zemřela manželka Antonína 

Engliše, Konstancie. Měli spolu sedm dětí 10, z toho už jen 

tři byly naživu. Za rok po smrti své první ženy se Antonín 

Engliš oženil znovu a vzal si Marii Koukolovou. V den 

svatebního obřadu mu bylo 50 let a jeho ženě 26 let. Věkový 

rozdíl mezi manžely činil 24 let. Zajímavostí je, že je 

oddával ženichův syn Antonín Ferdinand Engliš. 11 

Marie Koukolová byla dcerou opavského finančního 

nadstrážního a zámečníka v jedné osobě. Chodila do školy 

v Opavě, kde se naučila i německy. Od šestnácti let 

pracovala jako vychovatelka dětí ze zámožnějších rodin. Vedla 

si při tom asi dobře, protože v její služební knížce se 

zachovalo hodnocení: nVěrnár obratná r velmi pilná r velmi 

mravná".12 Dále sloužila v dalších rodinách jako kuchařka a 

služebná. Někdy kolem roku 1865 začala pomáhat rodičům 

v jejich obchodě se smíšeným zbožím ve Štítině. Tady se 

poznala s Antonínem Englišem. 

Asi 17 dní po svatbě jí její manžel zapsal do služební 

knížky následující hodnotící zápis: nPoslední služba u 

Antonína Engliše r velmi dobře přijatá. ,,13 Rok po svatbě se 

novomanželům narodila dcera Marie. Poté následovaly ještě 

další dvě děti, dcera Anna a syn Karel. 14 

9 Tamtéž. s. 80. 
10 Ferdinand 1841- 1844), Marie (1843 - 1864), Antonín Ferd. (1845 - 1892), Marie (1847 - 1848), Bedřich 
(1849 - 1850), Julius Filip (1851- 1897) a Konstancie (1854 - 1904). Tamtéž, s. 8l. 
II Dr. Antomn Ferdinand Engliš (nevlastní bratr Karla Engliše), vystudoval české gymnázium v Opavě. 
Potom se rozhodoval zda má jít studovat na kněze nebo se stát práV1Úkem. Jeho otec mu řekl: ,. To tě raději 
do příkopa shodím. Advokatoma se bude peklo dláždit. "To asi rozhodlo, protože Antonín Ferdinand vstoupil 
do kněžského semináře na teologické fakultě v Olomouci. Roku 1867 byl vysvěcen na kněze a poté působil 
jako farář v Loukově. 1. Kolařik: Peníze a politika, s. 16. a K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 22, 81 - 82. 
12 K. Eng1iš: Hrabyň mého mládí, s. 84. 
13 Tamtéž 
14 Marie (3. ll. 1868 - 1902), provdala se za Smolku hostinského ze Štítiny. Zemřela mladá na tyfus. ANM, 
fond K. Engliš, k 1, inv. čís. 6, Englišovo lékařské vysvědčem. Anna (8. 7. 1877 - 1957), provdala se za 
Liku z Háje, který pracoval ve Vítkovicích. K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 44, 84. 
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1. 2. Hrabyň 

Vesnička jménem Hrabyň je velice úzce spojena 

s Englišovým životem. V ní prožil Karel Engliš své šťastné 

dětství a také neradostné stáří. Když zastával významné 

funkce ve státních institucích, rád svou rodnou ves 

navštěvoval. O jejím vlivu a lásce k ní svědčí i jeho 

vzpomínky, které nazval pří značně: "Hrabyň mého mládí. \\ Psal 

je v těžké době za 2. světové války, kdy nemohl Hrabyň 

navštěvovat. Motivy, které ho vedly k sepsání pamětí, 

osvětlil v jejich předmluvě: "Bylo mi po Hrabyni tak nesmírně 

teskno. Vzpomínal jsem tedy na Hrabyň a na všecko r co jsem 

tam od mládí zažil. Začal jsem tyto vzpomínky psát a přitom 

jsem prožíval a zapomenul na celý svět okolo; byl jsem v těch 

vzpomínkách tak šťasten. ,,15 

Jak vypadalo prostředí, ve kterém vyrůstal Karel Engliš a 

které zcela jistě mělo vliv na jeho osobní vývoj? Obec Hrabyň 

se nachází v okrese Opava. Leží na jednom z posledních 

výběžků hornatého svahu Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 

389 m. Za velmi dobrého počasí lze z obce spatřit směrem na 

jihovýchod Beskydy s Lysou horou. Směrem na západ zase 

Jeseníky s Pradědem. Východně od obce se prostírá Ostrava a 

na severu je pohled na Hlučínsko a Polsko. 16 

Kdy vznikla obec Hrabyně není přesně zj ištěno. První 

písemný záznam o existenci obce je z roku 1377. Za vlády 

císaře Josefa II. byla povýšena na městečko s právem šesti 

výročních trhů. V této době byly také založena osada 

Josefovice, která je dnes součástí Hrabyně. Od roku 1832 do 

roku 1939 byla obec vlastněna řádem německých rytířů. 17 

Kolem roku 1890 měla obec 122 domů, žilo v ní 658 

obyvatel hlásících se k české národnosti. Dále v ní byla i 

15 K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 7. 
16 www. hrabyne.cz a propagační materiály obce Hrabyně. 
17 Více o historii obce Hrabyně na www.hrabyne.cz a K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 10 18. 
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německá menšina. Jednalo se zhruba o 25 obyvatel. 18 V této 

době ležela Hrabyň na říšské silnici mezi Opavou a Ostravou. 

Do Opavy to bylo 13 km, a do Ostravy 18 km. Karel Engliš 

vzpomínal, že mu cesta z Opavy do Hrabyně trvala pěšky necelé 

čtyři hodiny. 19 Severně od obce vede železniční trať. "Z 

Hrabyně se chodilo na železnici do Štítiny (vzdálenější) nebo 

do Háje. Ze Štítiny do Opavy stál lístek 10 krejcarů r z Háje 

20 kro Do Háje to bylo o čtvrt hodiny blíže r ale 10 kro 

rozdíl byly velké peníze. " 20 

Hrabyň byla také poutním místem spojeným s uctíváním 

mariánského kul tu. Ke vzniku tohoto poutního místa se váže 

pověst. Podle ní projížděl místem zvaným Hrabín sedlák Hruška 

z Plesné. Vezl těžký náklad a nemohl s ním překonat kopec. Ve 

voze spal zrovna jeho syn. Sedlák ve vzteku, že nemůže kopec 

překonat, syna shodil z vozu. Bohužel tak nešťastně, že ho 

zabil. Po té, co si uvědomil, jaký hrůzný čin spáchal, dal se 

na cestu pokání a vydal se hledat odpuštění do Říma. Když se 

vrátil nechal zbudovat na místě, kde zemřel jeho syn, kapli a 

na vrchu Hrabínu se usadil i se svou ženou. Podle pověsti to 

byli první obyvatelé tohoto místa. Zpráva o postavení 

kapličky se rozšířila po celém okolí a tak se Hrabyň 

poutním místem. Ll 

stala 

Dominantu obce tvoří barokní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie z roku 1765 a pro většinu návštěvníků sloužil i jako 

orientační bod. Na hrabyňský kostel vzpomíná i Petr Bezruč v 

jedné sloce své básně "Hrabyň": 

"Dávno je tomu r tenkrát jsem býval 

hezounkých hoch - po cestě jsem zpíval 

korouhev napředr za ruku otec 

vedl mě dolem a vedl mě horem r 

vedl mě poli a vedl mě borem r 

18 Ottnv sloVIÚk naučný díl XI., s. 726. 
19 J. Kolařík: Peníze a politika, s. 18. 
20 K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 10. 
21 www.hrabyne.cz 
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až přišla Hrabyň, vysoká Hrabyň, 

mohutný kostel s Marií Pannou, 

poutníkdm žehnal pan farář B6hm. un 

Hrabyňské poutě se konaly za Englišova života vždy 

dvakrát do roka a to 15. srpna a v září na svátek Panny 

Marie. 23 Protože byly vyhlášené široko daleko, stávalo se 

během nich z klidné vesničky hlučné městečko. Do Hrabyně 

přicházeli lidé jak z blízkého okolí, tak i z větší dálky. 

ff Byli tu z Modré a byli tu z Polské, 

byli od Váhu a my od Těšína, 

nabit byl kostel, sladkými zory 

hleděla na nás Hrabynská Panna, 

a před ní kázal pan farář B6hm. u24 

V době, kdy chodil Karel Engliš do školy měla Hrabyň 

dvojtřídní obecnou a měšťanskou školu. Dvojtřídka se dělila 

na velkou a malou školu. Každá byla ještě rozdělena na dvě 

oddělení: ffkterá se zaměstnávala střídavě; zatím, co mělo 

jedno ff tiché zaměstnání u (psalo), druhé se učilo nahlas. 

Nevím, proč nás to nerušilo. ,,25 

1. 3. Mládí a školní léta 

Ve výchově svého syna byli rodiče Karla Engliše dost 

přísní a drželi ho zkrátka. Na druhé straně je třeba 

poznamenat, že si jejich syn nikdy nevzpomněl, že by byl od 

nich někdy bit. 26 Na formování osobnosti Engliše měla větší 

vliv matka než jeho otec. Je to nejvíce patrné i z toho, jak 

později jako ministr financí a guvernér Československé 

22 Petr. Bezruč: Slezské písně, Praha 1974, s. 78. 
23 K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 40. 
24 P B v Sl k' 'v 78 ~. ezruc: ezs e plsne, s. . 
25 K. Engliš: Hrabyň mého mládí, s. 66. 
26Tamtéž, s. 68. 
2i J. Kolařík, Peníze a politika, s. 13 - 14. 
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národní banky někdy čerpal při řešení problémů z "její 

moudrosti". Většinou, když chtěl použít někter~ z jejích 

v~roků, začal slovy "moj e maminka říkala ... " a poté pronesl 

například "žádná hromádka není tak velká, aby se nepřišlo na 

dno, když se z ní pořád béře" nebo "bez chuti ani provázku 

něukrutí" .27 

V mládí se příliš Engliš nelišil od sv~ch vrstevníků. Ve 

sv~ch vzpomínkách se zmiňuje i o svém dobrém kamarádovi. Byl 

jím Arnošt Chamrád28
, pansk~ synek, kterého mal~ Engliš tak 

trochu obdivoval. Spolu prováděli různé klukovské 

"vylomeniny" a prožívali různá dobrodružství. Například si 

vyrobili s ostatními chlapci z Hrabyně dřevěné meče a 

vyhlásili válku sousední vesnici. Následky z těchto bojů 

" ... byly zhoubné, ale hlavně patrné. A tak když jsem přišel 

domů promočen nebo s boulí, začlo kázání... Otec mne změřil 

svým smutným okem, matka, jako přísnější, také viděla všechno 

ještě černěji, a tak se stahovaly mraky. Nebili mne, ale to 

kázání! Strašně mne pálilo a trvalo věčně." vzpomínal na své 

provinění Engliš. 29 

Co se t~ká maj etkov~ch poměrů Englišovy rodiny můžeme 

konstatovat, že Karel Engliš pocházel z velice skromn~ch 

rodinn~ch poměrů, kde se každ~ peníz musel doslova několikrát 

obracet. Jeho otec sice měl na vesnici řeznickou živnost, ale 

ta mu příliš nevynášela. Své řeznické řemeslo byl schopen 

vykonávat do sv~ch 70 let. To bylo jeho synu Karlovi pouh~ch 

sedm let. Od této chvíle se musela o živobytí rodiny postarat 

sama Englišova matka. Starala se tedy o chod domácnosti a 

pracovala i na poli. 3(, Skromnost poměrů v rodině Englišov~ch 

27 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 13 - 14. 
28 Arnošt Chamrád (1879 - 1925), slezský písníčkář, studoval české gymnázílUn v Opavě a poté obchodní 
školu v Praze. Byl sběratelem slezských kulturních památek. Vydal 5 HrabyÍ1skýh pěsniček a divadelní hru 
Handléř Binar. Jeho posledním dílem byla Paškvira, věnovaná Petru Bezručovi. www.hrabYl1e.cz a K. Engliš. 
Hrabyň mého mládí, s. 71 - 74. 
29 Tamtéž, s. 72. 
30 Englišova rodina měla s řezníctvím i "malé hospodářství zeměděský" K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 83. 
Bohužel se mi nepodařilo zjistit rozlohu jejich pole. 
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nám dobře ilustruje jejich večeře na Štědrý večer. "Polévka 

byla pivní s vajíčkem a cukrem (nebylo ryb!), byla jen jednou 

za rok, právě na Štědrý večer, a proto tolik chutnala. Pak 

přišla povidlová omáčka s ořechy a hrozinkami a houskové 

knedlíky (jindy byly bramborové ze syrových bramborů). No, a 

pak přišel "štrúdl" (závin), vrchol všeho. Jen jedenkráte za 

rok na Štědrý večer. ,,31 

V Hrabyni navštěvoval Engliš dvoj třídní obecnou škol u a 

posléze pokračoval ve studiu na měšťanské škole. 

Z hrabyňských učitelů nejvíce vzpomínal na faráře Bohma32 , 

který vyučoval dosti svérázným způsobem náboženství. "Po 

celou jeho hodinu náboženství jsme měli stále velký strach, 

protože otázky faráře Bohma byly nevyzpytatelné, a že hned 

řezal rákoskou. Ale ne na ruce, nýbrž přes hlavu, přes ramena 

a kam to dopadlo. ,,33 Z úryvku Englišových pamětí je dobře 

vidět, jakou musel mít ve třídě farář Bohm kázeň. Hrůzu mezi 

studenty vyvolávaly jeho netradiční otázky, na které se dalo 

jen těžko odpovědět: vezme (farář Bohm,M. H.) ze skříně 

vycpanou vránu do levé ruky (v pravé byla rákoska) a táže se: 

"Co je tO?",34 jeden ze studentů si myslel, že je to vrána 

další tvrdil, že se jedná o havrana. Obě odpovědi studentů 

odměnil farář Bohm ranou rákoskou. Ve třídě "nastalo ticho a 

pan farář ... prohlásil: "Tvor boží. ,,35 

Engliš si odnesl z jeho hodin vedle nějaké té rány velice 

slušné znalosti z náboženské věrouky, které do něho farář 

Bohm doslova "natloukl". I přes tvrdé vyučovací metody musel 

farář Bohm na mladého Engliše velmi silně zapůsobit, protože 

krátce po svém nástupu na gymnázium si pohrával s myšlenkou 

31 Tamtéž. s. 38. 
32 Jan B6hm (1824 - 1909), v Hrabyni působil od roku 1863 až do své smrti. Byl to asi také dosti svérázný 
kněz. Velice zajímavá jsou postřehy Karla Engliše v jeho pamětech: " ... komandoval celou dědinu. Muziky se 
proti jeho vůli nesměly konat o pouti. Kostel byl vším a odtud Bohm vládnu/o Co se dělo v obci, pral1.vřoval 
na kazatelně. Všichni se ho báli, ale měli ho v úctě ... Jako ve škole, tak držel kázei1 i v kostele . . , K. Engliš. 
Hrabyň mého mládí, S. 55 - 56. 
33 Tamtéž, S. 54. 
34 Tamtéž, S. 55. 
35 J. Kolařík Peníze a politika, S. 14 - 15. 
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studia teologie. K jeho rozhodnutí patrně přispělo i přání 

jeho matky. Ostatně nebyl by prvním v rodině, kdo by šel 

dělat církevní kariéru, protože jeho nevlastní bratr Antonín 

absolvoval teologickou fakultu v Olomouci. 

Ještě po letech se svými znalostmi z náboženství bavil, 

když z legrace zkoušel své spolucestující při cestách vlakem: 

Jako poslanec a ministr j sem předkládal ve vlaku 

spolujedoucím poslancům - kněžím, také arcibiskupu Stojanovi 

a Msgr. Šrámkovi otázky, jak se jmenovali proroci a synové 

Jakubovi. S hanbou musili dozna t, že to nevědi. H vidí te to 

mne naučil pan farář Bohm," chlubil jsem se. ,,36 

V dalším studiu pokračoval Karel Engliš na českém 

gymnáziu v Opavě. Původně se sice uvažovalo, že půjde 

studovat na arcibiskupské seminární gymnázium do Kroměříže, 

kde bylo studium lacinější. Bohužel žádost na vstup do 

semináře mu byla zamítnuta. Jeho otec váhal, zda má svého 

nejmladšího syna vydržovat na studiích v Opavě. Musíme si 

uvědomit, že mu roku 1892 bylo 75 let a byl nemocný. Nakonec 

zví tězilo přesvědčení, že se něj aké pení ze seženou. Urči tou 

roli sehrálo i doporučení dalšího studia od faráře B6hma. 

~~Bylo rozhodnuto, že půjdu studovat na opavské gymnázium. 

Jednoho rána předjela fůra (hnojnicový vůz). Naložili malý, 

černý, starý, hodně vyklenutý kufr s obručemi (po bratru 

Antonínovi), potom slamník, kolem něho rozloženou postel. 

Otec si sednul vedle rolníka, od něhož byl povoz najatý, a já 

na kufr. ,,37 Těmi to několika řádky popsal Karel Engliš svůj 

odjezd do Opavy. Měl obavy z budoucnosti, ale ve skrytu duše 

se těšil, jak sám po letech přiznal. 38 Zajímavostí je, že jel 

do Opavy poprvé, přestože toto město vídal z oken rodného 

domu. 

36 K. Engliš, Hrabyň mého mládí. s. 55. 
37 Tamtéž, s. 50. 
38 Tamtéž, s. 51. 
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Nepochybně musel být přechod z vesnického prostředí do 

městského pro mladého Karla Engliše velkou životní změnou. 

v době jeho gymnaziálních studií (v devadesátých letech 19. 

století) měla Opava přibližně 22 867 obyvatel. Z toho bylo 2 

423 Čechů, 377 Poláků a ostatní obyvatelé byli Němci. V této 

době byly v Opavě dvě gymnázia, německé a české, které bylo 

založeno v roce 1883. 39 V čele českého gymnázia stál Vincenc 

Prasek, významný historik, topograf a jazykovědec. 4o Ten 

přivítal třídu primána Engliše těmito slovy: "Jste jak slepá 

koťata. Máte oči a nevidíte r máte uši a neslyšíte." Smáli 

jsme ser až se tfída otfásala r protože jsme mu nerozuméli. 

NU r byli jsme právě jako slepá koťata. ,,4:L 

V Opavě otec ubytoval svého syna v rodině Šustků. Karel 

Engliš nebyl příliš nadšen touto volbou svého otce, ostatně 

podle jeho popisu rodiny a bytu se mu není co divit. 

"Šustkovi byli velmi stafí lidé r velmi ošumělí a nečistí. 

Ložnice r dílna r kuchyň v jednom pokoji. Méli už obstarožnou 

dceru a tak jsme všichni v tomto jednom černém r špinavém 

pokoji spali r jedli pracovali (psal j sem své úkoly na 

destičce okenní). ,,42 Další vadou na kráse Šuskovic bytu byly 

blechy. 

Ani strava nebyla u Šustků nijak zvlášť dobrá. Engliš se 

zmiňuj e ve svých pamětech, že měl jednou k večeři jen: "," dvě 

buchtičky o jedné švestce r tedy trochu málo. ,,43 Nebylo tedy 

divu, že po čase uprosil své rodiče, aby mu najali jiný byt. 

Otázka financí byla Englišovým velkým problémem po celá 

gymnaziální i univerzitní studia. Jeho otec byl starý a 

nemohl už provozovat řemeslo. Matka s dcerami sice chodila 

pracovat na pole, ale peněz nebylo nazbyt. Z počátku sice 

39 Ottův slovník naučný, díl XVIII, s. 789 - 790. a Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 
2001. 388 - 393. 
40 Vi~cenc Prasek (1843 - 1912) byl ředitelem českého gymnázia v Opavě v letech (1883 - 1895). Josef 
Tomeš a kol., Český biografický slovník XX. století, díl II., Praha a Litomyšl 1999, s. 621. 
41 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. 16. 
42 K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 51. 
43 Tamtéž, s. 52. 
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dostával Engliš na byt a stravu peníze. Částka však nebyla 

nij ak závratné výše, činila pouhých 12 zlatých na měsíc. 44 

Postupně byl nucen přivydělávat si kondicemi a od kvinty se 

živil zcela sám. " ... o krejcar bylo zle. Neměl jsem tedy volné 

chvíle, po škole Jsem dával hodiny a denně jsem lehával velmi 

unaven po večeři, kterou mně i dále dávali z domu, týdně 

pecen chleba a hrnek tvarohu. ,,45 Byl to velice tvrdý život, 

který Engliše připravoval na jeho další kariéru. Zde také 

můžeme hledat počátky jeho pedagogické činnosti. Díky tomu, 

že si přivydělával kondicemi, získával postupně bohaté 

zkušenosti, které pozděj i uplatnil. Sám o této etapě života 

napsal: "Je to nejlepší škola. Člověk rozkládá pojem v prvky, 

aby ho dobře vyložil, učí se myslet a jasně vykládat. ,,46 

Postupně se ve své pedagogické činnosti vypracoval na velice 

slušnou úroveň a proto mu ředitel českého gymnázia v Opavě 

nabídl vychovatelství v bohaté české rodině. Engliš u ní 

dostal byt, celé zaopatření a ještě k tomu 12 korun platu. 47 

Penězi z kondicí zaplatil Karel Engliš své náklady 

spojené se studiem na gymnáziu v Opavě, ale už mu nezbývalo 

mnoho na to, aby mohl vyrazit s přáteli nebo pozvat nějakou 

slečnu do společnosti. Tento svůj malý společenský problém 

řešil Engliš velice chytře, alespoň podle toho co napsal ve 

svých pamětech. Tam je zaznamenána jedna společná akce 

s přáteli, které se Engliš také zúčastnil právě bez krejcaru 

v kapse. Jednalo se o kuželkový turnaj v Hrabyni. "Při první 

partii j sem musel dá va t pozor, abych neudělal deví tku nebo 

osmičku, protože stavěči dostávali za devítky 2 kro a osmičku 

krej car. (. .. ) Při druhé partii (první j sem vyhrál) už j sem si 

mohl dovolit hrát devítky a osmičky, při třetí jsem si dal 

tvarůžky s chlebem a máslem, při čtvrté pi vO. ,,48 Na závěr 

k této dnes již úsměvné historce je důležité podotknout, že 

44 J. Kolařík, Pemze a politika, s. 17. 
45 K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 52. 
46 František Vencovský, Karel Engliš, Brno 1993, s. 10. 
47 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 19. 
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Engliš vyrážel za zábavou velice zřídka a to většinou ještě 

během svých letních prázdnin v Hrabyni, kdy se rád účastnil i 

různých společenských akcí. Mnohem později už jako ministr 

financí a guvernér Národní banky Československé byl Karel 

Engliš pověstný tím, že velice nerad chodil na různé recepce 

a jiné společenské akce spoj ené s jeho úřady. Dával raděj i 

přednost rodinnému prostředí, ve kterém se cítil nejlépe. Zde 

také přijímal i různé návštěvy, které rád hostil. 

O prázdninách a ve volných chvílích jezdil Engliš domů do 

Hrabyně. Na tyto okamžiky se vždy velice těšil, neboť svou 

rodnou ves velice miloval. V době opavských studií se 

spřátelil s novým hrabyňským kaplanem P. Bedřichem Kallabem, 

který byl velice zcestovalý a vzdělaný mužem. Spolu se učili 

v lese "000 francouzsky, brodili (se) potokem, stavěli lavičky, 

zpívali slovácké písně. Získal jsem od něho mnoho," vzpomínal 

Engliš. Byl j ím ovlivněn na tolik, že změnil svůj záměr jít 

studovat teologii. "Odrazoval mne, abych nešel na kněžství, 

nýbrž na práva. To rozhodlo. ,,49 

Roku 1899 absolvoval Engliš české gymnázium v Opavě. 

Podle Jaroslava Kolaříka byl výborným žákem, který měl 

vždycky vyznamenání. Vynikal hlavně v matematice a ve fyzice. 

Zmiňuje se také o tom, že pokud Englišovi bylo učivo předem 

jasné věnoval se svým zálibám, básnění a kreslení. Jednou si 

jeho činnosti všiml profesor matematiky a vyvolal ho 

k tabuli. "Engliš šel a zopakoval i vypočetl všechno. 

Profesor byl tak překvapen, že o tom večer vykládal 

v Besedě. ,,50 Sám Karel Engliš zhodnotil později své studijní 

výsledky trochu kri tičtěj i. "000 měl j sem obzvláštní zálibu pro 

matematiku a stálý výborný prospěch 

48 K. Engliš, Hrabyň mého mládí. s. 63. 
49 Tamtéž, s. 61. 
501. Kolařík, Peníze a politika, s. 19. 

v ní, v ostatních 
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předmětech už proměnlivý a často slabší (chvali tebný) 

prospěch. ,,51 

Poté přišly jeho poslední prázdniny před vstupem na 

právnickou fakultu pražské univerzity. Pro většinu absolventů 

středních škol to bývaj í nej delší a nej krásněj ší prázdniny 

v životě. Jak sám Engliš poznamenal, přišlo další loučení a 

nové obavy z neznámého prostředí. ff Těšil jsem se na Prahu, na 

neznámé studium, a bál jsem se současně, věda, že mám sotva 

na to, abych dojel do Prahy, dopravil tam kufr a měsíc se 

ži vil. Co bude dál? ,,52 

1. 4. Právnická fakulta 

Koncem září roku 1899 přij el Karel Engliš studovat na 

právnické fakultě na Karlo - Ferdinandově univerzitě. Jeho 

první starostí bylo zajistit si v Praze nějaké levné 

ubytování. Takové našel v domě bývalé mincovny na 

staroměstském náměstí. Za jeden pokoj platil měsíčně 8 korun 

a 2 koruny za posluhu. Nevýhodou tohoto ubytování bylo, že se 

musel dělit o pokoj s dalším studentem. Naštěstí s ním bydlel 

jeho bývalý spolužák z gymnaziálních studií v Opavě. 53 

Pozděj i si oba studenti našli nové bydlení v Brandlově 

ulici. Důvodem podle Jaroslava Kolaříka bylo to, že byt se 

nacházel v tišší oblasti Prahy, byl mnohem světlejší a nová 

paní bytná byla mnohem příj emněj Ší. 54 S oběma studenty tady 

bydlel další student pocházející z Opavy. Nepochybně to 

muselo být pro Karla Engliše mnohem příjemnější, mít oba 

spolubydlící ze Slezska. Mohl mít pocit, že má alespoň kousek 

domova kolem sebe. Ještě jednou se všichni tři "Slezané" 

51 ANM. fond F. Vencovský, k. 2, inv. Č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. ll. 
'" v Jl l'V Hrab v 'h ml'd' 52 . - n. ~ng lS, yn me o a 1, S. . 

531. Kolařík, Peníze a politika, s. 28 - 29. 
54 Tamtéž, s. 31. 
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společně během svého vysokoškolského studia stěhovali a to do 

Hálkovy ulice k malíři pOkojů. 55 

Na právnické fakultě Engliše nejvíce zauj aly přednášky 

českého národohospodáře prof. Albína Bráfa. Tady se také 

poprvé setkal se svým pozdějším přítelem a kolegou Františkem 

Weyrem, který na jej ich první setkání vzpomíná ve svých 

pamětech: "S přítelem Englišem r se kterým jsem se později 

úzce spřátelil r j sem se za našich fakul tních studií scházel 

pouze v Bráfově semináři r do přednášek chodil (' .. J stejně 

nepořádně jako já".56 Jednou příčin Englišovy malé účasti na 

přednáškách bylo i to, že ho příliš některé nezaujaly. 

Především neměl rád předměty, které se zabývaly historií 

práva. V této době se u něho objevila zaujatost proti 

"právnímu historicismu", proti němuž vystupoval i pozděj i. 57 

Dalším důvodem jeho malé účasti ve škole byla nutnost 

vydělat si na živobytí. Karel Engliš dával po celou dobu 

svého univerzitního studia kondice a ještě později 

v zaměstnání si s nimi přivydělával. Doučoval všechny 

gymnaziální předměty i právnické a hospodářské. Engliš se 

ve svém doučování vypracoval na slušnou úroveň, proto si 

pozděj i už mohl vybírat jen studenty z dobře situovaných 

rodin. Mezi jeho žáky patřili také bratři Karel a Jan 

Loevensteinovi. 58 S jejich rodinou se Engliš seznámil na 

kam byl také pozván. Karel jedné zahradní slavnosti, 

Loevenstein studoval práva, ale nechodil na přednášky. 

Potřeboval tedy někoho, kdo s ním probere a procvičí učivo. 

Obrátil se tedy na Engliše, který za ním docházel každé ráno 

od půl osmé do půl deváté do jeho bytu. 59 

55 Jména obou spolubydlících Karla Engliše jsou Bolousek a Witt. Tamtéž, s. 33. 
56 František Weyr, Paměti 1. Za Rakouska (1879 -1918), Brno 1999, s. 192. 
57 J. Kol~ Peníze a politika, s. 30. 
58 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké prácL 
nepublikovaný strojopis, s. 31. Karel Loevenstein (1885 - 1938), český právník a průmyslník, v letech 1927 
- 1937 byl generální ředitelem Škodových závodÍ!. Jan Loevenstein (1886 - 1932), český národohospodář, 
pÍ!sobil na právnické fakultě Masarykovi univerzity. Byl stoupencem Englišovi teleologické teorie, ale 
v některých otázkách s ním polemizovaL J. Tomeš a kol., Český biografický slovník XX. století, díl II., s. 
283. 
59 ANM, fond K. Engliš, k. 67, inv. č. 816, Ozvěny domova i světa 23.2. 1938. 
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Často se mu tedy stávalo, že musel dát přednost vedení 

svých kondicí před návštěvou uni verzi tních poslucháren. Ve 

svém nepublikovaném díle "Z vědecké dílny" uvádí Karel 

Engliš, že za celou dobu svých studií v Praze odučil až 5000 

hodin. 6o Což za jeden rok dělá 1000 hodin a na 1 měsíc, pokud 

pomineme měsíce letních prázdnin, tak připadá 100 hodin. 

Pokud si k tomu přidáme, že také někdy musel chodit do školy 

a připravovat se na zkoušky, patřil Engliš nepochybně k velmi 

vytíženým studentům. 

Od 3. ročníku práv si začal Karel Engliš přivydělávat i 

tím, že přispíval do různých slezských novin. Jednalo se 

především o Opavský týdeník a Slezský věstník, do nichž psal 

články z oblasti hospodářství a práva. Materiálem pro jeho 

novinářské prvotiny byly přednášky a skripta z univerzity.ól 

Právě v tomto období můžeme hledat počátky Englišovy později 

tak bohaté publikační činnosti. 

Zachovala se nám i jedna zpráva o tom, jak šel jednou 

Karel Engliš oblečený do prominentní společnosti. Pozvání 

dostal proto, že připravoval k maturitě syny pořadatele. 

Jednalo se o jarní slavnost, na které se hrál tenis. nOblékl 

se sice co nejlépe, tj. v terný nkaiserrock" a nterné 

kalhoty", jak se v Opavě chodilo k matuře, ale to ani tenkrát 

nebyl úbor pro jarní tenisové slavnosti. Hubenost a skřipec 

prozrazovaly studenta. "62 Z této ukázky je patrné, že peníze 

z kondicí Englišovi stačily tak na živobytí, ale už ne na 

reprezentaci. 

Jak jsem se již zmínil, byl Englišovým nejoblíbenějším 

učitelem na právnické fakultě profesor Albín Bráf, který měl 

velký podíl na Englišově rozhodnutí věnovat se vědecké 

kariéře. Bráf nepochybně zaujal většinu svých posluchačů tím, 

60 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci. 
nepublikovaný strojopis, s. 99. 
61 Tamtéž, Englišovy články byly šifrované značkou "š". 
62 ANM, fond K. Engliš, k. 67, inv. č. 816, Ozvěny domova i světa 23. 2. 1938. 
63 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. 99. 
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jak přednášel. N'" přednášel volně (bez skript r jež však byly 

vydánY)r přednášel vlídně a temperamentně a přednášky 

oživoval příklady z bohaté zkušenosti (kadeřník v Karolinu r 

( ... ) r hrál úlohu podnikatele)". 63 Takto pozděj i nostalgicky 

vzpomínal Engliš na svého učitele. Způsob vedení přednášek 

přispěl k jeho rozhodnutí vstoupit i do Bráfova semináře. 

Na Englišovu činnost v tomto semináři vzpomínal jeho 

spolužák František Weyr. Jeho vzpomínka zachycuj e i jeden 

důleži tý a pro Engliše pozděj i tak typický povahový rys. 

"cítil jsem v Englišových projevech zvláštní způsob myšlení r 

o němž Jsem se teprve později dověděl r že se mu říká 

analytickÝr deduktivní nebo přímo matematickÝr a který 

s hlediska populárního dělá dojem r že jde kupředu cesta 

necesta r neohlížeje se při tom ani vpravo ani vlevo r maje 

před sebou jediný cíl r který ho zároveň láká a neúprosně žene 

kupředu. ,,64 

V Brafově semináři dostal Engliš také od svého oblíbeného 

profesora ke zpracování první hospodářské téma na vědecké 

úrovni: "Nacionalizace pozemkové renty". Už název zadané práce 

naznačoval, že se nej ednalo o nic jednoduchého. Pustil tedy 

do práce, ale brzy zjistil, že na téma v celém rozsahu 

nestačí. Svůj nezdar zhodnotil až ve stáří kritickými slovy 

na adresu svého učitele. "Bylo pedagogickou chybou r že mi 

Bráf dal takový rozsáhlý sociální problém r k jehož řešení se 

člověk přibližuje spíše ke konci svého vědeckého vývoje".65 

Na tématu práce pracoval Karel Engliš i během svého 

studijního pobytu v Mnichově, kde ho nejvíce zaujaly semináře 

Ludwiga Brentanna. Studijní pobyt, by byl vzhledem 

k nedostatku financí pro Engliše nedostupný, bez pomoci 

profesora Albína Bráfa. Na mnichovskou uni verzi tu jel v té 

době studovat také hrabě Rudolf Czernin z Chudenic, který 

64 František Weyr, Muž v poutech logiky, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 22 - 23. 
65 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. Č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. lO 1. 
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potřeboval vlastního preceptora. Bráf mu doporučil právě 

Karla Engliše. Zajímavostí je, že Engliš učil Czernina denně 

4 hodiny a ještě k tomu musel jezdit do Prahy skládat 3 

rigorosa a jednu státnici. 66 

Během prázdnin a ve volných chvílích, kterých jistě neměl 

Engliš mnoho, se vracel do rodné Hrabyně za svou rodinou. 

Z jedné jeho návštěvy se zachovala zpráva ve Slezském 

věstníku. V Hrabyňi právě probíhala akademie, kterou na 

počest sv. Kateřiny pořádaly školy. Engliš na ni přispěl 

přednáškou, 

rrFřednáška 

v níž se projevil jako znamenitý řečník. 

pana právníka Engliše,. jenž k thematu o 

důležitosti umění pro výchovu nahodil několik pěkných gloss,. 

jež nezapřel v panu přednášejícím učeného národohospodáře. ,,67 

Dále je ve Slezském věstníku úsměvná zpráva týkající se 

Englišova zpěvu. rrFan Engliš představil se nám též jako 

znameni tý tenorista,. jenž vládne čistým a silným orgánem,. 

zvláště kdy stupňuje intensi tu tónovou do fortissima. Jen 

piana kdyby poněkud dbal. ,,68 

Studium na právnické fakultě ukončil Karel Engliš v létě 

roku 1904. Promován na doktora práv byl 31. května ve 12. 

3 O • 69 Zaj ímavostí je, že jedním z promotorů byl i profesor 

Albín Bráf. 70 

1. 5. První kroky po ukončení studia 

Po ukončení svých studií absolvoval Karel Engliš 

čtyřměsíční soudní praxi a i nadále si přivydělával 

kondicemi. Poté mu pomohl se získáním prvního zaměstnání jeho 

bývalý profesor Albín Bráf. Dal mu dokonce možnost, aby si 

vybral ze dvou míst. První bylo v Hypotéční bance, druhé 

v Zemském statistickém úřadě pro Království České. Engliš se 

66 Tamtéž 
6í ANM, fond K. Ellgliš, k. 59, inv. č. 802, ilustrační materiál. 
68 Tamtéž 
69 ANM, fond K. Engliš, k. 1, inv. Č. 2, bibliografický materiál. 
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rozhodl pro druhou možnost: " ... ač zde bylo adjutum o 100 k. 

menší. Šel jsem vědomě za vědou. To rozhodlo o celém mém 

dalším životě a o celé další vědecké práci. ,,71 

V novém zaměstnání bylo prvním Englišovým úkolem sčítání 

záznamních lístků o pozemkové držbě v jednom okrese. Je 

pravdou, že ho z počátku práce v Zemském statistické úřadě, 

jak sám přiznal, příliš nebavila. "Po univerzitní svobodě mi 

připadal úřad jako vězení a první dny j sem často upíral oči 

k hodinám, kdy bude konec". 72 Karel Engliš se nespokoj il 

s touto spíše referentskou prací, ale zašel si za svým 

nadřízeným Dobroslavem Krejčím73 , kterého požádal, aby mu dal 

jiný úkol. Ten mu ochotně vyhověl a dal Englišovi ke 

zpracování statistiky o národním školství. Dalšími úkoly, 

kterými byl pověřen v Zemském statistickém úřadě se týkaly 

živnostenských závodů a chudinství. Engliš byl nyní ve svém 

zaměstnání nepochybně spokojen, protože během své práce si r,··· 

osvojil řadu historicko statistických poznatků, byly to už 

stavební kameny k budoucí vědecké stavbě.,,74 

Během své práce v Zemském statistickém úřadě se Engliš 

dostal služebně mimo hranice Českého království. Jeho 

nadřízený Dobroslav Krejčí ho vzal sebou na statistický sjezd 

v Gorice. 

v Itálii. 75 

Při této příležitosti navštívili i Veronu 

Za svého působení v Zemském statistickém úřadě, kde 

pracoval po 4 roky, se oženil s Marií Grogrovou. Svatba se 

konala 5. června 1906 v kostele sv. Ludmily v Praze. O první 

70 1. Kolařík, Peníze a politíka. s. 37. 
71 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. 101. EnglišÍlv ročni plat zde činil 1400 korun. 1. Kolařík, Pelúze a politika, s. 38. 
72 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. 102. 
73 Dobroslav Krejčí (1869 - 1936), český právnik a statistik. Od roku 1898 pracoval v Zemské statistické 
kanceláři království Českého, později stál i v jejím čele. Od roku 1920 byl až do své smrti profesorem 
statistíky n a právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kam si jeho příchod prosadili Karel Engliš a 
František Weyr. Josef Tomeš a kol., Ceský biografický slovnik XX. století, díl II., Praha a Litomyšl 1999, s. 
175. K jeho příchodu do Brna blíže František Weyr, Paměti 2. Za republiky (1918 - 1938), Brno, 2001, s. 55 
- 56. 
74 Tamtéž, s. 102. 
75 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 50. 
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ženě Karla Engliše se dochovaly jen torzovité zprávy a 

Engliš sám se o ní ve svých pamětech vůbec nezmiňuje. Víme 

jen, že pocházela z německé úřednické rodiny. Prý byla velice 

krásná a hrála velmi dobře na klavír. Obrázek o Englišově 

manželství si můžeme udělat ze vzpomínek profesora Františka 

Weyra: rr Velmi brzy se oženil a to finančně nijak výhodně a 

nastala mu brzy starost o vlastní rodinu. Přestože vztah 

k manželce se velmi záhy počal kalit a vedl konečně k 

defini ti vní roztržce r čímž jeho finanční si tuace se ještě 

značně zhoršila. ,,76 Příčinou manželských sporů bylo 

pravděpodobně to, že se Marie příliš nestarala o děti a 

domácnost, spíše měla ráda společnost a žila si podle 

svého. 77 První manželství nebylo tedy pro Karla Engliše 

příliš šťastné, byť z něj vzešly tři děti: Vlasta, Věra a 

Karel,78 které byly po rozluce manželství v roce 1913 svěřeny 

soudem do péče otci. 

Díky Englišovým dobrým pracovním výsledkům v Zemském 

statistickém úřadě mu bylo nabídnuto místo koncipienta 

v sociálně - politické sekci ministerstva obchodu ve Vídni. 

Karel Engliš nabídku přijal a roku 1908 se odstěhoval i se 

svojí rodinou do hlavního města monarchie. V novém zaměstnání 

měl Engliš na starosti kromě statistických analýz také 

redigování časopisu Soci ale Rundschau. 79 Kromě své práce na 

ministerstvu obchodu chodil ještě dávat kondice. 

76 F. Weyr, Paměti 1, s. 387. 
77 Můj rozhovor s profesorem Františkem Vencovským dne 26. ll. 2003 na VŠE. Ve třicátých letech 20. 
století se již bývalá Englišova žena přihlásila k německé národnosti. Po druhé světové válce měla být 
odsunuta. Díky intervenci dcery Vlasty se tak nestalo. ANM, fond K. Engliš, k. 4, inv. č. 34, list V. 
Plhoňové z Roztok u Prahy Englišovi ze dne 13. 8. 1945. 
78 Vlasta (1907 - 5. 10. 2001), v roce 1929 se provdala za architekta Františka Plhoně, s ním měla dvě děti: 
Františka (1941) a Vlastu (1943). ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv .č. 25, parte. Věra (31. 8. 1908 - 29.9. 
1990), v roce 1928 se provdala za vojáka Ladislava FUrsta, jejich manželství zůstalo bezdětné. ANM, fond F. 
Vencovský, k. 1. inv. Č. 24, parte. Karel (l912 - 15. 9. 1991), vystudoval právnickou fakultu Masarykovy 
uníverzity. V roce 1938 si vzal Zoru Prokopovou. Měli spolu dvě děti, Martu (1940) a Karla (1941). 
Informace mi poskytl prof. František Vencovský a Ing. Karel Engliš. 
79 Při redigování tohoto časopisu se také Engliš zdokonalil v cizích jazycích jak sám napsal: " ... zase jsem 
mnoho překládal pro Rundschau z češtiny, francouzštiny a angličtiny do němčiny." ANM, fond F. 
Vencovský, k. 2, inv. Č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, nepublikovaný strojopis, s. 
103. 
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Ve Vídni došlo k dalšímu klíčovému okamžiku v Englišově 

životě, musel se rozhodnout, zda má dále pokračovat 

v úřednické kariéře nebo se spíše soustředit na akademickou 

dráhu. Podle profesora Weyra to byla pravděpodobně souhra 

náhod, která rozhodla ve prospěch druhé možnosti. 80 

Engliš dostal nabídku od svého nadřízeného na 

ministerstvu profesora Schiffa, aby se habilitoval na 

Vídeňské univerzitě. Podle Jaroslava Kolaříka tuto velice 

lákavou možnost udělat s pomocí svého nadřízeného docenturu, 

odmí tl z vlasteneckých důvodů. 31 Dal raděj i přednost české 

technice v Brně, kde byl profesorem národního hospodářství 

Jan Koloušek. U něho se Karel Engliš habilitoval prací 

"Tarifní smlouvy pracovní po stránce národohospodářské~ a od 

roku 1910 začal přednášet jako docent národního hospodářství 

na české technice v Brně. Jeho první přednáška se zabývala 

dělnickou otázkou v politice. Na své přednášky měl Engliš 

dovoleno dojíždět při zaměstnání z Vídně. 82 

Jedna velmi smutná událost pomohla Karlu Englišovi v jeho 

kariéře. V roce 1912 zemřel profesor Albín Bráf, na jeho post 

na právnické fakultě nastoupil profesor Josef Gruber a 

uvolnil tak své místo na pražské technice profesoru Janu 

Kolouškovi z brněnské techniky, na jehož místo se hledal 

vhodný nástupce. Nakonec bylo volné místo profesora národního 

hospodářství nabídnuto Karlu Englišovi.8~ Ten souhlasil a 

stal se tak v 31 letech mimořádným profesorem. 

Po čtyřleté působnosti na ministerstvu obchodu opustil 

tedy Karel Engliš s rodinou Vídeň. Ke změně povolání svého 

přítele si poznamenal František Weyr do svých pamětí: "Engliš 

dostal se tak do svého nejvlastnějšího živlu r neboť byl 

rozeným pedagogem a jeho snaha po uplatnění se ve veřejném r 

80 F. Weyr, Paměti 1. s. 387. 
81 1. Kolařík, Pelúze a politika, s. 58 - 59. 
82 Engliš měl povoleno jednou týdně odejít z úřadu v 1. hodinu odpoledne a jet do Brna na svou přednášku. 
Po ní se vracel týž den zase zpět. Tamtéž, s. 60. 
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zejména politickém životě byla již tehdy zcela zřejmá. Své 

nesporné pedagogické a řečnické nadání mohl uplatnit jen jako 

profesor a poslanec r nikoliv jako pouhý ministerský 

úředník".84 

1. 6. Brněnská technika 

Mohlo by se zdát, že svým rozhodnutí opustit 

multikulturní Vídeň a jít do provinčního Brna si Karel Engliš 

značně pohoršil. Hlavní město monarchie mu přece jenom 

nabízelo lepší možnost uplatnění než Brno, ale až později se 

ukázalo, že se rozhodl správně. V Brně Engliš působil 

s různými přestávkami, způsobenými jeho působením ve státních 

úřadech v Praze, do druhé světové války. "Brněnské období" 

lze proto označit za vůbec nejšťastnější v jeho životě. 

První Englišovou starostí v Brně bylo zajistit pro svou 

rodinu ubytování. Po krátkém hledání se celá rodina 

nastěhovala do dvoupokojového bytu na náměstí Ti voli (nyní 

Konečného) Bohužel ani tady nebyly jeho začátky příliš 

lehké. Po rozchodu s manželkou mu zbyla starost o tři malé 

děti: " ... a na vše musel mu stači t hubený plat mimořádného 

profesora... byl vždy nejpečlivějším otcem a přednostou 

domácnosti r který si až na několik cigaret veškeré požitky a 

veškerý přepych zásadně v zájmu své rodiny upíral. žil 

neustále v rodině nepěstuje tehdy skoro žádných společenských 

styků. ,,85 Takto vzpomínal na Englišovy těžké začátky v Brně 

jeho přítel František Weyr. 

Nemohlo být pro něho asi nijak jednoduché rozdělit 

vhodně svůj čas mezi děti a vědu. " ... se praví r že k vědecké 

práci je třeba klidu. Není to vždy doslova pravda. ( ... ) Tu 

83 O místo po profesoru Janu Kolouškovi se ucházeli tři kandidáti. Engliš, Hodáč a Koudela. Hodáč si svou 
kandidaturu rozmyslel a odstoupil. Pro Engliše rozhodlo to, že jeho kandidaturu podpořil i odcházející 
profesor Jan Koloušek. Tamtéž. 
84 F. Weyr, Panlěti 1, s. 388. 
85 F. Weyr, Paměti 1, s. 369. Englišovu finanční situaci stěžovalo i to, že musel vyplácet své bývalé ženě 
výživné. J. Kolařík, Peníze a politika, s. 107. 
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jsem pracoval své "Základy hospodářského myšlení" mezi dětmi r 

které si hrálYr také křičelYr plakalYr ... r ale tato rušení ... mne 

nerozčilovala a pracoval j sem při něm radostně. Připouštím r 

že bych to dnes s vnuky už nesvedl. ,,86 Takto vypadala rodinná 

"idylka" v rodině Englišů. 

V Brně se ještě nestačil Engliš pořádně ubytovat a už mu 

přišla z Vídně lákavá nabídka na práci znovu na ministerstvu 

obchodu. Jednalo se o místo sekčního rady v sociálně 

politickém oddělení, ve kterém dříve pracoval jako 

koncipista. Engliš, ale odmítl znovu pracovat jako úředník a 

dal raději přednost univerzitní činnosti. Kdyby přijal tuto 

nabídku nepochybně by vylepšil svůj rodinný rozpočet. 8i 

Práce na univerzitě byla dosti časově náročná a proto si 

po čase Engliš naj al hospodyni, aby mu pomohla s vedením 

domácnosti. Ta se starala i o děti, které si k ní postupně 

vybudovaly velmi silný citový vztah. Její jméno bylo Valerie 

Sovová a pozděj i se stala jeho druhou manželkou. 88 Vzali se 

12. června 1921 a věkový rozdíl mezi manželi činil pouhé 

čtyři roky. 

o jeho druhém manželství můžeme říci, na základě 

vzpomínek Františka Weyra, že bylo šťastné. " ... v druhém svém 

manželství cítil se velmi spokojeným a obklopoval svou druhou 

manželku trvale všemi možnými pozornostmi a láskou. Že jeho 

živý a prudký temperament vyžadoval zpravidla na druhé straně 

značné ústupky a podřizování ser je ovšem nesporné. ,,89 I 

zápisky samotného Engliše potvrzují, že volba druhé manželky 

byla víc než šťastná. Zatímco existenci své první ženy 

přechází mlčením, o Va1erii napsal: I'i··· byla ona duší 

86 ANM. fond F. Vencovský, k 2, inv. č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. 37. 
87 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 63 - 64. 
88 Valerie Sovová (18. ll. 1884 - 5. 2. 1964), pocházela z rodiny hostinského v Měníku u Litovle. 
K seznámelú s budoucím manželem došlo docela náhodně. Když Engliš hledal hospodyní do své domácnosti, 
obrátil se na jejího bratra, který pracoval jako sluha na brněnské technice. Ten mu dopomčil právě svou 
sestm. Můj rozhovor s profesorem Františkem Vencovským 26. ll. 2003 na VŠE. 
89 F. Weyr, Paměti 1, s. 389. 
90 K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 85. 
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domácnosti zkrátka rrnaše máma". Nezkazila žert, dělala '" mně 

dostaveníčko před svátkem, slavnosti rodinné uměla znamenitě 

uspořádat, vyzdobit, rozjasnit. (",) Ráda tančila a uměla 

všechny tanečníky napodobit, čemuž jsme se moc nasmáli. ,,90 

Kolem roku 1912 došlo k významné události na české 

technice v Brně. Profesorský sbor dosáhl u ministerstva kultu 

a vyučování ve Vídni systemizace nové samostatné stolice pro 

obor právních věd. Hlavní slovo při obsazování nového místa 

měl jediný právník na české technice Karel Engliš. Ten 

prosadil na nové místo svého bývalého kolegu z Bráfova 

semináře Františka Weyra, který v té době působil jako docent 

správního práva a správní vědy na české univerzitě v Praze. 

Zajímavostí je, že po ukončení svých studií mezi sebou 

neudržovali téměř žádný kontakt. "Ve Vídni, (",), sešli jsme 

se však jen jednou nebo dvakrát a naše osobní styky zůstaly 

tam proto jen zcela povrchní. (.,,) Nebyli jsme ani v písemném 

styku, a proto mne překvapil jeho dopis z Brna, v němž se mne 

dotazoval, zdali bych přijal nově zřízenou profesuru právních 

věd na tamní technice. ,,91 Jaké důvody vedly Karla Engliše k 

tomu, že se rozhodl prosadit na nové místo právě Františka 

Weyra se asi už nikdy přesně nedozvíme. Pravděpodobně 

přihlédl i k jeho vědecké práci. S jistotou, ale můžeme říci, 

že měl při výběru svého kolegy velmi šťastnou ruku. 

Profesionální vztah brzy přerostl v přátelství, které 

vydrželo až do smrti Františka Weyra. 

Mezi odmítnutými kandidáty na novou stolici byl i 

František Xaver Hodáč, kterého Engliš odmítl dost nevybíravě: 

"Kdybych měl panství a hledal ředitele, pak by to byla moje 

věc, koho jmenuji a snad bych tě jmenoval, ale profesora na 

vysoké škole není moje soukromá věc. ,,92 Z Englišových slov je 

patrné, že při výběru vhodného kandidáta zohlednil především 

91 F. Weyr, Paměti 1, s. 354. 
92 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. Č. 33, K Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, 
nepublikovaný strojopis, s. 78. 
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stránku přínosu kandidátů pro brněnskou techniku a nenechal 

ovlivnit různými zájmovými skupinami, které se snažily 

prosadi t své kandidáty. Nepřekvapí asi proto, že si svým 

odmítnutím 

v politice, 

strany.93 

udělal z Hodáče 

přestože oba 

nepřítele a to l později 

byli členy stejné politické 

Nyní máme možnost lépe se podívat na vztah mezi Karlem 

Englišem a Františkem Weyrem. Oba se postupem času, jak už 

jsem se zmínil velice sblížili. Zajímavostí je, že oba 

pocházeli z úplně rozdílného prostředí, které formovalo 

jej ich dosavadní život. 94 Přesto dokázali nalézt společnou 

"řeč". "Kdybych byl chtěl baviti se s ním (s Englišem M. H.) 

o všech věcech a problémech, které mne zajímaly, byli bychom 

se asi brzy rozešli. Mne ovšem zajímaly - mimo jiné - ~ jeho 

problémy," poznamenal po letech profesor Weyr. 95 Ten 

přemýšlel i o tom, co je oba tedy tolik spojuj e a nakonec 

dospěl názoru, že se jedná o "spřízněnost intelektů". 96 

Nepochybně se navzájem ovlivnili v pozitivním slova 

smyslu i ve své vědecké práci. O tom, do jaké míry Weyr 

ovlivnil Engliše, si můžeme udělat obrázek z pamětí Václava 

Chytila: "Engliš byl filosoficky a metodicky žákem Weyrovým. 

I Engliše "udělal" Weyr, není pochyby o tom, že kdyby se 

nebyli spolu ocitli ještě za Rakouska na české brněnské 

technice, sotva bychom znali Engliše v jeho potomní vědecké 

podobě. ,,97 

Na české technice v Brně měli vedle sebe kabinety, což 

jim umožňovalo velice často se navštěvovat a diskutovat o 

93 Oba byli členy Lidové strany pokrokové na Moravě. 
94 František Weyr (1879 - 1951), narodil se ve Vídni, kde i dlouhá léta žil. Jeho otec a strýc byli 
univerzitními profesory matematiky. Weyr měl na rozdíl od Engliše mnoho různých zájmů, kterého neustále 
odváděli od vědeckých otázek (např. umění, tenís atd.) K Františku Weyrovi blíže F. Weyr, Paměti 1,2,3 a 
Miloš Večeřa: František Weyr, Brno 200l. 
95 F. Weyr, Paměti 1, s. 390. 
96 František Weyr: Muž v poutech logiky, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 28. Podle Weyra se 
"spřízněnost intelektů" zakládá " ... na určitém matematickém způsobu myšlení a na zálibě v obecných 
problémech vědeckých a v povšechném sklonu k formální filosofii, tj. k noetice. "F. Weyr: Paměti 1, s. 369. 
97 Václav Chytil: Výňatek ze vzpomínek prof. dr. Václava Chytila na dobu vysokoškolských studií. 
nepublikovaný rukopis, v majetku rodiny. 
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ruzných problémech. Engliš pozděj i vzpomínal, že spolu za 

první světové války prodebatovali "hodiny a hodinYr tisíce 

hodin. ,,98 Když přišel František Weyr do Brna, bydlel ze 

začátku u Engliše. V jeho bytě se jejich vědecké debaty 

protahovaly až do ranních hodin. "Engliš byl tak neúnavným 

debatérem r že poslední její fáze odehrály se již v posteli r 

do které jsem se utekl a na niž si sedl můj debatující 

pří tel r" napsal Weyr. 99 

Z předešlé ukázky je velice dobře patrné, že Engliš 

velice rád diskutoval, ale pouze o tom, co ho zajímalo. Okruh 

jeho oblíbených témat byl poměrně úzký, jednalo se o 

politické, národohospodářské nebo l filosofické otázky. 

Jistou nevýhodou pro druhé bylo spokoj i t se s podřízenou 

úlohou v debatě. Profesor Weyr jednou vyprávěl: rrTak jsem 

takhle debatoval s Englišem o jeho chystané logice. To jest -

jak je u Engliše zvykem Engliš přednášel a já jsem 

poslouchal. ,,100 V diskusi nikoho nepřehlížel ani neurážel, ale 

vkládal do ní svůj bouřlivý temperament spojený s podvědomou 

snahou vyniknout. 

Zajímavá je i charakteristika Engliše od Františka 

Weyra: "... spoj oval v sobě zcela výjimečným způsobem tal ent 

s praktickýmr ale nosi tel obou byl přesto přece jen velmi 

jednostranným mužem.... Byl ... venkovský synek r nabi tý energií a 

nadšením pro práci r skromný ve vystupování r ale přitom vědomý 

si svých schopností ... Nedovedl lichoti ti a každá demagogie se 

mu protivila r proto nehodil se vlastně pro vulgární 

poli tickou činnost v demokracii ,,101 Weyr ho také pozděj i 

označil za "muže v poutech logiky". 102 Tento termín vystihuj e 

jeho přítele velice přesně. Engliš měl totiž vzácný dar 

zkoncentrovat maximální intelektuální kapitál k vyřešení 

problému a poté ho logickým postupem vyřešit. Ve vědeckém 

98 Tamtéž 
99 F. Weyr, Paměti 1, s. 369. 
100 Zdeněk Neubauer, Jako profesor, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 40. 
101 F. Weyr, Paměti 1, s. 388. 
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prostředí byl jeho způsob myšlení nepochybně výhodný, ale má 

své limity politice. Pro Engliše bylo charakteristické, že se 

snažil podrobovat poli tiku vědě. Je zřejmé, že tímto svým 

vnímáním poli tiky musel logicky narazit na řadu problémů. 

Ostatní politici nechtěli nebo nebyli schopni se dí va t na 

věci jeho očima. 103 

Jeho vlastnost soustředit se vždy jen na jeden cíl, měla 

za následek, že si Engliš nikdy nevytvořil stálý okruh 

přátel. ,r··· když byl povolán do vlády nebo později v čelo 

naší Národní banky, opustil na několik let Brno, aniž by se 

byl osobně rozloučil s nejbližšími kamarády - jako by tím 

chtěl naznačit: čert vezmi všecky kamarády, teď mám 

důleži těj ší starosti!" vzpomínal František Weyr. 104 Tento rys 

jeho povahy zapříčinil ochladnutí vztahu k mnoha 

přátelům a měl vliv na často se měnící okruh 

nejbližších. Jen málokdo ho dokázal plně pochopit. 

1. 7. Vstup do politiky 

V Brně se také naskytla Englišovi možnost 

jeho 

jeho 

širší 

publikační činnosti. Přispíval články zejména do Lidových 

novin a do Naší doby a zabýval se v nich vedle sociálních 

otázek také otázkami veřejných financí. Tím se postupně 

dostával do podvědomí veřejnosti, což vyústilo v nabídku 

poslanecké kandidatury za Lidovou stranu pokrokovou do 

Moravského zemského sněmu. 105 

102 Tamtéž 
103 Václav Chytil píše ve svých pamětech, že Engliš " ... často proměňoval schůze vlády ve svou universitní 
posluchárnu, členové vlády poslouchali, ale nerozuměli mu. "Václav Chytil: Výňatek ze vzponúnek prof. dr. 
Václava Chytila na dobu vysokoškolských studií, nepublikovaný rukopis, v majetku rodiny. 
104 F. Weyr, Paměti 1, s. 391. 

lOS Lidová strana pokroková na Moravě se zformovala v roce 1909 sloučením dvou stran, Lidové strany na 
Moravě a Moravské strany pokrokové . Strana se snažila o určitý kompromis mezi státoprávním programem 
a spoluprací s vídeňskou vládou. Během první světové války se však postavila do čela odboje na Moravě a 
její vedení se podílelo na vzniku pobočky tajného výboru Maffie. V roce 1917 se sloučila se Slezskou 
lidovou stranou v Moravsko - Slezskou lidovou stranu pokrokovou. Na jaře roku 1918 se tato strana 
začlenila do České strany státoprávně demokratické. Blíže k Lidové straně pokrokové Jiří Malíř, Národní 
strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě. In: Politické strany. Vývoj 
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stalo se tak 27. dubna 1913 na ustavující schůzi 

školského odboru lidově pokrokové strany, kam byl také pozván 

Karel Engliš. Ten se svým souhlasem z počátku váhal, ale 

nakonec kandidaturu přijal. Dal si podmínku, že bude po dobu 

své volební kampaně vystupovat jako nezávislý kandidát a 

pokud ve volbách uspěj e vstoupí do strany. Tuto skutečnost 

využil tisk, který sympatizoval sjinými kandidáty. "Dlužno 

však přibíti veřejně na pranýř jednání prof. Engliše, jenž na 

schůzích volebních veřejně prohlásil, že jako kandidát na 

zemský sněm stojí nad poli tickými stranami, ve skutečnosti 

však je nepřímým kandidátem zkrachovalé Lidové 

pokrokové. ,,106 

strany 

Lidová strana pokroková vyhradila mu pro jeho kandidaturu 

volební okrsek Místek Frenštát Frýdlant Příbor 

Brušperk a Fulnek. Během předvolební kampaň obj ížděl Karel 

Engliš voliče po celém tomto volebním okrsku a k dopravě mu 

sloužil motocykl s přívěsným vozíčkem. Když se Engliš objevil 

na volební schůzích, bylo pro něho typické, že se nehádal o 

politických otázkách ani nepoužíval agresivní rétoriku. Spíše 

proměňoval volební schůze ve své přednášky a voličům 

například vykládal, proč je nutné usilovat o hospodářský 

pokrok a pozvednutí životní úrovně chudého lidu. Přesto 

slavil s tímto netypickým stylem pro politiku úspěch a volby 

se mu podařilo vyhrát. 107 

Zajímavá je i jedna historka, která se Englišovi 

přihodila během jeho volební kampaně. Když jednou přijel do 

Frenštátu, nechal si tam poradit, aby se šel dát ostříhat 

k místnímu voliči, že to dobře zapůsobí na voliče. Pak se 

ukázalo, že by bylo dobré zajít i k druhému holiči ve městě a 

nechat se tam oholit. Zašel tedy Engliš i k němu. Jak se 

pozděj i ukázalo i " ... v jiných městech okrsku byli '" holiči. 

politických stran a lmutí v českých zenúch a Československu (1861 - 2004), I. díl: období 1861 - 1938, Brno 
2005, s. 139 - 199. 
106 ANM. fond K. Engliš, k. 59, inv. č. 802, ilustrační materiál, Našinec 22.5. 1913. 
lOl J. Kolařík, Peníze a politika, s. 78. 
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Tak Engliš chtěj nechtěj se musil dát ostříhat ~ v Příboře 

(důkladněji r než ho ostříhali ve Frenštátě) a zkrátka r když 

se vrátil po agitaci do Brna r byl ostříhán a oholen jako 

nějaký trestanec. ,,108 I takové to strasti musel protrpět, 

pokud se chtěl stát poslancem zemského sněmu na Moravě. 

Dne 26. června 1913 se tedy Engliš stal poslancem za 

obvod Místek - Frenštát - Frýdlant - Příbor - Brušperk a 

Fulnek. Celkem bylo odevzdáno v tomto volebním okrsku 1232 

hlasů, z nich pro Engliše bylo 646. Druhý kandidát klerikálů 

získal jen 469 hlasů. 109 

Tisk, který sympatizoval s neúspěšnými kandidáty, se 

nemohl smířit s jejich porážkou. Napadl tedy slovně Engliše a 

vzal si na mušku znovu to, že nebyl členem žádné strany před 

volbami. "Kdo zví tězil v naší skupině. Jest známo. Je to 

prof. dr. Engliš z Brna r jenž vděčí za své vítězství násilí a 

lži ... S konservativním živnostnictvem sehrána šeredná komedie. 

Namlouváno jemu r že prof. Engliš není an~ pokrokovÝr ani 

lidovÝr nýbrž samostatnÝr a tak sedlo mnoho neprozíravých 

voličů volnomyšlenkářským křiklounům na lep. ,,110 

Po volbách vstoupil Engliš do klubu Lidové strany 

pokrokové, kde měl možnost seznámit se i s vůdcem strany dr. 

Adolfem Stránským. Podle Jaroslava Kolaříka se s ním nijak 

zvlášť nesblížil, ale skutečné přátelství navázal až později 

s jeho synem Jaroslavem. lll Ve stejném roce byl Engliš zvolen 

i děkanem na české Vysoké škole technické v Brně. 

Svou pozornost v zemském sněmu soustředil Engliš 

především na otázky zemských financí a školských problémů. ll ::: 

108 Tamtéž. s. 78. 
109 ANM, fond K. Engliš, k. 59, inv. č. 802, iluStraČIÚ materiál, Slezský venkov 1. 7. 1913. 

110 ANM, fond K. Engliš, k. 59, inv. Č. 802, ilustračIÚ materiál, Ostravský kraj, 1913. 
ll! J. Kolařík, Peníze a politika, s. 89. Adolf Stránský (1855 - 1931) český právník, novinář a politik. 
Vydavatel Lidových novin. Měl velký podíl na vytvořelú Lidové pokrokové strany. Během Englišovy 
volební kanlpaně se OPOZiČIÚ tisk pustil i do něho a nazýval ho "zloduchem Moravy". ANM, fond K. Engliš, 
k. 59, inv. Č. 802, ilustračIÚ materiál, Našinec, 1913. 
112 V roce 1917 vyšla Englišovi práce pod názvem" Theorie statistiky spotřebního hospodářství. SpotřebIÚ 
hospodářství 65 učitelských rodin na Moravě z roku 1913 - 1914". Bylo to statistické šetření o spotřebě 



Za zmínku stojí i to, že se podílel na vypracování zákona na 

elektrifikaci Moravy. Jeho aktivní politická činnost však 

netrvala dlouho. Po roce ji přerušilo rozpoutání První 

světové války, která přerušila činnost Moravského zemského 

sněmu. 

S vypuknutím války byla spojená i mobilizace. Také 

Karlu Englišovi hrozilo, že bude povolán do armády. Nakonec 

se podle Weyra voj enské službě vyhnul díky drobné tělesné 

vadě - přivřené víčko levého oka. 113 Mnohem pravděpodobněj ší 

je, že nemohl narukovat spíše kvůli kýle. 114 

Válečná léta jsou pro Engliše znovu spojená se starostí, 

jak uživit rodinu. První léta války pobíral jen plat 

mimořádného profesora, který přestal být dostačující. Náklady 

na výživu rodiny neustále rostly a Engliš ještě musel platit 

výživné své bývalé manželce. Přesto se neodmítl podělit o své 

skromné prostředky se svým přítelem Františkem Weyrem, který 

na to vzpomíná ve svých pamětech: N--- docházely peníze r dělil 

se přítel Engliš věrně o své zásoby se mnou a hostil mne při 

mých téměř každodenních dopoledních návštěvách r pokud měl 

právě ve své domácnosti něco k snědku r ba často mne dokonce i 

dovedně oholil r aby mně ušetřil výdaje u holiče. ,,115 Koncem 

války se Englišova finanční situace trochu zlepšila, protože 

byl jmenován řádným profesorem. 

Za války se Engliš nikdy nestal členem tajného spolku 

Maffie, ani nijak radikálně nevystupoval proti vídeňské 

vládě. Nepochybně se ale zajímal o informace týkající se 

vytvoření nového českého státu. Jinak se během tohoto období 

spíše soustředil na práci v zemské školní radě a na 

univerzitní a vědeckou činnost. 116 

svou 

učitelských rodin před válkou. Dodnes je tato práce neocenitelným pramenem poznání tehdejšího způsobu 
života střednich vrstey. 
113 F. Weyr, Paměti 1, s. 389. 
1141. Kolařík, Peníze a politika, s. 107. 
ll5 F. Weyr, Paměti 1, s. 434. 
116 Za zmínku stojí, že vedl i polemiky s uznávanými autoritami, jako byl F. Fellner statistik a autor prací o 
národnim důchodu v Rakousko - Uhersku. Blíže Ivan Jakubec, K. Engliš, F. Fellner a národni důchod, in: 
EkonOlnická revue, III., 2000, Č. 3, s. 52 - 58. 
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2. Ministrem a guvernérem 

2. 1. Ve víru Národní demokracie 

Vznik Československa 28. října 1918 je nepochybně 

mezníkem v českých děj inách tak i v životě Karla Engliše. 

Právě tehdy začala jeho kariéra ve vrcholných funkcí státní 

správy a veřejného života. 

V průběhu První světové války došlo k radikalizaci 

dělnictva a movitější vrstvy společnosti se obávaly domácích 

otřesů po skončení války. Jejich nejistotu podporoval i 

strach z návratu českých vojáků z rakouské armády a 

československých legií v zahraničí, u kterých nebylo zcela 

jasné co "všechno budou mít tito vojáci v hlavě~ po 

revolucích v Rusku. 1 Právě tyto obavy přiměly majetnější 

vrstvy obyvatelstva k myšlence politického sjednocení. 

Iniciátorkou celého proj ektu byla strana národně sociální, 

která však od tohoto záměru nakonec ustoupila. V dalším 

jednání pokračovaly strany programově nesocialistické. 

Jednalo se o stranu mladočeskou, státoprávně pokrokovou, 

realistickou a Englišovu moravsko lidovo - pokrokovou. Tyto 

strany cítily potřebu vytvořit jednotné silné uskupení, které 

by bylo zaměřeno na městské voliče, uznávalo principy 

soukromého vlastnictví a bylo především účinnou protiváhou 

všem socialistickým stranám. 2 

Koncem roku 1917 a počátkem roku 1918 se tyto čtyři 

politické strany dobrovolně rozpustily a spojily se 9. února 

1918 jedinou stranu Českou státoprávní demokracii. 

Priori tou nového politického subj ektu bylo dosažení státní 

1 Jana, Čechurová, Česká politická pravice. Mezi převratem a krizí, Praha 1999, s. ll. 
2 Z těchto čtyř stran měla jediná Moravsko- lidovo pokroková na Moravě vybudovanou stranickou 
organizaci. Později se z jejich členů vytvořila platfonna uvnitř Národní demokracie označovaná jako 
"moravské křídlo". Jiří Malíř, Národní strana svobodomyslá v Čechách a lidová strana (pokroková) na 
Moravě, in: Politické strany. Vývoj politických stran a hnuti v českých zemích a Československu (1861 -
2004), I. díl: období 1861- 1938, Brno, 2005, s. 170 - 185. a J. Čechurová, Česká politická pravice, s. 10-
16. 

37 



samostatnosti. Zanedlouho k ní přistoupili někteří 

představi telé strany staročeské a poté i Slovenské národní 

strany.3 

V době převratu tedy 28. října 1918 byl Karel Engliš 

v Brně. Ještě v tentýž den bylo na politické poradě usneseno 

vyslat někoho do Prahy, aby se stal spojkou mezi Národním 

výborem v Praze a mezi ostatními Národními výbory na Moravě a 

ve Slezsku. Nakonec byl vybrán Karel Engliš. 4 V Praze bylo 

toto rozhodnutí přijato kladně, což potvrzuje i dokument 

pražského Národního výboru, který podepsal František Soukup: 

"Prezidium zřidiž v rámci kanceláře Národního výboru zvláštní 

kancelář moravsko-slezskou. Jejímu vedením budiž pověřen 

prof. dr. Enlgiš a Jemu budiž dán k ruce sekretář dr. 

Palkovský (kancelářská síla). ,,5 

V Praze se ocitl Engliš v centru politického dění a mohl 

se tu plně realizovat. Také toho nepochybně využil, protože 

byl zvolen jedním z místopředsedů Státoprávní demokracie a 

také je jmenován poslancem Revolučního Národního shromáždění, 

které se konstituovalo v listopadu téhož roku. Možná i díky 

této funkci byl vyslán jako člen delegace, která měla uvítat 

na hranicích v prosinci 1918 vracejícího se prezidenta Tomáše 

Garrigue Masaryka. Poté ho doprovázel i se zástupci ostatních 

stran vlakem při jeho "slavném" návratu do vlasti. O tom jak 

si této pocty vážil, svědčí i to, že si na památku 

z jídelního vozu odnesl část květiny, kterou pak pečlivě 

schraňoval. 6 

Po složení poslaneckého slibu na první schůzi Revolučního 

Národního shromáždění se Karel Engliš postupně podílel na 

3 Zdeněk Sládek. Československá národní demokracie, in: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 
v českých zemích a Československu (1861 - 2004), I. díl: období 1861 - 1938, Brno, 2005, s. 593 - 594. 
4 Podle pamětí významného českého ekonoma Cyrila Horáčka si bezprostředně po převratu Engliše do Prahy 
povolal Alois Rašín a to z důvodu, že" ... se obával jeho (Horáčkova) vlivu v ekonomické oblasti, a Engli.5 
měl být po ruce při řešení teoretických sporů jako protiváha akademickému duchu Horáčkovu. " Antonie 
Doležalová, K počátkům poslanecké práce Karla Engliš, in: Ekonomická re"Vue IV, 2001, č. 2, s. 91. 
5 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. č. 1. 
6 Jaroslav Kolařík, Penize a politika. Karel Engliš, bojovnik o stabilizaci, Praha 1937, s. 130. 
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práci několika jeho výborů.! Především se ale významně 

angažoval ve finančním výboru. Historička Antonie Doležalová 

rozdělila Englišovu působnost v parlamentu podle návrhů, na 

kterých se nějakým způsobem podílel, do tří skupin: první 

tvoří hospodářské a sociální, další "moravské" a poslední 

školské. a 

Významným Englišovým počinem byl zákon o zavedení 

obchodních platidel, který předložil na třetí schůzi 

Národního shromáždění, 19. listopadu 1918. Byl to vlastně 

první měnový zákon Československa, který byl přijat, ale 

nikdy nebyl uskutečněn pro odpor prvního ministra financí 

Československa, Aloise Rašína, který měl již připravené jiné 

řešení. 9 Zákon o obchodních platidlech lze také považovat za 

první významnější názorový střet mezi Karlem Englišem a 

Aloisem Rašínem o to, jakým směrem bude vedena hospodářská 

politika nového státu. 

Po politickém převratu proběhla anketa o uspořádání 

československé měny. Zorganizovala jí zvláštní komise při 

Pražské obchodní a živnostenské komoře. Podkladem pro anketu 

byl dotazník, který sestavil profesor národního hospodářství 

na Univerzitě Karlově Cyril Horáček. Celkem odpovědělo 28 

vybraných účastníků od vědců až po "praktiky".lo Zpracováním 

výsledku této ankety byl pověřen Karel Engliš, který na to 

dostal osmidenní pracovní dovolenou. I tak ho to stálo velké 

pracovní úsilí, musel pracovat až 16 hodin denně, aby včas 

odevzdal svůj elaborát ministru financí. Engliš se nespokojil 

totiž jen se samotným zpracováním, ale zauj ímal k některým 

předloženým názorům své kritické stanovisko. Po odevzdání 

zpracované ankety ministerstvu financí se ukázalo, že jej í 

Finančního, sociálně-politického, pojišťovacího, pro pozemkovou reformu, rozpočtového. Ve finančním 
výboru byl po určitou dobu místopředsedou. A. Doležalová, K počátkům poslanecké práce Karla Engliše. in: 
Ekonomická revue IV, 2001, Č. 2, s. 93 - 94. 
8 Tamtéž, s. 92. 
9 Blíže František Vencovský, Vzestupy a propady československé koruny. Historie československých 
měnových poměnl 1918 - 1992, Praha 2003, s. 20. a A. Doležalová, K počátkům poslanecké práce Karla 
Engliše, s. 92 - 94. 
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uspořádání bylo zbytečné. Alois Rašín nebyl vůbec zvědav na 

jej í výsledky, protože byl už zcela zaujat vlastním 

řešením. ll 

V březnu 1919 proběhl sjezd Státoprávní demokracie, která 

na něm přijala nový název strany - Československá národní 

demokracie. Nový název byl přij at, protože "státoprávního 

cíle již bylo dosaženo".12 Na sjezdu vyhlásil nový politický 

subjekt svůj program, v němž se definoval jako strana 

všenárodního programu, která nebude prosazovat jen zájmy 

některé ze sociálních vrstev, ale bude zastupovat zájmy celku 

- národního celku. 13 

Jednou z důležitých částí programu sj ezdu bylo přij etí 

hospodářského a sociálního programu strany. Už před sjezdem 

existovaly kolem něho určité rozpory. Vznikly totiž dva 

návrhy : konzervativní a moderněj Ší. 14 Autorem prvního byl 

prof. Koloušek a tento návrh měl i urči té sympatie Aloise 

Rašína. Druhý vypracoval Karel Engliš. Jeho návrh také 

počítal se soukromým vlastnictví, ale prosazoval 

"spravedlivější" rozdělování odměn. Dal by se označit 

termínem "sociálně tržní hospodářství." Tento program získal 

velkou podporu u mladé generace strany a byl přijat. Engliš 

to později označil za ví tězství směru 

lidovopokrokového nad mladočeským. ,,15 

V dubnu 1920 se konaly první parlamentní volby 

v Československu a pro Národní demokracii nebyly příliš 

úspěšné. Strana získal ve volbách jen 6, 4% hlasů a umístila 

se až na pátém místě mezi českými politickými stranami. 

V třísetčlenné poslanecké komoře strana získala 21 

10 Například dr. Hotowetz, profesor dr. 1. Krčmář, profesor dr. V. Mi1dschuh, E. Roos aj. 1. Kolařík, Peníze a 
politika, s. 137. 
11 Blíže F. Vencovský, Vzestupy a propady československé koruny, s. 21 a J. Kolařík, Peníze a politika, s. 
136 -164. 
121. Čechurová, Česká politická pravice, s. 23. 
13 Blíže Z. Sládek, Československá národní demokracie, s. 594 - 595. 
14 J. Šetři1ová, Alois Rašín. Dramatický život českého politika, Praha 1997, s. 84. 
15 Ferdinand Peroutka, Budování státu, díl II., Praha 1991, s. 525. 
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poslaneckých mandátů. 16 Mezi zástupci národní demokracie, 

kteří se dostali do poslanecké sněmovny, byl i Karel Engliš, 

jenž byl zvolen poslancem za župu olomouckou. 

2. 2. Engliš versus Rašín 

Dva naši nejvýznamnější prvorepublikový ministři financí 

Rašína a Engliš byli již svými součastníky srovnáváni. Ač 

byli straničtí kolegové, každý zastával zcela odlišné postoje 

v otázce měnové politiky Československa. Přes tyto své 

odborné neshody, chovali k sobě vzájemnou úctu. Ostatně 

Engliš vyj ádřil svůj vztah k Rašínovi ve sborníku "Rašínův 

památník": rr V čem j sem se rozcházel s dr. Rašínem r nebyly 

cíle r an~ hlediska r nýbrž metodYr Alois Rašín byl veskrze 

radikálnější a revolučnější. Šel přímočaře na měnu r šel 

přímočaře proti válečným půjčkám r chtěl léčit obce krizí r 

chtěl radikální vzestup měny. Proto provázely jeho opatření 

stálé krize měnové hospodářské a finanční. Není ovšem sporu r 

že v krizi je mnoho ozdravovacího a že taková přímočarost je 

jednodušší a obecně pochopitelnější. Rašín byl neohrožený a 

nebál se žádné kri ze r dí val se za ni. ,,17 

První ministr financí Československé republiky Alois 

Rašín byl mužem " ... s tvrdým odhodláním r s pracovi tostí 

benediktinského mnicha a s výbušným temperamentem. ,,18 Nikdy 

neusiloval o to, mít zajištěnou klidnou kariéru. Nebál se 

konfrontací s ostatními poslanci, i kdyby měl být ve svém 

postoj i zcela osamocen. Byl na sebe velice přísný a totéž 

žádal od svého okolí. Svým spoluobčanům vytýkal tří hlavní 

hříchy: že zlenivěli a nespoléhají sami na sebe, ale na 

pomoc státu. Dále, že se mylně domnívají, že svoboda znamená 

neposlušnost a zákaz poroučení. Díky těmto svým zásadám a 

16 Ovšem dva poslanci nebyli zvoleni na jejích kandidátkách. J. Čechurová, Česká politická pravice, s. 29 -
32. 
17 Rašínův památník, Praha 1927, s. 23. 
18 Jiří Kovtun, Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918 - 1935, Praha 2005, s. 109. 
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názorům se nemohl Rašín nikdy stát populárním politikem 

napříč celého politického spektra. 19 

Již jejich součastník novinář Ferdinand Peroutka se 

pokusil ve svém díle "Budování státu" o jej ich srovnání: 

nNevíme, jak by os tál Rašínův finanční věhlas před kritickým 

zkoušením odborníků. Je pravděpodobné, že by se jim podařilo 

jej brzy nepříznivě rozebrat, že by sumu jeho odborných 

vědomostí shledali nepatrnou. Vskutku to byl spíše populární 

finanční kazatel než vědec. Ale jeho přednosti nebyly 

odbornické, nýbrž lidské: důslednost a vůle. Dovedl jít 

houževnatě za myšlenku, jejíž odborné rozvržení a vypracování 

nepochybně přejal od někoho jiného. A uměl ji lidem podat 

tak, že na ni nezapomněli. Byl to muž horkého citu a podařilo 

se mu vylíčit finanční otázku jako kus národního osudu. Dr. 

Engliš nepochybně lépe rozuměl financím, ale chyběly mu 

poli tické, vůdcovské schopnosti Rašínovy. ,,20 

Zásadní význam v politice má v ní mluvené nebo písemné 

proj evy, kterými se politici snaží získat pozornost svých 

potencionálních voličů. V tom byl Engliš oproti Rašínovi 

v jisté nevýhodě, protože jeho prostou větu musel číst i 

odborník s maximální pozorností. U některých jeho pojednáních 

bylo potřeba je studovat pro záplavu cizích se slovníky nebo 

je konzultovat s odborníkem. Zkrátka Englišův sloh byl příliš 

hutný na to, aby zaujal širokou čtenářkou obec. Když se 

jednou novináři ptali jednoho vysokoškolského profesora, zda 

četl Englišův nejnovější článek, odpověděl jim slovy: 

nKolego, já neumím arabsky. A poněvadž vím, že Engliš píše 

arabsky, nečtu to. ,,21 Z tohoto vyjádření je jasně patrné, že 

se asi s Englišem neměli příliš v lásce. Sám Engliš se všem 

nařčením, že píše příliš těžce, bránil a vysvětloval to tím, 

že se jeho knihy "musí čísti pozorně, protože to není žádný 

19 Blíže k Aloisi Rašínovi Vlastislav Lacina, Alois Rašín, Praha 1992 a Jana Šetřilová, Alois Rašín. 
20 Ferdinand Peroutka Budování státu, Praha 1991, díl IV., s. 1648. Historička Jana Šetřilová konstatuje, že 
,,pro rok 1919 bylo patrně lepší mít v křeslo ministra financí člověka praxe, i když třeba po teoretické stránce 
elektika, než méně razantního teoreticky fundovaného odborníka." J. Šetřilová, Alois Rašín, s. 146. 
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román... Ale kdo s~ dá práci přesně čísti od počátku může 

sledovati postup myšlenek a porozuměti celku r nerozumí -li 

něčemu r stojí mu to za přemýšlení r protože není v knize slova 

zbytečného nebo napsaného nazdařbůh. ,,22 

V mluveném projevu dokázal Rašín svými v "údernými" slovy 

dosti silně zapůsobit na posluchače. Engliš, který byl také 

velice dobrý řečník, ale pokud začal něco vysvětlovat změnil 

se na univerzitního profesora a např. schůze vlády proměnil 

ve svou posluchárnu. Členové vlády ho poslouchali, ale ne 

všichni mu rozuměli. Antonín Švehla nazýval tento způsob 

Englišova vyj adřování 
" 

C
v 

l' ns ka' rV ecv " • 23 O tom, jak zdlouhavě 

Engliš vysvětloval své záměry vládě, svědčí i vyjádření 

ministra vnitra Mayr-Hartinga před novináři, když jim 

odpovídal na jízlivou otázku jakým jazykem se v kabinetu 

mluví, odpověděl jim: ffBiBl Bohmisch r biBl deutsch r ale 

hlavně English." Tím mínil "Trochu česky, trochu německy , 

ale hlavně mluví Engliš.,,24 

Nejvážnější rozdíly v názorech byly mezi Englišem a 

Rašínem v měnové politice Československa. Jednalo se zejména 

o Rašínovu měnovou reformu z března roku 1919, ke které měl 

Karel Engliš velké výhrady. Rašínovým ideálem bylo zhodnotit 

korunu, tím překonat inflační důsledky války a pokud možno 

vrátit koruna na předválečnou úroveň. Jeho mottem se stalo 

heslo: "Jak dobrá je měna tak dobrý je národ". 25 Jednalo se 

tedy vlastně o deflační koncepci, kterou Engliš zásadně 

odmí tal. Podle jeho názoru měla být hospodářskou prioritou 

politika měnové stabilizace. Odmítal také peněžní restrikci, 

kterou považoval za neúčinnou. Spatřoval v ní praktickou 

21 J. Kolařík.. Peníze a politika, s. 67. 
22 ANM, fond F. Vencovský, k. 2, inv. Č. 33, K. Engliš, Z vědecké dílny, kapitoly o vědecké práci, s. 97. 
23 Václav Chytil,Výňatek ze vzpominek prof. dr. Václava Chytila na dobu vysokoškolských studií. 
nepublikovaný rukopis, v majetku rodiny. a 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 67. 
24 Srov. AntOllÚl Klimek, Boj o Hrad 2. Kdo po Masarykovi? Praha 1998, s. 100. J. Kolařík, Pelúze a 
politika. s. 414 - 415. 
25 Pavel Kosatík, Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preisse, Praha 1996, s. 60. 



aplikaci kvantitativní teorie peněžní, která přehlíží 

reformní opatření na důchodový i cenový vývoj.26 

Po demisi Kramářovy vlády v červnu 1919 byla utvořena 

vláda "rudozelené" koalice v čele s Vlastimilem Tusarem. Už 

tehdy se objevilo Englišovo jméno mezi možnými kandidáty na 

post ministra financí. S úmyslu nakonec sešlo, protože vedení 

Národní demokracie nesouhlasilo s tímto řešením. Ostatně i 

nový předseda vlády Tusar se obával toho, že by Engliš vnesl 

do Rašínova finančního plánu zmatek. Novým ministrem se tedy 

stal příslušník agrární strany profesor Cyril Horáček. 27 

Ten se po dobu svého krátké ministrování musel potýkat 

s řadou problémů. Profesor Horáček nebyl nij ak nadšen svou 

novou funkcí, kterou vzal jen z povinnosti. Na veřejnosti 

působil unaveně a dával najevo, že mu nový úřad příliš 

nepřirostl k srdci. Byl mu bližší spíše poklidný život na 

univerzitě než exponované ministerstvo financí. Po třech 

měsících tedy podal demisi. 28 

Hledání vhodné nástupce bylo velice obtížné a trvalo dva 

týdny. Mezi kandidáty se opět objevilo Englišovo jméno, 

kterého si přál v úřadě mít prezident Masaryk. S tím, ale 

nesouhlasilo vedení Národní demokracie hlavně proto, že "by 

tím byla snížena Rašínova prestiž". 29 Nakonec se po vleklých 

jednáních v parlamentu stal ministrem financí agrárník Kuneš 

Sonntág. 

V prvních parlamentních volbách v dubnu 1920 zvítězila 

sociální demokracie. Sestavením nového kabinetu prezident 

pověřil předsedu vítězné strany Vlastimila Tusara. Do této 

vlády měl Masaryk již vyhlédnutého kandidáta na post ministra 

financí. Byl jím samozřejmě Karel Engliš. Pro svůj záměr 

26 František Vencovský, Englišova praktická finanční a měnová politika, in: Národohospodářský obzor lY., 
2004, Č. 3, s. 52 - 54. Historička Jana Šetřilová se pokusila ve své práci o srovnání Rašínovy a Englišovy 
měnové politiky. Uvádí, že ,.pro danou dobu a období budování státu byly patrně, i když se jedná o závěr 
jistě kontroverzní, Rašínovy plány a skutky schopnější života - již tím, že je dokázal prosadit". J. Šetřilová, 
Alois RašÍn, s. 15l. 
27 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 170 - 171. aJ. Šetřilová, Alois Rašín, s. 88. 
28 F. Peroutka, Budování státu, díl II., s. 756 -758. a J. Kolařík, Peníze a politika, s. 171- 172. 
29 F. Peroutka, Budování státu, díl II., s. 758. 
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získal i předsedu agrární strany Antonína Švehlu. Ačkoliv 

Engliš souhlasil s touto nabídkou, poukazoval správně na to, 

že musí brát ohledy na svou stranu. Vedení národní demokracie 

nesouhlasilo s tímto prezidentovým plánem a rozhodlo, že buď 

bude ministrem financí Rašín, nebo nevstoupí do vládní 

koalice. Když Engliš trval na svém vstupu do vlády a 

podpořilo ho i moravské křídlo národní demokracie, které 

dokonce pohrozilo svým odtržením, vedení strany ustoupilo. 

Engliš mohl vstoupit do vlády pouze sám za svou osobu, 

nikoliv jako reprezentant strany.30 

2. 3. Engliš a Masarykova univerzita 

Důležitou úlohu sehrál Karel Engliš také při založení 

Masarykovy univerzity. S myšlenkou na zřízení další české 

uni verzi ty přišel do styku během svého studia na právnické 

fakul tě v Praze - v této době právě vrcholily snahy české 

společnosti o její vznik. V této záležitosti se významně 

angažoval také Englišův oblíbený profesor Albín Bráf, který 

předložil návrh na zřízení nových učitelských míst na 

uni verzi tě v Praze, aby se do budoucna zaj istil dostatek 

vysokoškolských učitelů pro novou univerzitu. 3l 

Nápad svého učitele se později podařilo Englišovi 

částečně realizovat na české technice v Brně během První 

světové války. Společně s přítelem Františkem Weyrem založili 

seminář pro vědeckou výchovu absolventů práv. ,,0 těchto 

věcech a mnohých jiných s nimi přímo nebo nepřímo 

souvisejících uvažovali jsme za světové války mnoho s kolegou 

Englišem. Připadli jsme - nevím již, byl-li to původně můj, 

nebo Englišův nápad - v této souvislosti na myšlenku konati 

v našich vědeckých ústavech na brněnské technice seminář pro 

mladé absol vované právníky brněnské, kteří by měli smysl a 

30 J. Šetřilová, Alois Rašín, s. 95. J. Kolařik, Peníze a politika, s. 205. Antonín Klimek: Boj o Hrad 1 (1918-
1926), Praha 1996, s. 117 - 118. 
31 František Vencovský, Karel Engliš, Boskovice 1993, s. 20 - 21. 
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schopnosti pro vědeckou činnost. Zároveň měl tento seminář 

podle našeho úmyslu býti jakýmsi semeništěm pro pěstování 

vědeckého dorostu~ jehož nezbytnost by se v případě zřízení 

nové university v Brně velmi brzy ukázala~" vzpomínal po 

letech František Weyr. 32 

Vznik Československa umožnil dovršit snahy o založení 

druhé české univerzity_ Na přípravě zákona ustavujícího vznik 

uni verzi ty pracoval Engliš společně s kolegou Weyrem. 33 Na 

toto období příprav vzpomínal ve svých pamětech František 

Weyr: rr." hlavní ini cia ti va v j ednotli vých věcech týkající ch 

se zřízení nové universi ty a zejména její právnické fakul ty 

vycházela od nás obou~ Engliše a mne. To platilo jmenovitě o 

iniciativě legislativní. Původní návrh zákona o zřízení druhé 

české uni versi ty vypracovali ] sme společně... Dodávám~ že 

nebylo k tomu třeba mnoho práce~ poněvadž jsme základní 

myšlenky této zákonodárné akce se týkající měli dávno 

vypracované v hlavě a námi navrhovaný zákon měl pouze sedm 

paragrafů ... ,,34 

Návrh zákona na zřízení druhé české univerzity předložil 

Karel Engliš společně se spisovatelem Aloisem Jiráskem dne 

15. listopadu 1918 Národnímu shromáždění. Zákon byl schválen 

a 28. ledna 1919 byla ustanovena univerzita v Brně, která 

přijala jméno prvního československého prezidenta. 35 

Novou uni verzi tu měly tvořit tři fakulty právnická, 

lékařská a filosofická. Se zřízením teologické fakulty se 

prozatím nepočítalo. Součástí původního návrhu zákona byl i 

způsob obsazování profesorských míst na jednotlivých 

fakultách. Měly být vytvořeny komise složené ze zástupců 

32 František We'y'T, Paměti 2. Za republiky (1918 - 1938), Brno 2001, s. 37 - 38. Seminářem prošla řada 
význanmých osobnosti, které v budoucnu působili na právnické fakultě Masarykovy univerzity. Např. Jan 
Loevenstein, Jaromír Sedláček, Jaroslav Stránský, Rudolf Dominik. F. Vencovský, Karel Engliš, s. 21. 
33 První návrh zákona vznikl v pražské kavárně Na Příkopech. lKolařík, Peníze a politika, s. 180. 
34 F. WeyT, Paměti 2, s. 39. 
35 Během projednávání návrhu zákona se vyskytly spory ohledně mista zřízení nové české univerzity. Vedle 
Brna se uvažovalo i o Olomouci a Bratislavě. Blíže J. Kolařík, Peníze a politika, s. 181 - 183 a Jiří Pulec, 
Jiřina Kaledovská, Masarykova univerzita. Založení, stavební vývoj, insignie, Brno 1994, s. 10 - ll. 
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Univerzity Karlovy a z moravských vědeckých pracovníků. 36 

Tato část návrhu se do konečného znění zákona nedostala, ale 

bylo podle ní postupováno při jmenování prvních pedagogů na 

Masarykově univerzitě.3~ 

Když se zformovaly profesorské sbory jednotlivých fakult, 

nastala volba akademických funkcionářů. Došlo přirozeně 

k drobným sporům, ze které fakulty má být zvolen první 

rektor. Nakonec se postupovalo podle tradičního pořadí, 

v němž na univerzitách po sobě následují jednotlivé fakulty. 

První na řadě byla právě právnická fakulta, která navrhla na 

funkci prvního rektora Masarykovy univerzity Karla Engliše, 

který byl také zvolen. Zvolení rektorem bylo nepochybně 

oceněno jeho zásluhy o zřízení univerzity. Děkanem právnické 

fakul ty se stal jeho pří tel František Weyr. Oba zastávali 

tyto funkce po dobu jednoho roku, tedy v letech 1919 

1920. 38 

Rok po podání návrhu na zřízení druhé české uni verzi ty 

v parlamentu, se konala slavnostní imatrikulační schůze nově 

zřízené univerzity. Karel Engliš jakožto rektor na ní 

vystoupil s proj evem, ve kterém mimo jiné prohlásil: "Máme 

tedy druhou českou uni versi tu. Chce býti sestrou své starší 

družky pražské, bude s ní pěstovati dobré a přátelské styky, 

ale bude s ní v nejlepším smyslu závoditi ... Brno stane se 

druhým kul turním střediskem republiky. ,,39 

Nová univerzita se ze začátku potýkala s mnoha problémy, 

které musel Engliš řešit. Někdy se jednalo doslova o 

kuriozity. Jedna se např. vyskytla během konání první promoce 

na doktora práv na Masarykově uni verzi tě. Engliš s Weyrem 

měli na starosti přípravu celé akce. Snažili se tedy vše 

pečlivě uchystat, ale několik minut před začátkem celé 

36 Do právnické komise byli jmenováni z Prahy profesoři Gruber, Henner a Miřička, z Moravy profesoři 
Engliš, WeýT a docent Sedláček. Podle návrhu této komise potom prezident republiky jmenoval řádné 
profesory pro právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Stali se jimi Engliš, Weyr, Kallab, Vacek, Baxa a 
mimořádným profesorem byl jmenován ještě Dominik. 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 185. 
37 F. Weyr, Paměti 2, s. 40. 
38 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 185 - 186. a F. WeýT, Paměti 2, s. 44. 
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slavnosti zj istili, že postrádaj í: " ... totiž černé pouzdro či 

futrál, v něm má býti promoční diplom. ",10 Mezi akademickými 

hodnostáři propukla vášnivá debata, o tom, čí je to chyba a 

hlavně, kde narychlo sehnat něj aký ten "futrál". Profesor 

Weyr ve svých pamětech vzpomínal, že to byl Engliš, koho 

napadlo elegantní řešení. rr... vyslal spěšného posla do svého 

nedalekého bytu pro futrál, ve kterém byl mu kdysi odevzdán 

jeho vlastní doktorský diplom, a tak jsme konečně šťastně 

svou první promoci odbyli. ,,41 

Ani později už jako ministr financí nezapomínal Engliš na 

Masarykovu univerzitu v Brně. V roce 1928 se zasloužil o 

zahájení stavby nové budovy právnické fakulty. Bez jeho 

podpory by se stavba jen těžko realizovala a stavební práce 

by postupovaly velice pomalu. 

Jako guvernér České národní banky se podílel Karel Engliš 

na získání nových insignií. Ty původní ze staré moravské 

univerzity byly v roce 1869 zapůjčeny univerzitě v Insbrucku. 

Měly být sice vráceny, jakmile dojde znovu k obnovení 

univerzity v Brně. Ale po rozpadu monarchie v roce 1918, 

rakouská strana odmítla insignie vydat. 4::' Masarykova 

univerzita zůstala bez insignií a k jejich novému opatření se 

stavěla velice liknavě . Situace se změnila, když na pražské 

univerzitě v roce 1934 vypukly studentské bouře, které vešly 

do historie pod 

vyjádřili podporu 

pojmem 

svým 

"Insigniáda". V Brně studenti 

pražským kolegům. V těchto 

dramatických chvílích se obrátila pozornost i k univerzitním 

symbolům. 

Pod tlakem veřejnosti se Masarykova univerzita urychleně 

začala zabývat tímto problémem. Ministerstvo školství sice 

39 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 186. 
40 F. Weyr, Paměti 2, s. 47. 
41 Tamtéž. 
42 Jednání vedená po válce mezi Rakouskem a Československem, neskončila pro Masarykovu univerzitu 
příznivě. Proti jejímu nároku stálo ustanovení článku 208 Saintgemlainské mírové smlouvy a podle něho 
měly insignie připadnout tomu státu, na jehož )úzení se v den převratu nalézaly. Tímto bylo Rakousko. 
Nakonec i u pařížské reparačni komise převládlo toto stanovisko a Masarykova univerzita zůstala bez 
insignií. J. Pulec, J. Kalendovská, Masarykova univerzita, s. 30. 
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odmítlo finanční příspěvek na insignie s poukazem na špatný 

stav státních financí, ale guvernér Národní banky 

Československé Karel Engliš brněnské univerzitě pomohl. 

V březnu roku 1935 dostal Masaryk ke svým 85. narozeninám od 

vlády zlatou pamětní medaili. Englišovi se podařilo získat 

prezidenta Masaryka pro myšlenku darovat tuto medaili 

Masarykově univerzitě v Brně jako základ pro její rektorský 

řetěz. Bohužel se o tom dozvěděli někteří členové vlády, 

kteří nesouhlasili s tím, že by vládní dar měl být použit 

k tomuto účelu. Masaryk danou situaci vyřešil taktně. Zlatou 

pamětní medaili od vlády si nechal a pro Masarykovu 

univerzitu nechal zhotovit jinou, a to i včetně rektorského 

řetězu. 43 

Slavnostní akt předání řetězu rektoru Janu Krejčímu, 

kterého se Engliš zúčastnil, se konal 30. srpna 1935 

v Lánech. Pro získání dalších univerzitních symbolů vznikla 

veřejná sbírka a Englišovi se podařilo přesvědčit zlínského 

podnikatele Jana Baťu, aby j i podpořil významným peněžním 

darem. 44 

Na Masarykově univerzitě působil Engliš s různými 

přestávkami způsobenými jeho státními funkcemi až do roku 

1939. Zde založil a vedl národohospodářský seminář a seminář 

finanční vědy. Dále také zřídil Ústav pro národní 

hospodářství, finanční vědu a statistiku. Karel Engliš prošel 

na Masarykově univerzitě všemi akademickými funkcemi. Byl 

rektorem, v roce 1920 - 1921 prorektorem, 1921 - 1922 a 1925 -

1926 děkanem právnické fakulty a v roce 1922 - 23 proděkanem 

téže fakulty.43 Spolu se svým přítelem Františkem Weyrem také 

iniciovali založení Vědecké ročenky Právnické fakulty 

43 Tamtéž. s. 31. 
44 Tomáš Baťa věnoval finanční dar ve výši 50 000 Kč. F. Vencovský, Karel Engliš, obrazová příloha, dopis 
lSarla Engliše rektom Masarykovy univerzity Janu Krejčímu. 
4) Eduard Schmid, Karel Engliš - první rektor MU, Univerzitní noviny 3, 1996, Č. 5, s. 9. 
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Masarykovy univerzity a vydávali Sbírky spisů právnických a 

národohospodářských. 46 

Do historie brněnské právnické fakulty se zapsal Engliš 

nepochybně i svým pedagogickým působením. Podařilo se mu 

založit si svou vědeckou školu, které se říká Brněnská škola 

národohospodářská.Ale značná Englišova pracovní vytíženost ve 

státní správě nedovolovala věnovat se v plné míře svým 

studentům, tak jak to dělal jeho kolega Weyr. r,··· období, 

v němž mohl se [Englišj věnovati vychovatelské a organisační 

činnosti na brněnské fakul tě, bylo velmi krátké. A touto 

skutečností vysvětluje se též, že byl nucen vybírati si 

vhodné kandidáty docentury pro svůj vědný obor z akademického 

dorostu prošlého mou vědeckou školou, jako na příklad 

pozdější profesory dr. Vladimíra Vybrala a dr. Václava 

Chytil a. ,,47 

Zaj ímavé j sou některé postřehy druhého z nich. Václav 

Chytil byl totiž velkým obdivovatelem profesora Weyra a na 

Engliše se ve svých pamětech díval kritičtěji. aNechápal 

jsem, že Engliš, uvázaný svým úřadem ministra financí v Praze 

ztrácel možnost si vytvářet kolem sebe okruh vědeckých žáků, 

zatímco Weyr jimi byl obklopen, takže Engliš se chytl oběma 

rukama prvního, který se mu naskytl a to riskantně, důvěřuje 

v první dojem a přivlastnil si mne. ,,48 

Přesto nelze říci, že by si Engliš své studenty 

nevybíral uvážlivě. Je známo, že si každého studenta si 

nenápadně "proklepl" a prověřil si jeho vědomosti o národním 

hospodářství. Vedla ho k tomu i obava, aby se dotyčný student 

později jen nechlubil, že mluvil s panem ministrem. Se 

znalostmi Václava Chytila byl pravděpodobně spokojen, protože 

ten odcházel z návštěvy od Engliše s náručí knih. Kromě toho 

46 F. Vencovsk)', Karel Engliš. s. 22. 
47 F. Weyr, Paměti 2, s. 72. 
48 Václav Chytil, výňatek ze vzpomínek prof. Václava Chytila (v majetkn rodiny). 
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se ještě dohodli na společných schůzkách v každou sobotu, 

kterou Engliš bude pobývat v Brně. 49 

V Chytilových pamětech je zachycena velmi zajímavá 

historka, která přesně vystihuje jeden ze základních 

povahových rysů Karla Engliše. Václav Chytil, zde popi suj e 

svou první návštěvu v Englišově domě. Byl srdečně přij at a 

byly mu nabídnuty zákusky, káva a k ní smetana, kterou Chytil 

neměl příliš v lásce. " ... Engliš mi sám naléval kávu a potom 

bodře říká, že má rád smetanu z mléka, ale že se jí na mou 

počest vzdá a bohatě mi nakládá do kávy škraloupy smetany a 

na talířek nevím kolik výtečných domácích koláčů. ( ... ) Když 

Jsem začal míchat tu hustou svařenou smetanu zatmělo se mi 

před očima." Naštěstí ho od možné společenské pohromy 

zachránila manželka Karla Engliše, Valerie, která si všimla 

jeho vnitřního zápasu a řekla: "Ty jsi táto vždycky myslí š, 

že musí ostatní být jako ty! "50 Příhoda přesně zachycuje 

j eden ze základních povahových rysů toho velikého vědce a 

národohospodáře. Ten se " ... projevoval v Englišově tendenci 

k výl učnosti, k malé toleranci, [Engliš] byl posedlý 

přesvědčováním druhých, nepostřehl, že i ve vědě j sou různé 

chuti, sklony, pohledy. "51 

Nyní se nám nabízí otázka, jakým byl vlastně Engliš 

uči telem? Ve Weyrových vzpomínkách je charakterizován jako 

rozený učitel a sám autor vyj adřuj e přání, že by chtěl " ... 

míti v mládí takového preceptora. Zmocní-li se žáka, nepustí 

ho tak dlouho, až vykládanému tématu porozumí. "52 

Pokud Engliš zrovna nezastával žádnou státní funkci měli 

posluchači právnické fakulty v Brně možnost navštěvovat jeho 

přednášky, většina studentů využila této lákavé možnosti ať 

už ze zájmu či zvědavos ti a dos tavovala se vždy v hoj ném 

počtu. 

49 Tamtéž. 
50 Tamtéž. 
Sl Tamtéž. 
52 František Weyr: Muž v poutech logiky, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 27. 
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Za katedrou je "vítal" muž střední postavy s neoholenou 

tváří a kulatými brýlemi na nose. Na sobě často nosil své 

oblíbené tmavozelené šaty s úzkými kalhotami. Velkou 

pozornost studentů také vzbuzovala jeho pestře červená 

kravata. 53 

Když začal Engliš přednášet, působilo to asi na většinu 

posluchačů dosti chladně a suše. Jakmile však přistoupil 

k řešení konkrétních problémů Nooo se znenáhla rozohní a vloží 

do výkladu celou svoji temperamentní osobnost." Studenti jsou 

zcela strženi a pohlceni jeho výkladem. NV tomto řečnickém 

zápalu spočívá ona známá sugestivní přesvědčivost Englišových 

výkladů a onen vnitřní kontakt přednášej í cího 

s po sl uchačem. ,,54 Tento způsob Englišova řečnění je dán podle 

Zdeňka Neubauera třemi faktory: jeho drahou politickou, jeho 

temperamentem a jeho láskou pro věc, o níž mluví. 55 

Engliš byl považován některými svými součastníky za 

"rozeného řečníka". Mluvil většinou spatra v krátkých 

srozumitelných větách. Občas, když byl zcela zabrán do svého 

výkladu, vyslovoval některé dlouhé samohlásky krátce, jak je 

typické ve Slezsku. Jeden ze studentů vzpomínal, jak jednou 

Engliš N000 mluvilo NPovalečných dluzích" a my posluchači jsme 

zprvu nechápali o jaké "povaleče" jde. Teprve z dalšího 

výkladu jsme pochopili, že jde o dluhy vzniklé po válce jako 

její následek. ,,56 Svůj výklad Engliš zakončoval větou: "Není 

to tak? Vždyť to ani nemůže být jinak. ,,57 

Složi t úspěšně zkoušku u profesora Engliše, nebylo pro 

většinu studentů snadné. Engliš totiž nesnášel, když mu 

studenti odříkávali partie z jeho učebnic. Raději zjišťoval, 

jestli jsou schopni samostatného myšlení, i když možná pro ně 

53 Ferdinand Menger: Něco trochu důvěrnějšího, in: tamtéž. s. 136 - 137. 
54 Zdeněk Neubauer: Jako profesor, in: tanltéž, s. 38. 
55 Tamtéž, s. 37. 
~~ F. Vencovský: Karel Engliš, s. 52. 
~! Tamtéž. 
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netypickými dotazy.58 Jednou takhle seděl na zkoušce u 

Engliše jeden student a s ním je tam i //' ... dvoumetrové bidlo 

z Hané. Kontrastuje divně s profesorem nejen svou výškou, ale 

hlavně vědomostmi. Eng1iš toho má už konečně dost a servíruje 

dobrácky vyhazov: //,Nechme toho, pane kandidáte, kdypak byste 

chtěl přijít po druhé?" //,Co néspiš, třeba zétra, pane 

profesore," poznamenalo rozvažně bodré Hanačisko. - "Tak teda 

přijdete za rok, " přetrumfl ho Eng1iš s klidem 

Eng1ishmana. ,,59 

2. 4. Ministrem financí a rozchod s národní demokracií 

"Fajfku cpe B1ucha z rozbitého měšce, 

jedním se okem dívá do novin, 

dočítá se tu (slabikuje těžce) 

požárů, vražd a jiných lotrovin. 

Vtom - chtěl by vzkřiknout - ohromen však mlčí: 

Což, do sto djab1ův, má snad mlhu vlčí? 

Ministrem ... 

Dědina čte. A od shora až dolů 

hrba té chaj dy už se nehrbí ... 

Kar 1e, jsme hrdi na Tebe! ",50 

Dne 25. 5. 1920 se stal Karel Engliš čtvrtým ministrem 

financí Československé republiky ve druhé Tusarově vládě. Na 

jeho jmenování měl velký podíl i prezident T. G. Masaryk. 

Engliš se s ním seznámil během svých vysokoškolských 

studií v době kdy probíhala tzv. Hilznerova aféra. Masaryk 

byl jedním z mála, kdo se postavil na stranu obviněného, za 

což sklidil odpor většiny národa. Také studenti vyjadřovali 

svůj nesouhlas demonstrativně na jeho přednáškách. Jedné 

58 Engliš zásadně tituloval studenty "pane kolego". Po tomto oslovení následovaly otázky. Například ,.Co 
nastane, nařídí-li Národní banka deflaci o deset procent?" nebo "Co by se stalo, kdyby byla stanovena 
maximální cena za husu 1 K a zakázáno zdražení pod trestem smrtí?" Z. Neubauer: Jako profesor, in: 
Englišova šedesátka, s. 39. a F. Vencovský, Karel Engliš, s. 52. 
59 ANM, fond K. Engliš, k. 66, inv. č. 814, Lidové noviny 17.8.1936. 
60 ANM, fond K. Engliš, k. 59, inv. č. 803, Bezručův kraj, č. 47, 25. 6. 1920. 
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z nich byl také přítomen Karel Engliš. Byl svědkem toho jak 

studenti hurónským řevem a holemi, kterými tloukli do lavic 

znemožnili Masarykovi přednášet. Tehdy pocítil odpor k davové 

psychóze a začal si vážit Masaryka pro jeho odvahu. 5i 

Jako student byl Karel Engliš horlivým čtenářem časopisu 

"Casu" a "Naší doby". Jeho přáním bylo stát se jejím 

přispěvatelem. Když začal pracovat v Zemské statistické 

kanceláři poslal redakci uvedené revue svůj článek s názvem 

"Náklad na veřejné národní školství v království Ceském". 

Clánek byl sice dlouhý a musel vyj í t ve třech číslech, ale 

měl úspěch a Masaryk ho písemně požádalo další příspěvky.52 

Během svého působení na české technice v Brně měl Engliš 

opět možnost setkat se s Masarykem, který zde měl přednášku o 

jihoslovanské otázce. Engliš se jí samozřejmě zúčastni 1 a 

velice pozorně si ji vyslechl.Svědčí o tom několik poznámek, 

ve kterých ji po letech hodnotí: "Co věta to myšlenka~ 

hloubka~ postřeh~ ale nemohl jsem s~ přednášku zopakovat. Čím 

to? Nebylo v ní soustavnosti. A tenkráte Jsem poprvé 

pochopil~ že Masaryk je více prorok než vědec. Není vědy bez 

soustavnosti~ a ta mu scházela i v jiných jeho spisech~ které 

jsem pročí tal. Avšak proroci J sou více než vědci ~ kterým 

připadá úkol rovnat myšlenky do soustavy. ,,63 

Masaryk se nikdy netajil svým názorem obsazovat důležité 

posty ve vládě odborníky. Na Englišovi se mu nepochybně 

zamlouvala jeho koncepčnost, cílevědomost a také jeho 

erudice. Kromě toho také počítal s tím, že by Engliše mohly 

uznat za svou autoritu i některé levicové strany ve vládě a 

že by z jeho úst mohly snést i poučení o nutnosti omezení 

státních výdajů, což by od Rašína nesnesly.54 

Karel Engliš tak mohl poprvé ve svých čtyřiceti letech 

vstoupi t do budovy ministerstva financí, která se nacházela 

61 Karel Engliš ml., Můj otec prof Karel Engliš, nepublikovaný strojopis, s. 1, v majetku rodiny. 
62 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 40 - 43. Karel Engliš ml., Můj otec prof Karel Engliš, s. 1. 
63 K. Engliš ml., Můj otec prof Karel Engliš, nepublikovaný strojopis, s. 1, v majetku rodiny. 
64 F. Peroutka, Budování státu, díl III, s. 1118. 
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v Clam - Gallasově paláci. Během svého úřadování se snažil 

provést několik základních věcí. První byl zákon o čtvrté 

státní půjčce, jímž se snažil zajistit určitý příliv peněz do 

státní pokladny. Jej í výdaj e se také snažil snížit úpravou 

cen mouky. V jeho koncepci už tehdy byla patrná snaha o 

vyrovnaný státní rozpočet. Bohužel pro Engliše některé jeho 

kroky v ministerstvu financí narážely na odpor ve vlastní 

straně. Především došlo k ostrým sporům s členem 

předsednictva Aloisem Rašínem. 65 

Názorově se především rozcházeli v postoji ke kursu 

koruny. Engliš totiž otevřeně prohlásil, že nechce 

podporovat zhodnocování československé koruny nad určitou 

míru, což by vedlo ke zvýšení státního dluhu. Mimo jiné 

prohlásil: cílem musí být stabilisace a jen 

stabilisace koruny, jež umožní podnikání. [. .. ] Každé umělé 

zvyšování její ceny zavrhuji. ,,66 Jednalo se v zásadě o spor 

koncepční, jakým směrem se bude ubírat finanční politika 

státu. Nepochybně se na jej ich střetech proj evilo i to, že 

Rašín stále pokládal Englišovu volbu na ministra financí za 

své osobní pOkoření. 67 

Během svého úřadování na ministerstvu financí se Engliš 

staral o to, aby byli lidé, zejména na Moravě, dobře 

informováni o jeho koncepci finanční politiky. Uspořádal tam 

se svým přítelem Jaroslavem Stránským několik přednášek. 

Zastavili se také v Englišově rodné vsi Hrabyni, kde byli ke 

svému překvapení slavnostně uvítáni. Když tam také Engliš 

začal vysvětlovat svou představu finanční politiky státu 

ozvalo se náhle z davu lidí: "To je ten, co dělá tu drahotu?" 

Na to zareagoval s velice pohotovou odpovědí Stránský: "On 

dělá drahoty, když jde o nějaké výdaje, ale drahotu ne, to 

nedělá. ,,68 

65 Blíže J. Kolařík Peníze a politika, s. 214 - 234. 
66 Tamtéž. s. 230 
67 F. Pero~tka, Budování státu, díl III., s. 1119. 
68 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 234 - 235. 
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Neuplynuly ani čtyři měsíce a v září 1920 Tusarova 

koaliční vláda zanikla. Jej í pád způsobily především spory 

uvnitř nejsilnější strany sociální demokracie, jejíž 

levicové 

samostatné 

vytvoření 

křídlo začalo otevřeně usilovat 

komunistické strany. 

úřednického kabinetu 

Východiskem 

pod vedením 

o vytvoření 

z krize bylo 

Jana Černého. 

Z předešlé vlády zůstali v důležitých resortech ministr 

zahraničních věcí Beneš, ministr zahraničního obchodu 

Hotowetz a ministr financí Engliš, který zpočátku tuto funkci 

odmítal. Jeho nechuť byla formálně překonána tak, že se stal 

"správcem ministerstva financí" nikoliv ministrem. 

Napjatou politickou situaci v republice velice vtipně 

zachytil v jedné ze svých písní i známí český písničkář Karel 

Hašler: 

"Utíkej r vládo r utíkej r 

Šmeral je už moc divokej! 

Vláda utíká [:co může r :] 

[:když ne r tak se jí pomůže.:] 

[ ... ] 

Tak nám ta vláda [:utekla r :] 

[:ani nám " sbohem " nefekla:] 

Ulekla r leží na [:bfiše r :] 

[:nechala nám tu Engliše. :]\\6
CI 

Na rozdíl od předchozích vlád neměla úřednická vláda 

Jana Černého přímou podporu j ednotli vých politických stran. 

Naštěstí si představitelé státotvorných stran uvědomili, že 

je nutné v parlamentu pomoci vládě prosadit některé věci pro 

nezbytné fungování státu. Došlo tedy mezi nimi k prvním 

neformálním schůzkám, které se později změnily na pravidelná 

setkání představitelů pěti nejsilnějších stran. Takto vzniklo 

69 ANM. fond K. Engliš, k. 59, inv. Č. 803, Karel Hašler, Utíkej vládo, utíkej, Šmeral je už moc divokej! 
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jedno z nejdůležitějších politických uskupení v dějinách 

První republiky, pro které se vžilo označení Pětka. 70 

Během působení Černého kabinetu Pětka zaj išťovala jeho 

parlamentní podporu, ale také zasahovala zřetelně do jeho 

činnosti. Samozřejmě, že se obj evily někdy mezi členy Pětky 

spory, které se projevily v menší podpoře vládě. Především to 

byly spory o finanční politiku státu, které vyvolal správce 

ministerstva financi Karel Engliš. Ostatně nám to ilustruje i 

druhá sloka básně s příznačným názvem "Pětka": 

"Shoda u nás přebáječná, 

nálada vždy neválečná. 

A když mez~ námi vada, 

zaviní to Engliš, vláda. 

Neklid vnáší v naše řady, 

Takže nevíme si rady. ,,71 

Karel Engliš vstoupil do nové vlády s nedůvěrou v jej í 

pevnou pozici, ale jak bylo pro něho typické vrhl se do práce 

ve svém úřadě. Podařilo se mu sestavit a v parlamentě 

prosadit první vyrovnaný státní rozpočet na rok 1921. 

Zajímavostí je, že při jeho sestavování jeden bývalý 

socialistický ministr řekl: ,r~·· je věcí ministra financí, aby 

opatřil příjmy na výdaje, na nichž se parlament usnese. ,,72 

Brzy se však ukázalo, že je třeba v rozpočtu vyplnit některé 

mezery a vypracovat soustavný finanční plán. Engliš navrhl 

řadu fiskálních opatření mezi nimiž bylo např. zvýšení daně 

z obratu a daně z příjmu. Narazil však na odpor členů Pětky. 

Především Alois Rašín nesouhlasil s Englišovými návrhy a 

tvrdil s ostatními členy Pětky, že je starých daní mezi lidmi 

ještě 9 miliard. Požadoval, aby se nej dříve vybraly tyto a 

potom se pomýšlelo na nové daně. Nej ednalo se jen o střet 

70 V pětce působil agránúk Antonín Švehla, sociáhú demokrat Rudolf Bechyně. národní socialista Jiří 
Stříbrný, lidovec Jan Šrámek a národní demokrat Alois Rašín. Blíže ke v zniku a činnosti pětky F. Peroutka, 
Budování státu, díl IV., s. 1386 - 1395. J. Kovtun, Republika v nebezpečném světě, s. 171 - 175. J. 
Šetřilová, Alois Rašín, s. 10 1 - 102. 
71 ANM, fond K. Engliš, k. 59, inv. č. 803, Národní politika 30. 1. 1921. 
72 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 250. 
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koncepcí mezi oběma stranickými kolegy, ale také o osobní 

souboj. Rašín byl velice ctižádostivý člověk a přál si, aby 

jeho jméno bylo spj ato s osudem československé měny. Podle 

Ferdinanda Peroutky se mu " ... nelíbilo r ba proti vilo r že 

nazývají dr. Engliše prvním ministrem financí r jenž předložil 

rozpočet v rovnováze. Zdálo se mu rže vavřín r který patřil na 

jeho hlavu uchvátil někdo jiný. ,,73 Také si uvědomoval, že 

Engliš mu svými opatřeními podkopává jeho vlastní reformy, a 

proto začal prosazovat jeho odchod z vlády.74 

Správce ministerstva financí Karel Engliš vyvodil tedy ze 

svých neúspěchů důsledky a podal 2. března 1921 podruhé za 

své působení v úřednické vládě demisi. Prezident Masaryk byl 

v této době vážně nemocen a nemohl demisi přijmout. Engliš 

tento problém vyřešil tím, že odešel na dovolenou, na níž 

setrval až do prezidentova rozhodnutí. Až 21. března Masaryk 

přijal Englišovu demisi. Sice s ní nesouhlasil, ale také 

nechtěl riskovat boj se stranami. Přesto si velice cenil 

práce tohoto ministra financí, o čemž svědčí i jeho děkovný 

dopis: "Pane doktore Engliši r podal jste m~ žádost za 

propuštění z úřadu správce ministerstva financí. Pochopuji 

důvody Vaší žádosti a přijímám tentokrát demisi. Jsem 

přesvědčen r že další poměry přispějí k tomu r aby i zbývající 

část Vašeho dobře promyšleného programu provedena býti mohla. 

Děkuji Vám za Vaši neúmornou a obětavou práci pro konsolidaci 

státních financí r za její cenné výsledky je Vám stát zavázán 

díky,,!5 Novým ministrem financí se stal prezident zemského 

finančního ředitelství Vladimír Hanačík, který byl považován 
6 již svými součastníky za Rašínova místodržícího. 

Odchod Karla Engliše z ministerstva financí nezůstal bez 

povšimnutí veřejnosti a médií. Především levicový tisk s ním 

73 F. Peroutka Budování státu. díl IV.. s. 1372. 
74 Daniel E. Millner, Antonín Švehla - mistr politických kompromisů, Praha 2001, s. 97. J. Šetřilová, Alois 
Rašín. s. 104. 
75 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. Č. 6, Masarykův list z 21. března 1921. 
76 Zdeněk Kárník, České země v éře První republiky (1918 - 1938). Vznik, budování a zlatá léta republiky 
(1918 - 1929), díl 1., Praha 2003, s. 148. A. Klimek, Boj o hrad 1, s. 157 -158. 
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sympatizoval a hodnotil veskrze kladně jeho činnosti v Clam -

Gallasově paláci. Např. Právo lidu napsalo: "Ministr financí 

dr. Engliš rozhodl se včera r že odstoupí. Vypracoval aktivní 

rozpočet státní' .. r ale dr. Rašín jednak z osobní zášti r ale 

hlavně v interesu kapitalistických skupin postavil se v čelo 

intrik proti daňovému plánu a dosáhl toho r že aktivita 

rozpočtu republiky na letošní rok nebude zachována... V dru 

Englišovi odchází z ministerstva úřednického jediný člověk 

moderní ch názorů a sociálního cí tění r muž hodný důvěry. .. " 77 

Zajímavostí 

z ministerstva 

je, že 

financí 

náhlý odchod Karla 

inspiroval lidovou 

Engliše 

tvořivost 

k několika vtipům. Asi nejvýstižnější, který vysvětluje 

příčiny jeho demise se obj evil v Lidových novinách: "Proč 

Engliš vlastně odstoupil? NOr protože pořád myslil na miliony 

a o pětku nestál." 78 

Odchodem z ministerské funkce neskočil Englišův záj em o 

finanční politiku státu. I nadále sledoval pečlivě své 

nástupce v úřadě, kteří začali provádět deflační politiku 

pomocí zhodnocení měnového kurzu. Proti této politice Engliš 

ostře vystoupil a zároveň varoval před negativním dopadem 

deflace na celé národní hospodářství Československa. 

Uveřejnil řadu článků v tisku, ve kterých vysvětloval, že " ... 

deflací tvoříme výrobě trvalé břemeno r které právě tak bude 

znesnadňovat její hybnost a soutěživost ... Výsledkem bude r že 

výroba bude muset pracovat hlavně pro finanční kapitál. Toto 

bezzáslužné zdvojnásobení finančního kapitálu bude sedět jako 

77 ANM, fond K. Engliš, k. 59, inv. č. 803, Právo lidu 2. 3. 1921. Samozřejmě, že ne všechny noviny 
hodnotily Enlišovu práci na ministerstvu takto kladně. V tisku se objevily i velice kritické články: "Finance 
státu jsou v stádiu kritickém ... S národně - demokratickými ministry financí neměla republika štěstí. Dr. 
Rašín dovedl mluvit pěkné řeči, trochu snad i k finanční sanaci přispěl, ale pomník si nepostavil žádný. Dr. 
Engliš vykonal ještě méně. Celé jeho finanční umění omezilo se na dávání měsíčních záloh různým státním 
resortům. Vytloukal klín klínem a nakonec odešel, když si nevěděl rady. " Tamtéž, Čech 13. 3. 1921. 
78 V tom samém čísle se objevil ještě jeden vtip, který si vzal na mušku státní úředníky. "Když Dr. Eng/iš 
odstoupil z ministerstva financí, stěžovali si státní úředníci, že se ted' zase odloží vyplácení Njnového 
pNdavku aspolí o měsíc. Clen státně - zNzeneckého výboru je chtěl chlácholit a řekl: "No, to nevadí, na 
prvního apríla to jistě dostanete. " ANM, fond K. Engliš, k. 59, inv. č. 803, Lidové noviny 14. 9. 1921. 
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upír na celé výrobě a vysávat z ní svůj podíl na úkor všech 

či ni tel ů výrobní ch ... " 79 

Jeho varování však nebral nikdo z představitelů, kteří 

byli u kormidla finanční politiky státu, příliš vážně. Engliš 

byl jejich přístupen otráven, což je i patrné z jednoho 

článku v Lidových novinách, kde mimo jiné napsal: " Nemoh u 

přesvědčiti toho, kdo se předem nechce dát přesvědčiti. 

Vykonal j sem prostě povinnost svého svědomí, nemíním 

překážeti při provádění této poli tiky a přenechávám za ni 

odpovědnost těm, jimž náleží. ,,80 

Naneštěstí měnová koncepce se zpočátku dařila. Vnitřní 

cenová hladina klesala, stoupal kurz koruny a československá 

koruna se zhodnocovala. Deflační proces vedl vedle zhodnocení 

koruny také ke zhodnocování finančního kapitálu, který tlačil 

na výrobu. Většina podniků se to snažila řešit snížením svých 

výrobních nákladů, především u mezd. Krize se nejdříve 

projevila v exportním průmyslu a postupně si šířila do 

dalších odvětví. Nakonec negativa deflace převážila natolik, 

že se vláda v dubnu 1925 rozhodla ukončit tuto poli tiku a 

přejít k politice stabilizace měny.Bl 

Englišův boj proti deflační politice byl jedním 

z hlavních důvodů, který vedl k ochladnutí vztahu mezi ním a 

vedením národní demokracie. Další třecí plochou byla 

skutečnost, že se Engliš, ač nebyl svou podstatou politikem, 

ocitl v čele moravského křídla uvnitř národní demokracie. 

Tohoto uskupení se odlišovalo od zbytku strany především svou 

podporou prezidenta a zároveň chtělo také uskutečnit rozsáhlé 

sociální reformy. Z těchto důvodů docházelo stále opakovaně 

k roztržkám, které vyvrcholily na podzim 1925 odchodem 

moravského křídla ze strany.B2 

79 F. Peroutka, Budování státu, díl lY., s. 1654. 
801. Kolařík, Peníze a politika, s. 332. 
81 Blíže František Vencovský, Englišova praktická finanČIú a měnová politi.ka, III., 2000, č. 3, s. 19 - 20. 
TýŽ, Vzestupy a propady československé koruny, Praha 2003, s. 46 - 47. 
82 Blíže ke sporům mezi moravským křídlem a pražským vedením 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 379 - 383. 
Z. Sládek, Československá národní demokracie, s. 598 - 602.1. Šetřilová, Alois Rašín, s. 98 - 99. 
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Karel Engliš oficiálně odešel z Národně demokratické 

strany 2. září 1925 a v tentýž den složil i svůj poslanecký 

mandát. Jako důvody svého odchodu uvedl hned dva: za prvé se 

chtěl více věnovat své vědecké a pedagogické činnosti a za 

druhé ubrat na pracovním tempu vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu. 33 

Odchod Karla Engliše z Národně demokratické strany 

nezůstal bez povšimnutí tisku, který se shodoval na tom, že 

jeho odchod značně oslabil stranu. " ... odchodem jeho [Engliše] 

a jeho politických pfátel - jichž nebude málo a nebudou to 

právě osobnosti k politické práci nepotfebné 

pražské vedení jim velmi nenáviděné moravsko 

zbaví se 

slezské 

autonomie v organisaci strany a posledních kri tických duchů 

ve straně. ,,84 Ostatně i stranický deník Národní listy 

vyslovil mírné politování nad Englišovým opuštěním strany: 

" Odchodem dra Engliše ztrácí strana Národní demokracie 

odborného pracovníka, jehož význam byl dán jeho kvali tami 

vědeckými. To bylo pole jeho působnosti ve vefejnosti ~ ve 

straně, na němž měl svoj e úspěchy i nezdary. ,,85 

Zanedlouho Englišův přítel Jaroslav Stránský společně 

s kruhem intelektuálů, sdružených z velké části kolem 

Lidových novin a Přítomnosti, představil české veřejnosti 

nový politický subj ekt, Národní stranu práce. Stalo se tak 

15. září 1925. Také Karlu Englišovi bylo nabídnuto členství 

v nové straně, ale ten ho odmítl, protože podle svých slov 

neměl " důvěry ve stranu, založenou na úfednických 

organisacích". 86 Od této chvíle až do konce Druhé světové 

83 J. Kolařík Peníze a politika, s. 382. Na Englišovův nedobrý zdravotní stav mělo vliv jeho časté rozčilování 
a přepracování. ANM, fond K. Engliš, k 60, inv. Č. 804. Plzeňský kraj, 9. 9. 1925. 
84 ANM, fond K. Engliš, k . 60, inv. Č. 804, Domov 12.9. 1925. 
85 J. Kolařík, Peníze a politika, s. 382 - 383. 
86 Tamtéž, s. 383. Engliš napsal dopis Jaroslavu Stránskému, ve kterém uvádí čtyři základní důvody, proč 
nemůže vstoupit do Národní strany práce: .. ]) Nabyl jsem přesvědčení, že mne k úspěchu nepotřebují. 
Úspěch jest zajištěn a šlo by jen o to kvalitně ho rozmnožiti. 2) Nabyl jsem přesvědčení, že strana práce 
Zl/stane v oposici a pro mne by bylo nesnesitelné zůstati mimo positivní práci. 3) Ve chvíli své účasti bych 
nesl mimořádnou odpovědnost, která by mne dovedla na politicky vůdcovské místo. Cítím však, že nejsem 
k tomu povolán. " Jako čtvrtý důvod uvedl svůj nedobrý zdravotní stav. Zajímavý je první bod, ve kterém 
uvedl něco jiného než si sám myslel. LA PNP, fond K. Engliš, k. L inv Č. 35, list ze 14. 10. 1925. 
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války nebyl členem žádné politické strany a pokud pracoval 

v nějaké vládě tak vždy jako odborný ministr. 

2. 5. V čele finanční politiky státu 

V politickém ústraní nezůstal Karel Engliš příliš dlouhou 

dobu. V listopadu roku 1925 proběhly parlamentní volby. 

Sestavením nové vlády byl pověřen vůdce agrárníků Antonín 

Švehla, který respektoval přání prezidenta Masaryka a hodlal 

na ministerstvo financí opět povolat Engliše. 

Ten v tuto dobu pobýval ve své vile v Brně. Když mu kolem 

desáté hodiny večer zazvonil telefon a ze sluchátka se ozvalo 

stroze: "Zde Švehla ", byl tím Engliš mírně zaskočen a zeptal 

se: "Prosim, pane ministerský pfedsedo, co si ra6te pfáti?,,87 

Na to mu dal Švehla stručnou odpověď: "Přijďte zítra složit 

slib." Engliš se nedal odbýt a zavtipkoval: "Jaký slib, 

prosim? Manželský slib už jsem složil, nejsem bigamista." 

Švehla se zasmál a jej ich telefonický rozhovor zakončil se 

slovy: "Nechte vtipů, zitra o 11. hodině vás 6ekám. ,,88 

Druhý den Engliš opravdu přijel do Prahy a šel se ohlásit 

k ministerskému předsedovi, který ho hned přij al. Na jej ich 

rozhovor vzpomínal Karel Engliš ještě po mnoha letech. "Když 

jsem pfišel, tázal se mne s veselým smichem, jak bylo jeho 

zvykem: "tak co si pfej ete?" "Než bych vám to, pane pfedsedo, 

vyložil, trvalo by to 4 hodiny, než byste to vyložil 

partajim, trvalo by to 4 dny a , než byste dostal odpověď, 

trvalo by to 4 týdny, a vy musite mit za 2 hodiny vládu. Mám 

jen jednu podminku." "ta jest?" "Moje demise je vaše demise." 

Chvili přemýšlel a podal mi ruku. Nedal mne proto ve vládě 

nikdy pfehlasovati, vše šlo dohodou. ,,89 

87 Karel Engliš, Osobnost Švehlova, in: Na paměť Ant. Švehly, Praha 1933. list ll. 
88 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 384. 
89 K. Engliš, Osobnost Švehlova, in: Na paměť Ant. Švehly, Praha 1933, list ll. 
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Oficiálně prezident Masaryk jmenoval Karla Engliše 

ministrem financi 9. prosince 1925 30 a tuto funkci vykonával 

vyjma roku 1929 nepřetržitě až do roku 1931. 91 

Co bylo charakteristické pro Englišovo působeni v úřadě 

ministra financi, byl jeho neblahý zvyk vyhrožovat demisi, 

pokud se mu nepodařilo prosadit své návrhy. Patřil k těm 

ministrům, kteři podali během své kariéry snad nejvice 

demisi. Ostatně se o tom mezi lidmi povidala řada vtipů a 

anekdot. Asi nejvýstižnějši je, když se na ulici setká mladá 

slečna se staršim pánem, který se ji zeptá: "Tak r jaký je 

poměr mezi tebou a Karlem?" "Zrovna takovÝr jako mezi 

Englišem a vládou r " odpovi slečna. NJak to?" rrNo - on mně 

dává také šestkrát týdně kvinde a pokaždé se zase vrátí". 92 

Svým čas tým podávánim demisi Engliš hodně zlobil 

předevšim prezidenta Masaryka. Ten totiž nechtěl přij i t o 

člověka, se kterým se ztotožňoval v mnoha názorech na vedeni 

hospodářské politiky Československa. Proto se Engliše snažil 

přesvědčit, aby setrval ve své funkci. V jednom dopise mu až 

učitelsky napsal: "Vím r že Vám běží o stát r ale právě proto 

musí te vydržet na svém místě a voli t správnou taktiku svého 

postupu. StátnickYr milý doktore Engliši r ne tak 

studentsky! ,,93 

Na druhou stranu je třeba podotknou, že Masarykovi nedalo 

mnoho práce Engliše přesvědčit. Velice dobře nám to ilustruje 

jedna humorná pasáž v málo známe knižce vydané k Englišovým 

padesátinám. U Englišů zazvoni telefon, který zvedne sám 

maj i tel domu a zeptá se: "Kdo tam? Pan poslanec Udržal? 

Uctivá poklona. Cože? Jako designovaný ministerský předseda 

žádáte r abych převzal finanční resort? Nemohu ... ! Po všem tom r 

co Jsem posledně zakusil r nemám nejmenší chuti jíti zpět do 

Prahy. Záruku? Nemohu. Přesný vědecký program a jeho plnění r 

90 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. Č. 8, jmenovací dekret. 
91 V tomto období byl Engliš celkem čtyřikrát jmenován ministrem financí 
92 Lucerna, obrázkový týdeník z roku 1930, in: K. Engliš, Karikatury a anekdoty, výstřižky z novin a 
časopisů, v majetku rodiny. 
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tot' nejlepší záruka ... Cože? Přepojí te na kancelář presidenta 

republiky? (. .. ) Ucti vá poklona. Ano! Prosím! Ihned! Nejbližším 

rychlíkem. Uctivá pOklona!94 Jedná se sice o literárně 

zpracovaný příběh ale na reálném základě. 

Zpočátku se Karel Engliš mohl spolehnout při vykonávání 

své funkce ministra financí na podporu ministerského předsedy 

Antonína Švehly, který byl schopen na rozdíl od Engliše 

dosáhnout daného cíle různými kompromisy. Ne nadarmo se o něm 

už ve své době říkalo, že je mistrem kompromisů v politice. 

V tom se mu nemohl Engliš vůbec rovnat a po letech sám 

přiznal, že "chodil... k Švehlovi do školy, třebaže... byl 

univerzi tním profesorem. ( ... ) Byl pravým filosofem poli tiky, byl 

tvůrcem této filosofie, neviděl figury, nýbrž ideje, účely, 

síly, proudy, a když přišla kritická chvíle ve vládě" sejmul 

brýle, zahledl se do dálky a začal mluvit teple, vřele, 

úchvatně, všichni němě poslouchali s hlubokým dojmem, protože 

viděli, že jde za krásným cílem celým srdcem. A bylo 

rozhodnuto. ,,95 

Také Antonín Švehla si Engliše cenil, a to především 

protože dokázal na různé finanční obtíže státu nalézt vždy 

nějaké řešení. "Večer mu odhalím, před čím stojíme, a ráno mi 

přinese řešení a hned několik, v každé kapse jiné, a přece 

všechna dobrá. A víte, že naše koaliční vláda potřebuje hodně 

variantů na jednu písničku. ,,96 

Co bylo pro Engliše typické v úřadě jak ministra financí 

tak i guvernéra Národní banky Československé bylo jeho 

obrovské pracovní nasazení. Karel Engliš přicházel do práce 

kolem osmé ráno a podle potřeby v ní zůstával někdy až do 20. 
'1-

hodiny. _I Když si uvědomíme, že se také věnoval své vědecké 

činnosti, jistě patřil k velice pracovně vytíženým lidem. 

93 ANM, fond F. Vencovskj\ k. 1, inv. Č. 26, Masarykův list Englišovi z 28.7. 1928. 
94 Professor ab aratro in ministeriU11l appellatus, in: Englišova padesátka, Praha 1930, s. 31 - 32. 
95 K. Engliš, Osobnost Švehlova, in: Na paměť Aut. Švehly, Praha 1933, list ll. 
96 Ladislav František Dvořák, Politikem měnovým a hospodářem, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 
103. 
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Jeho pracovní výkonnost budila již u současníků úžas a obdiv. 

Ne neoprávněně, někteří jeho spolupracovníci dokonce hovoří o 

jeho "vražedném" pracovním tempu jako o "englišovském", které 

sotva nalezne srovnání. 9b 

Jako ministr financí se Engliš snažil, aby příjmy a 

výdaje státu byly v rovnováze. Nerad viděl nějaké plýtvání se 

státními prostředky a nekompromisně hájil zájmy státní 

pokladny. Bývalý ministr národní obrany Alois Eliáš vzpomínal 

ještě po letech, jaká to byla těžká práce přesvědčit ho o 

nutnosti požadavků daného ministerstva. "Na každou námi tku 

měl pohotovou odpověďr nezůstal dlužen jediný "útok" a často 

nás zatlačoval do tuhé obrany. Imponoval nám svým pevným 

postojem a logikou svých vývodů. 99 Jediným člověkem, u 

kterého byl ochoten slevit ze svých zásad v hospodaření státu 

a vyjít vstříc jeho doporučením, byl prezident Masaryk. 

Svědčí o tom i jeden Masarykův dopis, ve kterém se na Engliše 

obrací s přáním, aby byl přístupný jednání o zbrojní úvěr 

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. loo 

Jedním z problémů všech úřadů je i jejich administrativa. 

I Karel Engliš záhy zj istil, že je propastný rozdíl mezi 

plánem a jeho realizací. O tom, že ne vždy se mu to zcela 

dařilo nám dokládají i dvě karikatury ve sborníku Englišova 

šedesátka. Na první je zobrazen, jak "spěje" v plném trysku 

sotva se držící na úředním šimlu k reformám. Na druhé je 

zobrazen jak zkrotil 

úředního šimla. 101 

di vokého koně, který představuje 

97 Ladislav František Dvořák, Politikem a měnovým hospodářem, in: Englišova šedesátka, Praha 1940. s. 
104. 
98 Karel Ellgliš patřil k lidem, kteří umí využívat svůj pracovlú čas beze zbytku. Psaním svých vědeckých děl 
se věnoval především o nocích. Václav Chytil vzpomínal, že si všiml na jednom jeho rukopisu poznámky: 
,.Psáno po recepci v bance od 2 - 4 hodin ráno. "Václav Chytil, Dělník ducha, in: tamtéž, s. 46 - 47. 
99 Alois Eliáš, Rozpočtář, in: tamtéž, s. 99. 
100 V dopise se 11Úmo jiné píše: " ... prosím Vás, vyhovte co nejvíce těm Srbům: král sám mne psal, abychom 
jim ty peníze půjčili a jistě na tom mnoho záleží ... budou - li Srbové na obranu připraveni, Italové jim dají 
pokoj a my takto se vyhneme konfliktu s }v1aďary. Jen tím budeme mít čas na konsolidaci, nejen hospodářskou 
a finanční, nýbrž i vojenskou. Peníze, které teď půjčíme, se nám dobře vyplatí." ANM, fond F. Vencovský, 
k. 1, inv. č 26, Masarykův list Englišovi z 8.3. 1928. 
101 Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 75 a 81. 

65 



Další věcí, kterou byl Engliš pověstný a mnoha svým 

kolegům a spolupracovníkům jí někdy přidělával "vrásky na 

6ele" byla jeho až dokonalá připravenost a informovanost 

někdy i v každé mali6kosti. Většina jmenovaných funkcionářů, 

kteří o ně6em mají rozhodnout a danému problému příliš 

nerozumí dá většinou na rady svých podřízených. U Engliše 

tomu bylo na opak. Vždy se snažil problémům svého úřadu 

porozumět a jeho podřízeným bylo někdy až nepříj emné, že 

museli některé věci znovu přepracovat než získali Englišův 

podpis a tedy i svolení. I přišel jeden jeho podřízený na 

nápad, jak odpoutat jeho pozornost. "Zahájil nenápadně debatu 

o něčem r co bylo v té době středem Englišova zájmu (inflace r 

deflace r národní demokracie ... a tu propukla Englišova slabost. 

Chodil po kanceláři sem a tam a mluvil. A pak se podíval na 

hodinky r prohlásil s hrůzou že za pět minut mu začíná 

přednáška... a podepsal v rychlosti a bez námi tek. ,,102 Nutno 

dodat, že tato metoda nebyla vždy funk6ní. 

Když se v roce 1925 Karel Engliš opět ujímal řízení 

ministerstva financí, znamenalo to definitivní opuštění 

defla6ní poli tiky, která měla především negativní vliv na 

6eskoslovenský export. Nyní se přešlo k politice stabilizace 

kupní síly koruny, jejímž byl předním a dlouholetým 

zastáncem. Druhá polovina 20. let 20. století také vytvořila 

vhodné podmínky pro reformu rozpo6tových pravidel a daňového 

systému. Obě nesou nesmazatelný rys Englišových teoretických 

názorů. 103 

Rozpo6tová reforma vycházela z myšlenky, že hospodaření 

státu obsahuje různé aktivity, které nelze ani v příjmech ani 

ve výdajích jen tak jednoduše s6ítat a přehlížet jejich 

smysl. Podle Karla Engliše už nelze vysta6it jen s rozdělením 

příjmové a výdajové položky státního rozpo6tu na řádné a 

mimořádné a nebrat v úvahu jejich smysl. Zasadil se o to, aby 

102 Zdeněk Neubauer. V pensijním ústavu, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 108. 
103 F. Vencovský, Vzestupy a propady československé koruny. Historie československých měnových poměrů 
1918 - 1992, Praha 2003, s. 75. 

66 



struktura státního rozpočtu byla funkčně transparentní, což 

znamenalo, že byl rozčleněn do více oddílů. i04 

Nutnost provedení daňové reformy po vzniku Československa 

si uvědomovala většina ekonomických odborníků. 

systém z Rakouska Uherska byl nevyhovující. 

Převzatý 

Hlavním 

problémem bylo, že řada právních předpisů se lišila jak 

v českých zemích, na Slovensku tak i na Podkarpatské Rusi. 

Přípravné práce k daňové reformě sice začaly již v roce 1922, 

ale pro řadu obtíží k výsledku nevedly. 105 

Tvůrcem daňové reformy se nakonec stal právě Karel 

Engliš, kterému si ji i podařilo prosadit. Hlavním cílem této 

reformy bylo sjednotit na celém území republiky odlišné 

daňové normy. Dále snížit daňové zatížení obyvatelstva 

především snížením sazby přímých daní a řadou dalších úlev. 

Tato opatření měla vytvořit vhodné podmínky pro rozproudění 

ekonomického života státu. Vláda předložila Englišovu daňovou 

reformu, která se skládala ze tří provázaných zákonů, jež 

tvořily j eden celek, parlamentu, který j i v roce 1927 po 

bouřlivých diskusí schválil. 106 

Již ve své době měla daňová reforma své kritiky. 

Především u levicového politického spektra, jehož tisk např. 

napsal, že H'" daňová reforma je dělána výhradně s ohledem na 

zájmy kapitalistických producentů, průmyslových ~ agrárních, 

stejně jako s ohledem na zájmy finančních a obchodních 

spekulantů. ,,107 Levicový tisk si vzal také na mušku i tvůrce 

reformy Karla Engliše, kterého obvinil, že // .... zapřel svou 

profesorskou a žurnalistickou minulost. Dokázal znovu, že 

v kapi talistickém státě také věda je na prodej, když má 

104 Celkově byl státní rozpočet rozčleněn do čtyř oddílů. Blíže k reformě státního rozpočtu např. F. 
Vencovský, Vzestupy propady československé měny, s. 75 -76. 
105 Vlastislav Lacina, (Staro) nové daně v novém státě. Daňová reforma v první československé republice, in: 
Dějiny a součastnost, 2002, Č. 2, s. 25. 
106 K daňové refonně blíže F. Vencovský, Vzestupy a propady československé měny s. 75 - 76 a V. Lacina. 
(Staro) nové daně v novém státě, s. 25 -27. 
107 ANM, fond K. Engliš, k. 60, inv. Č. 805, Rudé právo z 17. 12. 1926. 
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sloužiti k stabilisaci zisků vládnoucí třídy z vykořistování 

práce kapi talistickými vydřiduchy. ,,108 

Pokud jde o závěry odborníků asi nejvyváženější je od 

Antonína Basche, který patřil k Englišovým spolupracovníkům a 

s odstupem času napsal o jeho daňové reformě, že " ... se její 

účinky projevily ve vyšších investicích do hospodářství ... " což 

vedlo " ... ke zvýšení státních příjmů. Englišovy daňové zákony 

byly kri tizovány jako reforma 

předpokladu dlouhodobě příznivé 

postavená 

hospodářské 

na chybném 

situace a 

poukazovalo se na to, že jeden ze tří zákonů musel být 

novelizován už v roce 1930 a že v roce 1936 byla Englišova 

reforma důkladně přebudována. ,,109 Nepopiratelné je, že tato 

daňová reforma modernizovala do urči té míry daňový systém, 

snížila daňové zatížení obyvatelstva a umožnila i přes svou 

nekomplexnost výrazný rozvoj československého ekonomiky. Také 

je třeba poznamenat, že v roce 1927 si asi jen málokdo 

dokázal představit, že doba relativní prosperity se brzy 

promění na hospodářskou stagnaci. IlO 

Samozřejmě II obyčejných lidí Englišova daňová reforma 

příliš nadšení nevzbudila. Spíše se stala námětem pro různé 

vtipy a anekdoty. Asi nejvýstižnější je ta o dvou židovských 

obchodnících, kteří si vypravují o svých nesnázích ve svých 

živnostech. Jeden se ptá druhého: "Račte mít firmu 

j ednotli vce nebo společenskou?" Ten druhý na to odpoví, že 

společenskou. rrA s dovolením, kdo je společníkem?" "Engliš," 

odsekne tázaný, "stát dostává 50% čistého zisku. ,,111 

Roku 1928 onemocněl předseda vlády Antonín Švehla, což 

značně oslabilo Englišovu pozici v kabinetu, který se v něm 

dostával do stále větší izolace. Vše vyvrcholilo spory 

v otázce podpory cukerného průmyslu, kdy byl přehlasován 

108 Tamtéž. 
109 J. Kovtun, Republika v nebezpečném světě, s. 535. 
110 Srov. Antol1Úl Klimek, Velké dějiny zemi Koruny české, sv. XIII, Praha 2000, s. 593 - 594., J. Kovtun, 
Republika v nebezpečném světě, s. 535. a V. Lacina, (Staro) nové daně v novém státě, s. 26 -27. 
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ministry agrární a lidové strany. Engliš neváhal a podal 

demonstrativně v červenci svou již několikátou demisi. 

V dopise prezidentu Masarykovi si postěžoval: "Dokud byl zde 

Švehla r dopadlo to nakonec kompromisem r ale po jeho odchodu 

se stala prepotence [agrární] strany nesnesi telnou. ,,112 

Masaryk si však jeho demisi nepřál a žádal ho, aby svou 

rezignaci stáhl. Engliš se rozhodl tedy zůstat v úřadě, ve 

kterém vydržel jen několik měsíců. Po dalších sporech ohledně 

vývozních prémií pro cukerní průmysl podal znovu demisi a 

z vlády definitivně odešel 28. listopadu 1925. Prezident 

Masaryk tentokrát jeho demisi přijal, neboť se ztotožnil 

s jeho argumentem, že nemůže být členem stej né vlády, se 

kterou se rozchází v klíčových otázkách. 113 

2. 6. Hospodářská krize a guvernérské křeslo 

Ve funkci ministra financí vystřídal Engliše Bohumil 

Vlasák, který měl na vedení měnové politiky státu zcela jiný 

názor než jeho předchůdce. Především v klíčové otázce spojení 

československé koruny se zlatem. Englišovým odstoupením 

fakticky padla "klíčová bašta odporu proti zavedení "zlaté" 

koruny. ,,114 

Hlavním propagátorem zavedení "zlaté~ koruny, bylo vedení 

Národní banky Československé v čele s guvernérem Vilémem 

Pospíšilem.115 Jedním z hlavních argumentů pro zavedení byla 

111 1. Kolařík, Peníze a politika, s. 411. Jen k dokreslení např. v jedněch novinách se objevila anekdota: 
" Včem vidí Hucul hlavní poslání ministra financí Engliše. Opi Pane minister. keď by mně odpustih daně.! ,. 
K. Engliš, Karikatury a anekdoty, (v majetku rodiny). 
112 1. Kovtnn, Republika v nebezpečném světě, s. 543. Englišova demise měla i ohlas v tisku např. Právo lidu 
napsalo: "Engliš je příklad, jak mocensky triumfitjící buržoasie kašle na všelikou odbornost a vyšší státní 
odpovědnost ... Engliš je sice poražen, ale silácký měšťácký režim není vítězem." 1. Kolařík Peníze a politik~ 
s.454. 
113 Drahomír Jančík, Eduard Kubů, T. G. Masaryk, hospodářství a hospodářská politika. In: Voráček. Emil 
(ed.), T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, sv. 1, Praha 2001, s. 431. Jeden člen vládního 
kabinetu okomentoval Englišův odchod z ministerstva drsnými slovy: "Dostal [Engliš] padesátihaléřovou 
známku na hřbet a byl poslán do Brna. " 1. Kolařík, PenÍZe a politika, s. 462. 
114 A. Klimek, Velké dějiny zemi Koruny české, sv. XIII, s. 637. 
ii5 Vilém Pospíšil (1873 - 1942), byl úzkým spolupracovníkem prvního ministra financí Československé 
republiky Aloise Rašína. V letech 1922 až 1926 byl vrchni ředitelem Městské spořitelny pražské. V roce 
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otázka prestiže. Nakonec toto mínění převládlo a zákonem ze 

17. listopadu 1929 se jedna koruna rovnala 44, 58 mg ryzího 

zlata. Problém byl, že Národní banka nebyla schopná ni kdy 

dosáhnout tak velkých zásob zlata, aby se mohla koruna plně 

měnit za tento kov. Během trvání První republiky nikdy 

nedošlo k volné směnitelnosti bankovek za zlato. L16 

Karel Engliš byl jedním z mála národohospodářských 

odborníků, kteří odmítali spojení koruny se zlatem. 117 Engliš 

tvrdil v duchu své teleologické, že nelze spojovat kupní sílu 

peněz s hodnotou zlata, ale s tvorbou národního důchodu. 118 

Poukazoval také na to, že "zavedení zlaté měny nebude míti u 

nás v zápětí žádných materiálních změn nyněj šího skutečného 

stavu. ,,119 Za stej ně závažný problém také považoval uvolnění 

devizového hospodářství, protože tím se podle jeho názoru 

vláda vzdala nástroj e na samostatné ovládání vztahu našeho 

kapi tálového trhu vůči cizině. 120 

Krach na Newyorské burze koncem října roku 1929 

oznamoval, že skončila doba poválečné konjunktury a přichází 

čas velké hospodářské krize, kterou čekal jen málokdo. 

Prezident Masaryk nejspíš v předtuše nadcházejících 

ekonomických problémů chtěl mít na ministerstvu financí 

odborníka, nejlépe Karla Engliše. Proto neváhal a snažil se 

ho osobními dopisy přemluvit, aby se opět uj al úřadu. " ... teď 

před volbami Vám říkám, že se musí te do ministerstva vráti t! 

Vidí te přece co se děje a jaké j sou plány těch různých 

žraloků - rozhodněte se urči tě, že budete ministrem a že 

1926 se stal i přes odpor tehdejšího mlmstra fmanCÍ Engliše prvním guvernérem Národní banky 
Československé. Ke kandidátům na guvernéra blíže J. Kolařík, Peníze a politika, s. 395. 
116 A. Klimek, Velké dějiny zemí Konmy české, sv. XIII, s. 637. 
117 Dalším velkým kritikem zavedení zlaté měny byl např. Josef Macek, který přímo napsal: "Zlatá měna je 
přežitek z dob barbarských ... Dnes je to sociální zlo. "Podle jeho názoru nespočívá měnová politika "v tom, 
aby to zlaté telátko, které mají v pancéřovém chlívku v Národní bance v Praze vyrostlo v takového zlatého 
vola, jakého mají ve Francouzské bance v Paříži. " F. Vencovský, Vzestupy a propady československé 
koruny, s. 76. 
118 DrallOmír Jančík, Eduard Kubů, Bankéř a fmančnÍk. Příklad Karla Engliše, in: L. Fasora, J. Hanuš, J. 
Malíř, L. Vykoupil (eds.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 138. 
119 AČNB, fond, NB, sign. NB- PX:XX - 6, soukromá korespondence Viléma Pospíšil~ 9b/ Zavedení zlaté 
měny v ČSR 1929 - 1930, Lidové noviny z 19. 10. 1929. 
no Tamtéž. 
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budete chráni t kapsy poplatníků, ,,121 naléhal Masaryk. Engliš 

nedokázal Masarykovi nevyhovět a do nové vlády vstoupil. 

Bohužel ve vládě ministerského předsedy Františka 

Udržala nevydržel příliš dlouho a už v dubnu 1931 podal 

demisi. Odstoupil, protože si nerozuměl s novým šéfem 

kabinetu, který měl zcela jiné názory na důsledky velké 

hospodářské krize. Nebyl schopen také zajistit svému ministru 

financí takovou podporu jaké se mu dostávalo, když byl 

předsedou vlády Antonín Švehla. Engliš unavený věčnými 

tahanicemi ve vládě často podával demise. 122 

S nimi přidělával "vrásky" prezidentovi Masarykovi, který 

ho chtěl ve vládě udržet a v osobních dopisech se ho snažil 

od jeho úmyslu odradit: " ... domnívám se, že Vám stačí delší 

dovolená nikoliv demise. Sám ve svém listě praví te, že vám 

úřad rralespoň na ten čas" je obtížný, ergo spokojte se, 

prosím s dovol enou. ,,123 v jiném se mu zase snažil trochu 

zalichotit a uklidnit ho, rrmy jsme přece celou politiku 

položili na Vašich finančních plánech, a proto musíte 

vydržet. Z řečí a psaní v listech si n~c nedělejte! ,,124 

Nakonec si, ale Engliš prosadil svou a odstoupil. Masaryk byl 

jeho odstoupením zklamaný, stále si ho vážil a byl pro něj 

vědeckou autoritou, ale do budoucna s ním už jako s ministrem 

nepočítal. 125 

Novým ministrem financí stal Karel Trapl. I tento 

Englišův odchod byl reflektován na stránkách předních deníků. 

Např. České slovo uveřejnilo krátkou rýmovačku. 

rrSamé daně, žádná práce, 

poplatník je z toho rapl. 

Englišovi bere z ruky 

121 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. Č. 26, Masarykův list Englišovi z 16. 10. 1929. 
122 D. Jančík, E. Kubů, T. G. Masaryk, hospodářství a hospodářská politika, s. 43l. 
123 ANM, fond F. Vencovský, k . 1, inv. Č. 26, MasarylďlV list Englišovi z 12. 1. 1931. 
124 Tamtéž, Masarykův list Englišovi z 4. 1. 1931. 
125 D. Jančík, E. Kubů, Bankéř a finančník. Příklad Karla Engliše, s. 138 - 139. Při Englišově rozhodnuti 
podat demisi sehrály určitou roli zdravotní problémy jeho ženy i jeho samotného. ANM, fond F. Vencovský. 
k. 1, inv. Č. 26, Masarykův list Englišovi z 12. 1. 1931. J. Kolařík, Penize a politika, s. 502 a 504 - 505. 

71 



osvědčené koště Trapl. "l26 

Začátkem třicátých let 20. století dolehly i na 

Československo důsledky Světové hospodářské krize. Během ní 

vzrostly na světových trzích ceny zlata, což ovlivnilo ty 

měny, které byly se zlatem přímo spoj eny. Podle některých 

ekonomů se jednalo o deflační proces, při kterém se peníze 

sice zhodnocovaly a dalo se za ně koupit "více" zboží, ale na 

druhé straně to vedlo přes ceny k tlaku na mzdy, na výrobu a 

zaměstnanost. 127 

Také Karel Engliš pečlivě sledoval a studoval příčiny 

hospodářské krize. Dospěl k názoru, že nejde o krizi 

z nadvýroby ani o krizi racionalizační, ale o cizí k nám 

zavlečenou krizi deflační, která byla způsobena vysokým 

kursem koruny. l28 

K nápravě vedly podle Engliše dvě cesty. První znamenala 

ponechat zlatý obsah koruny a přizpůsobit jejímu zhodnocování 

mzdy, platy a úroky. Tomuto řešení bylo nakloněno vedení 

Národní banky a odpovídalo i zájmům nejsilnější banky 

v Československu, Živnobance. Druhým řešením z krize bylo 

snížení zlatého obsahu koruny úměrně k jej ímu znehodnocení, 

tak jako to bylo úspěšně provedeno v jiných zemí. Jednalo se 

podle Engliše o řešení náhradní ale vhodněj Ší. Toto řešení 

získalo podporu především představitelů Agrární strany a 

Sociální demokracie. 129 

Karel Engliš se přikláněl ke druhému řešení, které začal 

prosazovat i ve svých článcích v tisku. Jej ich množství i 

dnes působí obdivuhodným dojmem. Engliš v podstatě zahájil a 

poté i realizoval mediální kampaň zaměřenou na podporu 

devalvace, ale také na změnu dosavadní měnové politiky 

126 České slovo z 17. 4. 1931, in: K. Engliš, Karikatury a anekdoty, (v majetku rodiny). 
127 František Vencovský, Englišova praktická finanční a měnová politika, in: Národohospodářský Obzor. 
2004, Č. 3, s. 56. 
128 Antonín Klimek, Velké dějiny Koruny české, sv. XIV., Praha 2002, s. 17. 
129 Blíže k Englišovým názorům na řešení hospodářské krize Drahomír Jančík, Englišův zápas o měnovou 
politiku ve třicátých letech, in: Národohospodářský Obzor, 2004, Č. 3, s. 25 - 34. a Milan Sekanina, 
Englišovo dvojí východisko z hospodářské krize třicátých let, in: Ekonomická revue III., 2000, Č. 3, s. 47 -
51. 
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prováděnou Národní bankou Československou. Bohužel ne vždy 

se jím prezentované názory setkaly s kladným ohlasem všech 

čtenářů. Krásným dokladem je otištěný anonymní dopis v tisku: 

"Vaše národohospodářské šarlatánství bude mí ti tedy za 

výsledek katastrofální snížení platů všech zaměstnanců. 

Nemyslete r že budete tajně dále našeptávat a novinářsky hájit 

svoj e zloděj ské zámysly. .. " Přičemž dopis končil drsným přáním 

pisatele: ,,§koda r přeškoda r že kulka r která zasáhla dra 

Rašína r nezasáhla Vás. Snad se však z řad Vámi ožebračených 

zaměstnanců najde jeden r který Vás pro záchranu republiky 

odstřelí. ,,130 

Velkým odpůrcem Englišem navrhovaného řešení byl vrchní 

ředitel Živnostenské banky Jaroslav Preiss. Toho lze označit 

za ideový protipól Karla Engliše v otázkách národního 

hospodářství. Přitom oba patřili do úzkého okruhu přátel 

prezidenta Masaryka, který často musel mírnit jejich názorové 

střety přecházející i do osobní roviny.131 Tento stav 

charakterizoval preiss nepříliš nadšenými slovy: "Já jsem 

intimním přítelem pana prezidenta r ale pan prezident jest na 

druhé straně také intimním přítelem dr. Engliše. Mezi mnou a 

dr. Englišem jsou silné rozpory. ,,132 

O tom, jak dokázali být oba muži malicherní vůči sobě, 

svědčí i jeden výrok Jaroslava Preisse na adresu Karla 

Engliše, který v soukromí řekl Přemyslu Šámalovi. Ten jej 

později tlumočil prezidentu Masarykovi: "Engliš je rozčilenÝr 

dal se do šňupání r nemyje se a Preiss má dojem r že úkolů r 

kterých se podj al r bude pro něho mnoho. ,,133 

Nakonec po mnoha sporech se podařilo prosadit zákon o 

devalvaci a to v únoru 1934. Zlatý obsah koruny byl snížen o 

jednu šestinu tj. ze 44,58 mg zlata na 37,15 mg . Devalvace 

130 J. Kolařík, Peníze a politika. s. 541- 542. 
131 Karel Engliš byl sice pro Masaryka nespornou autoritou v oblasti národohospodářské teorie, ale jeho 
názory a doporučení korigoval s doporučeními od lidí z praxe, především od Jaroslava Preisse. D. Jančík, , 
EnglišÍlv zápas o měnovou politiku ve třicátých letech, s. 26. 
132 D. Jančík, E. Kubll, T. G. Masaryk, hospodářství a hospodářská politika, s. 428. 
133 Pavel Kosatík, Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preisse, Praha 1996, s. 132. 
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nepřinesla zvrat z hospodářské krize v konjunkturu, ale měla 

příznivý vliv na postupné oživování československé 

ekonomiky. 134 

Provedení devalvace československé koruny signalizovalo 

nový směr měnové politiky státu. Guvernér Národní banky 

československé Vilém Pospíšil podal demisi i s celým vedením. 

Funkce guvernéra emisního ústavu byla svěřena Karlu 

Englišovi, který se oficiálně ujal funkce 23. února 1934. 135 S 

sebou si do úřadu přivedl také své blízké spolupracovníky.136 

Ve svém úřadě setrval Karel Engliš po celé funkční 

období, ale to neznamená, že by nepodal žádnou demisi. Stalo 

se tak při prosazení druhé devalvace, která nebyla vyvolána 

měnovou politikou, ale byla vynucená politickým faktorem. 137 

Za svou pozici guvernéra byl Engliš zavázán hlavně 

Agrární straně a proto jí musel vyj í t vstříc při povolení 

úvěru na výkup obilí. Jinak lze říci, že se snažil řídit 

měnovou politiku Národní banky z hlediska potřeb 

československého hospodářství. Nepochybně měl také štěstí, že 

hospodářskou krizi zlehka střídalo oživení ekonomiky. Engliš 

se snažil zajistit dostupnost finančních prostředků výrobcům, 

především v oblasti úvěrové politiky a úrokových sazeb. 

Podařilo se mu také obnovit mobilitu státních papírů. 138 

Englišovo pětileté funkční období ve funkci guvernéra 

České národní banky by se dalo popsat tak, že H'" dostál svým 

ideál ům národohospodáře i poli tika, byť se zcela neubránil 

kompromisům. Naplnil svou koncepci stabilní měny, jež se 

134 K provedení devalvace a k jejím kladům a záporům Jiří NovotllÝ, Jiří Šouša, Dva devalvačlú zásahy do 
československé měny ve třícátých letech 20. století, ín: Peněžní reformy a zvraty na úzellÚ České republiky 
po roce 1918, Opava 2005, s. 15 - 29. 
135 O tom, že Preis se nesmíří! s devalvací svědčí i jeho dopis Vilému Pospíšilovi, v němž mu píše: "Byl jsem 
dnes na valné hromadě Národní banky československé, kde byl přímo demonstrativní potlesk, když guvernér 
Vám děkoval. (.J Přijetí Engliše na valné hromadě nebylo nijak sympatické. Jest zřejmo, že obrovská 
většina jest proti němu a proti jeho názorům." AČNB, fond ŽB, sign. ŽE - SVlI/i-l- I/Osobní 
korespondence Jaroslava Preisse/704 Pospíšil Vilém, Preissův list Pospíšilovi. 
136 Jednalo se o odborového přednostu ministerstva obchodu Františka Peroutku a bývalého ředitele Národní 
banky Josefa Kreysu. Tamtéž, s. 21. 
137 Blíže k druhé devalvaci Jiří Novotný, Jiří Šouša, Druhá devalvace Československé koruny v roce 1936, 
ín: Východočeské listy, 2005, Č. 23 - 24, s. 267 - 280. K Englišově demisi AČNB, fond NBČ, sign. NBČ
IV, Zápis ze schůze bankovní rady Národní banky Československé z 24. 10. 1936. 
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ukázala být životaschopná v četných otřesech, které přinášela 

třicátá léta. "139 Na druhé straně měl štěsti, že odešel včas a 

nemusel se podilet na postupné likvidaci měnových a 

hospodářských poměrů, které pomáhal budovat. 14o 

2. 7. Engliš a Karel Hynek Mácha 

Uzavřeni mnichovské dohody koncem záři 1938 je spojeno 

s mnoha změnami a převratnými událostmi pro Československo. 

K jedné z nich také patři převoz ostatků českého básnika 

Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy. Málokdo dnes vi, že 

tato událost je úzce spojena s osobou Karla Engliše. 

Karel Hynek Mácha zemřel v necelých 26 letech 

v Litoměřicich, kde byl i pochován. Když byla podepsána v 29. 

záři 1939 mnichovská smlouva, hrozilo, že Máchův hrob 

zůstane na územi zabraném Německem. Naštěsti došlo na 

posledni chvili k exhumaci a převezeni jeho ostatků do Prahy. 

Stalo se tak 1. řijna 1939. 

S nápadem na převoz Máchových ostatků do Prahy přišel 

guvernér Národní banky Československé Karel Engliš. Pohnutky, 

které ho k tomu vedly, vysvětluje ve svých vzpomínkách. "Byl 

jsem kdysi na výletě v Litoměřicích a první návštěva byla ke 

hrobu K. H. Máchy. Když po Mnichovu připadly Li toměřice 

k Sudetům a hlásili v ministerské radě, že to bude za dva 

dny, hlavou mně probleskla vzpomínka na hrob K. H. Máchy. ,,14.i 

Věrohodnost jeho pohnutek dokazují vzpomínky jeho 

tehdej šího spolupracovníka v Národní bance Václava Chytila: 

Byl zavolán Englišem do jeho kanceláře, kde na něho místo 

pozdravu vyhrkl: "Němci budou zí tra zabírat Li toměřice? co 

138 D. Jančík, , Englišův zápas o měnovou politiku ve třicátých letech, s. 33. 
139 Tamtéž, s. 34. 
140 Po Englišově odchodu navrhl nový guvernér Ladislav František Dvořák zřídit na důkaz vděčnosti k dílu 
svého předchůdce tzv. studijní fond, ze kterého by se podporovala vědecká činnost zabývající se národním 
hospodářstvím Československa. Navrhl, aby do fondu byla tento rok věnována částka 250 000 Kč a další rok 
rovněž. AČNB, fond NBČ, sign. NBČ - IV, Zápis ze schůze bankovní rady Národní banky Československé z 
24.2.1939. 
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musíme udělat hnedr okamži tě?" a když nevím r co odpovědět r 

křičí na mne r oči mu planou r ruce gestikulují "to jste nikdy 

nebyl zamilován?" Když Chytil pořád nechápe vykřikne Engliš: 

"Máme přece v Li toměřicích na hřbi tově Máchu r co za nás za 

všechny vyzpíval na věky naši lásku a naše mládí r toho přece 

Němcům nesmíme necha t! ,,142 

Engliš nezůstal jen u slov a velice rychle přešel i 

k činům. Zvedl sluchátko svého služebního telefonu a zavolal 

zemskému prezidentovi. Během tohoto rozhovoru se proměnil 

podle Václava Chytila "v energického pořadatele, neústupného 

útočníka, ostrého naléhatele. ,,143 Nakonec se mu podařilo 

zemského prezidenta přesvědčit, aby vydal ihned povolení 

k exhumaci Máchových ostatků bez ohledu na to, jestli budou 

porušeny předpisy. 

K přenesení básníkových ostatků bylo potřeba pohřebního 

automobilu s lidmi a proto se Engliš obrátil na primátora 

hlavního města Prahy Petra Zenkla. Ten nebyl jeho nápadem 

nadšen a příliš se mu nechtělo angažovat v této záležitosti. 

Engliš nakonec zlomil jeho odpor pod pohrůžkou, že zavolá 

ministerskému předsedovi. 144 

Englišovu iniciativu pochvalně okomentovaly později 

Národní listy: "je zvyklý se starat o státní poklad; schrána 

Máchova ducha nemá pro národ cenu menší. ,,145 Na druhou stranu 

je třeba podotknout, že zhruba ve stejné době se objevily v 

některých novinách nepravdivé informace o tom, kdo k celé 

akci dal podnět. Například Lidové noviny označily za 

iniciátora celé akce Petra Zenkla. 146 

141 Václav Jurečka Ekonom Engliš chtěl, aby básník zůstal s národem. Moravsko - slezský den, 3. - 4. 10. 
1998. 
142 Václav Chytil: Výňatek ze vzpomínek prof. dr. Václava Chytila na dobu vysokoškolských studií, 
nepublikovaný rukopis, v majetku rodiny. 
143 Tamtéž 
144 Karel Engliš neměl Petra Zenkla příliš v lásce. Považoval ho "... za nafoukaného a prázdného 
politikáře ". O takových to lidech mluvil vždy s despektem a mimo jiné o nich prohlásil, že jim" ... nejde o 
práci pro veřejnost a i když ji dělají, myslí jen na své postavení. "Tamtéž 
145 Jiří Malý, Miloslav Novotný, Návrat Karla Hynka Máchy, Praha 1939, s. 20. 
146 Tamtéž, s. II - 16. 
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Ostatky Karla Hynka Máchy byly uloženy na Vyšehradě 

v době, kdy byly zbytky českého státu okupovány Němci. 

Z jej ich uložení se stala manifestace českého národa proti 

okupantům, které se zúčastnilo kolem čtvrt miliónu lidí. Je 

ironií osudu, že většina účastníků kráčej ících v pohřebním 

průvodu, ani nevěděla, že H to nebyl "národ", který si 

vzpomněl na Máchu r že to nebyly vysoké naše kulturní 

insti tucer které milovaného básníka vyrvaly z rukou 

nepří tele ... r že to byl naopak hrana tý r sukovi tý muž ze 

5lezska r jakýsi peněžník z Národní banky ... ,,147 

K tomuto okamžiku si pozděj i Karel Engliš poznamenal do 

svých pamětí: HByla to velká sláva '" ale k této slávě mne ani 

nepozvali. Však jsem se tam vypravil pak sám a prosil K. H. 

Máchu za prominutí r že jsem porušil jeho klidr ale že to v 

zájmu národ bylo nutné. ,,148 

Postupem doby se téměř úplně zapomnělo na člověka, který 

měl na celé akci lví podíl. Ostatně ani nový režim, který 

nastoupil po Únoru 1948 neměl zájem, aby bylo často zmiňováno 

Englišovo jméno na veřejnosti. Svědčí o tom i článek od 

Josefa Kopty, který velice podrobně popisuje přenesení 

Máchových ostatků z Litoměřic do Prahy. Mimo jiné je tam i 

zmínka, že k celé akci dal podnět tehdejší guvernér Národní 

banky Československé. Ale jeho jméno samozřejmě autor raději 

neuvedl. 149 

Zajímavostí je, že se Engliš také zabýval myšlenkou 

převozu ostatků Jana Lucemburského do Čech, ale ta nebyla 

nikdy realizována. Obě tyto "iniciátorské" aktivity zvěčnil 

v jedné sloce své básně "Synek z Hrabyně" Eduard Bass. Báseň 

byla složena při příležitosti Englišových šedesátin. 

"Nězmate ho jedna churka r 

umrluch se něboji: 

147 Václav Chytil: V)'ľíatek ze vzpomínek prof. dr. Václava Chytila na dobu vysokoškolských studii, 
nepublikovaný' rukopis, v majetku rodiny. 
148 Václav Jurečka, Ekonom Engliš chtěl, aby básník zůstal s národem. Moravsko - slezský den, 3. - 4. 10. 
1998. 
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chčel un dovezť Lucemburka r 

dovez Machu v pokoji." 150 

149 Dopis Vencovského Englišovi z 10. února 1958, v majetku Františka Vencovského. 
150 Eduard Bass, Synek z Hrabyně, in: Englišova šedesátka, Praha 1940, s. 10. 
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3. Až do hořkého konce 

3. 1. Období protektorátu 

při odchodu z funkce guvernéra Národní banky 

Československé roku 1939 bylo Karlu Englišovi padesát devět 

let. Nyní se chtěl věnovat své vědecké a univerzitní činnosti 

v Brně, ale velice brzy svůj záměr změnil, když přijal místo 

profesora národního hospodářství na právnické fakultě 

Uni verzi ty Karlovy v Praze. Radost ze jmenování - proběhlo 

15. března 1939 dostalo hořkou příchuť v podobě okupace 

našich zemí nacistickými voj sky. Jeho působení na pražské 

univerzitě trvalo velice krátce, protože nacisté v listopadu 

téhož roku zavřeli české vysoké školy.l 

V této době se začalo Englišovo zdraví zhoršovat, což 

byl následek jeho dosavadního velkého pracovního vytížení. 

Podle lékařské zprávy z roku 1943 ho trápila obrna levého 

očního svalu, měl sluchové potíže a vysoký krevní tlak 

(210/125). Byl shledán neschopný fyzické práce, což potvrdil 

i německý policejní lékař. 2 

Za celé období protektorátu neměl Engliš potíže 

s gestapem, čemuž se po válce sám velice divil. Měl obavu ze 

dvou věcí, které by proti němu mohlo gestapo použít. První 

souvisela s jeho funkcí guvernéra Národní banky 

Československé, kdy nechal přemístit část zlatých zásob banky 

do zahraničí, aby je uchránil před Němci. 3 

Druhá Englišova starost byla spojena s předválečným 

vydáním jeho knihy "Německý socialismus jako program 

1 Karel Engliš měl začít vyučovat na Karlově univerzitě od zimního semestru 1939/40, ale v září 1939 podal 
žádost o udělení zdravotní dovolené. Jeho žádosti bylo vyhověno. Až 19. října svou zdravotní dovolenou 
odvolal a poté začal přednášet a to necelý měsíc než došlo k jejímu uzavřeni nacisty. Učebními povínnostmi 
Karla Engliše na univerzitě v Praze bylo šest hodin přednášek o národním hospodářství a 
národohospodářské politice kromě potřebných seminárních cvičení. AUK, fond Práv. fakulta, inv. Č. 87. listy 
Č. 24, 33 a 35. 
2 ANM, fond K. Engliš, k. 1, inv. Č. 6, bibliografický materiál. Aní žena Karla Engliše, Valerie, nebyla na 
tom zdravotně příliš dobře. Měla problémy se srdcem a s kolenními klouby, což jí komplikovalo chůzi. 

79 



Sudetoněmecké strany". V ní podrobně rozebral program této 

strany a poukázal na jeho určité nesrovnalosti.Naštěstí 

Engliš nebyl pro okupanty až tak významnou osobou, na kterou 

by si museli dát zvláštní pozor. Nepochybně k tomu přispělo 

i to, že se Engliš po uzavření vysokých škol Němci stáhl do 

ústraní, kde se věnoval své vědecké práci. 4 

Engliš tedy mohl v "klidu" rozpracovávat svou 

teleologickou teorii, jejímž výsledkem bylo několika svazkové 

dílo s názvem "Velká logika". Po válce se mu podařilo vydat 

jen jeho výtah, který nazval "Malá logika". O svém nově 

vznikaj ícím díle Engliš často hovořil se svým dlouholetým 

přítelem Františkem Weyrem, kterého okupace republiky 

nacistickým Německem donutila bydlet v Praze. Ten měl určitě 

také vliv na některé myšlenky a závěry v nově Englišově 

připravovaném díle. Jejich diskuse o tomto tématu musely být 

velice vášnivé, alespoň podle vzpomínek profesora Weyra. 

//Naše rozhovory o tomto tématě byly obyčejně tak živé a 

rušné r že jednou dotazovali se zedníci r kteří upravovali 

vedlejší byt r ( ... ) r naší služebné r proč já přesto r že jsem už 

profesorem r ještě //beru hodiny. ,,5 Z tohoto úryvku je 

patrné, kdo měl v diskusi hlavní slovo. 

dobře 

Během válečných let pobýval Engliš především v Praze a 

ve Velkém Tresném na Moravě. Tato obec se dnes nachází na 

pomezí tří okresů, Svitavského, okresu Blansko a Žďár nad 

Sázavou. Kolem roku 1854 byla u obce objevena významná 

ložiska grafitu a brzy zde vznikl také podnik na jeho těžbu. 

V roce 1938 ho koupil Karel Engliš ml, který zde svému otci 

nechal postavit domek jako letní byt. Karel Engliš zde 

velice rád pobýval, protože se mu zalíbila okolní příroda. 

Také tu nalezl tolik potřebný klid pro svou vědeckou práci. 6 

3 František Vencovský, Englišova praktická finanční a měnová politika. In: Národohospodářský obzor IV 
2004, č. 3, s. 57 - 58. 
4 Můj rozhovor s prof Františkem Vencovským na VŠE dne 27. dubna 2005. 
5 František Weyr, Paměti 3. Za okupace a po ní (1939 - 1951), Brno 2004, s. 47. 
6 JUDr. Karel Engliš mladší koupil podnik na těžbu a zpracování grafitu od Huberta Weypustka za 2 miliony 
Kčs. V ceně bylo zahrnuto veškeré zaříze~ budovy, vila a pozemky. Engliš ml. dal podnik do pořádku a 
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v těžkých chvílích války, jak už jsem se zmínil, začal 

Engliš pracovat na svých vzpomínkách "Hrabyň mého mládí". 

Jeho obava, že už ji neuvidí, se částečně splnila, protože se 

v ní střetla německá a sovětská voj ska. Urputnost boj ů o 

Hrabyň je dobře patrná i z dopisu Englišovy sestry Anny 

Likové. rr··· u nás byli vojáci do poslední chvíle. Bomby u 

vojáků dvou utrhly hlavy. Já už utíkala do sklepa pana Rašky, 

ale v noci na rameni jsem odvlekla kozy. .. Plných 14 dní trvalo 

dobývání Hrabyně až byli naši osvoboditelé v kostele a němci 

až u lesa ... Ach Bože já jsem v tom sklepě u p. Rašky hrozně 

onemocněla bez světla bez jídla a měla jsem horečku taj jsem 

tu studenou vodu do sebe lila bez spaní úplně ochraptěla a 

hrozný kašel mě trápil s tím jsem zeslábla. Myslela jsem, že 

už umřu... Dostala jsem zápal žil a už je mi lépe ... " / Anna 

Liková válku přežila a po sedmi letech se mohla konečně 

shledat se svým bratrem Karlem Englišem. 

Hrabyň byla válkou velice poškozena. Představu o jejím 

stavu si lze udělat z dopisu jednoho Englišova přítele, který 

ji brzy po válce navštívil. " ... ve skutečnosti neexistuje. Věž 

kostela jest dole, všechny obydlí na hlavní silnici vyhořelé, 

rovněž i vaše vila. Ch těl ] sem jít dovni tř, ale nemožno pro 

rumoviště. (. .. ) V zahradě máte velkou díru způsobenou as~ 

velkou leteckou bombou. ,,8 

rozšířil ho i o pilu. Za války měl podnik zajištěný odbyt, neboť ho Němci potřebovali pro své válečné 
hospodářství. Během válečných let bylo v podniku ukryto nmoho mladých mužů před nasazením do Řiše. 
Také tu Karel Engliš ml. nechával ukrývat zraněné partyzány. Naštěstí bylo Velké Tresné pro nacisty přece 
jenom na okraji zájmů. Po komunistickém puči v únoru 1948 byl i závod Engliše ml. znárodněn. Až po roce 
1989 se v rámci restituce mohl ucházet o podnik jeho půvochú majitel. Ten však na podzim roku 1991 
zemřel a v restitučním řízení pokračoval jeho syn Ing. Karel Engliš. Tomu byla část podníku po zdlouhavých 
jednáních vrácena. Zbylé části si musel koupit. V roce 1995 založil Ing. K. Engliš firmu UNIMAN Engliš, s. 
r. o., která se zabývá výrobou jeřábů a manipulačních zařízení. Můj rozhovor s Ing. Karlem Englišem dne 14. 
ll. 2005 ve Velkém Tresném a Svratecko - Křetínský trojúhelník, turistický průvodce mikroregionem 
s mapovou přílohou, Taurus 2000, s. 22. K historii těžby grafitu ve Velkém Tresném blíže Historie průmyslu 
v obci Velké Tresné, zatím nepublikováno. 
í ANM, fond K. Engliš, k. 5, inv. Č. 44, dopis Anny Likové z 24. 6. 1945 Englišovi. Osvobozování Hrabyně 
proběhlo od 15. dubna do 28. dubna 1945. O Hrabyň se vedly urputné boje, sovětská armáda byla několikrát 
odražena než se jí nakonec podařilo Němce porazit. Karel Engliš, Hrabyň mého mládí, Opava 1999, s. 89. 
8 ANM, fond K. Engliš, k. 6, inv. Č. 64, dopis Karla Bakaláře z 20.6. 1945 Englišovi. K vyčíslení lidských a 
materiálních ztrát blíže K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 90 - 93. 
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Obraz válkou zničené rodné Hrabyně nepochybně Engliše 

velice rozrušil. Na její obnovu poslal finanční dar ve výši 

30 000 Kčs. 9 Pozděj i při jej í návštěvě si Engliš posteskl: 

nNení už staré Hrabyně a není už těch, které jsem měl rád. Na 

hřbi tově hledám své staré přátele. (. .. ) Možná, že ta nová 

Hrabyň bude krásnější, ale tu starou jsem měl rád. A ta nová 

mě už nezná! ,,10 Poslední věta vyznívá prorocky možná jako 

předzvěst toho, o co se budou později snažit státní orgány. 

3. 2. Pedagogem na Karlově univerzitě 

Po skončení Druhé světové války oslavil Karel Engliš 

v červenci 1945 kulaté jubileum, bylo mu 65. Měl však stále 

dostatek sil k tomu, aby pomohl při poválečném obnovování 

republiky.l1 Jaké však to muselo být pro něho zklamání, když 

zj istil, že noví představitelé státu nestoj í příliš o jeho 

služby a rady. Svou roli tu nepochybně sehrála všeobecná 

nedůvěra k předválečným představitelům republiky a také 

především to, že se politické dění stále více vychylovalo 

doleva. Na Englišovo rozčarování z poválečného vývoje 

vzpomíná ve svých pamětech Ladislav Feirabend: rr5lyšel jsem 

od něho zdrcující kritiku znárodnění a měnové reformy a velmi 

pesimistické hodnocení politického a hospodářského vývoje. 

Engliš se zlobil na prezidenta Beneše, že s~ od něho 

nevyžádal posudek o znárodnění a nestál o jeho názory na 

měnovou reformu. ,,12 Urči tou náplastí pro Engliše bylo, že 

v poválečných letech byly opět vydávány jeho spisy, např. 

"Hospodářské soustavy" nebo "Malá finanční věda". 

9 K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 90. 
10 Tamtéž. 94. 
II V květ~u 1945 se stal Karel Engliš členem strany Českých socialistů, protože" ... chtěl jsem pomáhati při 
poválečných problémech hospodářských a finančních. " V této straně však nedostal možnost se realizovat a 
proto se velice brzy přestal podílet na jejích aktivitách. František Vencovský (ed.), Dokumenty prof. Karla 
Engliše o ukončení jeho čimlOsti jako rektora Univerzity Karlovy v únoru 1948. In: Acta oeconomica 
pragensia, Sborník VŠE v Praze, Praha 1998, Č. 5, s. 239 - 240. 
12 Ladislav Karel Feirabend: Politické vzpomínky III, Brno 1996, s. 288. 
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Znovuotevřením vysokých škol se Englišovi také naskytla 

možnost vyučovat na Karlově uni verzi tě. Ale jeho poválečné 

působení na právnické fakultě bylo velmi krátké a 

dramatické, díky změně politického klimatu po Únoru 1948. 

Opětovné působení Engliše na této fakultě se zpočátku 

neobešlo bez drobných komplikací. Problémem bylo jeho 

jmenování profesorem university Karlovy v Praze dekretem 

prezidenta Háchy ze dne 15. 3. 1939. Profesorský sbor 

právnické fakulty neuznal při znovuotevření univerzity tento 

jmenovací dekret. Odůvodnil to tím, že "Prof. Engliš byl 

jmenován bez návrhu profesorského sboru ... ,,13 Engliš byl 

samozřejmě rozladěn tímto přístupem profesorského sboru a 

nepochybně se také cítil uražen. rJ"" brojí -li profesorský sbor 

proti nezákonném jmenování prof. Engliše, nemíní se tím 

nikterak dotýkati jeho vědecké kvalifikace. Je vůbec omylné 

mínění prof. Engliše, že profesorský sbor právnické fakul ty ... 

proj evoval vůči němu nevlídné stanovisko ... ,,14 

Nakonec byla celá záležitost urovnána. Profesorský sbor 

právnické fakulty navrhl jmenování Engliše řádným profesorem 

národního hospodářství znovu od nynějších vládních činitelů. 

Prezident republiky Edvard Beneš tedy jmenoval Karla Engliše 

v listopadu 1945 profesorem Karlovy univerzity a to 

s platností od 1. října téhož roku. 15 

První přednáška profesora Engliše na univerzitě v Praze 

se konala v menší učebně a přišla na ni jen malá skupinka 

studentů. Postupně se však rozneslo po fakultě, že přednášky 

jsou velice zajímavé. Po několika týdnech už nestačila 

kapaci ta učebny a Engliš dostal tedy k dispozici největší 

13 AUK fond Práv. fakulta, inv. č. 87, list Č. 19. 
14 Tamtéž, list Č. 20 - 21. Při projednávání problému s jmenováním profesora Engliše, nešetřili někteří 
z profesorského sboru ironickými poznámkami na jeho adresu. "Nevím, jak Hácha tento spis vyřídil. 14. 3. 
1939 jel do Berlína, v noci podepsal smlouvu s Hitlerem, do Prahy přijel večer, pak večeřel s Hitlerem na 
hrad a měl s ním poradu. Buď tedy si vzal spis sebou na cestu, a nebo jej podepsal při večeři s Hitlerem. " 
Tamtéž. 
15 Učební povinnosti Karla Engliše byly stanoveny na 7 hodin týdně (5 hodin přednášek a 2 hodiny 
cvičeních z národního hospodářstvi). Služební plat mu byl vyměřen ve výši 105 324 Kčs za rok. Tamtéž, list 
č.41. 
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posluchárny, ale i tak studenti, kteří přišli později museli 

stát. l6 

Způsob jakým Engliš vedl své přednášky, měl u většiny 

studentů kladnou odezvu. Na to vzpomíná i jeho tehdejší žák a 

dnes profesor František Vencovský: nPřicházel vždycky přesně, 

postavil se za katedru a pomalu, jakoby se teprve rozmýšlel, 

začal přednášet. A pak se dostal do tempa. Nevykládal svou 

učebnici, svá skripta. Vždycky si vybral určité téma, které 

uceleně vyložil... Přednášel bez papíru a zároveň v bezvadné 

češtině, do které v přívalu myšlenek a slov - někdy proniklo 

i slezské krátké "panové" nebo n tož." Během svých přednášek 

neměl rád, když ho někdo ze studentů vyrušoval např. svým 

pozdním příchodem. l7 

Složit zkoušku u profesora Engliše nebylo snadné, 

protože chtěl, aby jeho studenti rozuměli dobře ekonomii. 

Svou náročností byly pověstné i Englišovy semináře. Do nich 

se nedostal každý, kdo měl zájem, ale jen ten koho si vybral. 

Do semináře přijímal jen okolo II studentů. lB Každý účastník 

musel zpracovat dohodnuté téma, které se poté stalo předmětem 

diskuse. nEngliš chtěl, aby každý měl už promyšlený svůj 

názor na studovaný problém. Rád měl vypracování kri tické 

analýzy k určité úvaze, studii nebo projevu, protože takový 

kri tický přístup byl podle něho prvním krůčkem k vlastnímu 

ekonomickému myšlení. ,,19 

Oceněním vědecké práce Karla Engliše a Františka Weyra 

bylo udělení čestného doktorátu Masarykovy uni verzi ty 21. 

dubna 1947. Oba byli prvními, kterým je právnická fakulta v 

Brně udělila. Profesor Weyr si pozděj i o celém slavnostní 

aktu poznamenal do svých pamětí: nAni já, ani přítel Engliš, 

i6 Jana Geršlová, Žák slavného učitele (o Františku Vencovském a jeho vztahu ke K. Englišovi). In: 
Ekonomická revue lY., 2001, č. 3, s. 85. 
17 František Vencovský, "Co by se, pane kolego, stalo ... ", Vzpominky na ekonoma, státníka a 
vysokoškolského učitele Karla Engliše. In: Hospodářské noviny, ll. - 13. 8. 2000, č. 155, s. 5 (přílohy). 
18 V zimním semestru 1946/47 a letním semestru 1947 bylo v Englišově senůnáři zapsáno vždy II studentů. 
ANM, fond K. Engliš, k. 53, inv. č. 768, Seznam posluchačů Englišova seuůnáře. 
19 František Vencovský, "Co by se, pane kolego, stalo ... ", Vzpominky na ekonom~ státníka a 
vysokoškolského učitele Karla Engliše. In: Hospodářské noviny, ll. - 13. 8. 2000, č. 155, s. 5 (přílohy). 
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ani konečně žádný z našich fakul tních kolegů netušili jsme 

jistě, že naše pocta byla nám udělena takřka v posledním 

okamžiku, neboť za necelý rok na to by něco podobného bývalo 

již zhola nemysli telné. ,,2(, 

Oba měli při ceremoniálu projev. Weyrův byl kratši, 

protože ffsám nebyl bych se tehdy vzhledem k svému zdravotnímu 

stavu odvážil k delšímu řečnickému výkonu. ,,21 Vystoupeni 

Karla Engliše bylo proto mnohem delši. V podstatě reflektoval 

hospodářský vývoj jednotlivých hospodářských systémů od 

vzniku Československa až do současnosti. Hovořil také o 

nevýhodách jednotlivých hospodářských systémů. ff V 

kolektivizaci lze vyrobiti velká díla stavební a hmotná, ale 

kolektivně nebylo vytvořeno žádné velké dílo ani umělecké, 

ani vědecké. ,,22 

Svůj projev završil Engliš myšlenkou o nezbytnosti 

svobody myšleni. ff Jen ve svobodě se může zrodi t myšlenka a 

velké dílo. Svoboda myšlení, přesvědčení a jeho projev je to 

nejvzácnější, co člověk má, to je více nežli bohatství, 

protože v něm je krása ~ moc, pro myšlenku není hranic a 

nemůže býti trvalých pout, at' jsou ze železa nebo ze 

zla ta. ,,23 Taková slova z úst významného českého 

národohospodáře, kterým Engliš nepochybně byl, nemohla najit 

pochopeni u stoupenců komunistické ideologie. Ostatně 

levicový tisk velice ostře kritizoval jeho 

Masarykově univerzitě. 24 

vys toupeni na 

20 František Weyr, Paměti 3. Za okupace a po ní (1939 -1951), Brno 2004. s. 120. 
21 Tamtéž. Po kommristickém puči v únoru 1948 se uvažovalo, že by jim tato pocta zase byla odebrána. To 
se nakonec nestalo, ale jak poznamenal profesor Weyr: , .... kdyby se tak stalo, nebyli bychom asi na to žalem 
nebo studem zemřeli ... "Tamtéž. 
22 František Vencovský, Karel Engliš, Boskovice 1993, s. 126. 
23 Tamtéž, s. 127. 
24 Rudé právo v článku s titulkem "Ne slýchaný útok na stát, znárodněný a dvouletkul" nrimo jiné napsalo: 
Dr. Engliš tvrdí, že náš režim je " nesvobodný" proto, že v něm nemají kapitalisté, majitelé bank, továren a 
dolů plná práva, jaká měli za první republiky ... Je to nový pokus o útok na stát. Neboť dr. Engliš tvrdí., stát 
ovládající hospodářství chce ovládati i ducha národa, aby pojistil svůj režim hospodářský" ... On chce 
"svobodu" ... ,jaká byla za liberalismu, tu nám klade za vzor. "Svobodu" dravé kapitalistické soutěže, 
bursiánů, nezměrných zisků a vykořisťování širokých mas, "svobodu" propouštění, vyhazování .... " V další 
odstavci článku byl Engliš také obviněn z podvracení státu. Rudé právo 25.4. 1947. 
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3. 3. Rektorem 

Poslední veřejnou poctou Englišově osobě a jeho 

vědecké práci se stalo jeho zvolení rektorem Univerzity 

Karlovy pro školní rok 1947 - 1948, tedy od 1. října 1947 do 

30. září 1948. Tento rok byl pro univerzitu zlomový minimálně 

ze dvou důvodů. Prvním byly oslavy jejího 600. výročí 

založení a druhou komunistický puč v únoru 1948, který měl 

neblahý dopad na celý profesorský sbor s Englišem v čele. 

O své kandidatuře na post rektora Engliš později napsal: 

HO kandidaturu na úřad rektorský jsem se nestaral. Slyšel 

jsem r že po přírodovědecké fakultě r (. .. ) r má přijít fakulta 

právnická r protože fakulta pedagogická jako nejmladší a 

v pořadí následující za fakultou přírodovědeckou r není ještě 

ustavena a s fakultou bohosloveckou r jíž by se počítal nový 

turnus r se nepočítalo. Avšak na právnické fakultě bylo 

interní usnesení r že nemůže být kandidován na úřad rektora 

nebo děkana někdo r kdo už byl děkanem nebo rektorem na 

univerzi tě Karlově nebo jiné. ,,25 To interní usnesení 

právnické fakulty bránilo Englišovi, aby se mohl vůbec 

ucházet o tuto funkci. Na druhou stranu je třeba podotknout, 

že při kandidatuře se bral ohled na služební pořadí a Engliš 

byl seniorem právnické fakulty v Praze, bylo mu 67 let. 

Starší byli už jen profesoři Jan Krčmář a Emil Svoboda. 2 

První z nich chtěl v červnu odejít do penze, druhý byl 

nemocný a po dva roky již nepřednášel. Engliš urči tě musel 

tušit, že mu bude kandidatura nabídnuta, protože interní 

předpisy fakulty se dají změnit. 

Oficiálně byl osloven na zasedání profesorského sboru 

právnické fakulty 21. května 1947, zda kandidaturu přijme. 

Byl na rozpacích: "ale pro případ kandidatury Jsem si 

25 ANM, fond K. Engliš, k. 54, inv. Č. 779, Byl jsem rektorem university Karlovy, rukopis vzpomínek 
psaných do 25. 3. 1948. 
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připravil pro sbor prohlášení, ve kterém jsem objasnil své 

stanovisko. ,,27 Karel Engliš v něm upozornil profesorský sbor 

na své vyhraněné názory a postoje, za které byl často 

kri tizován. Dále zmínil svůj nedobrý zdravotní stav: II'" ale 

také na neznalost ruštiny a aktivní anglického jazyka." 

Neopomněl také zdůraznit, že by se rád věnoval své vědecké 

práci, v níž viděl trvalou hodnotu oproti pomíjejícím 

funkcím".28 

Zdálo by se, že Engliš chtěl akademiky od své 

kandidatury odradi tf ale opak byl pravdou, o čemž svědčí 

závěr jeho projevu: IIPonechám tedy sboru, aby rozhodl podle 

zájmu školy. Tomuto zájmu se podrobím, ať je rozhodnutí sboru 

jakékoliv. Proto nekandiduji na úřad rektora, ale podrobím se 

tomu, co hledí sbor v zájmu školy účelným. ,,29 

Po svém proj evu opustil Engliš schůzi, ale již za půl 

hodiny byl zavolán zpět. Profesorský sbor právnické fakulty 

zrušil interní usnesení z jara 1946, které znemožňovalo 

opětovné zastávání rektorské nebo děkanské hodnosti a 

odhlasoval 11 hlasy pro a 4 proti jeho kandidaturu na rektora 

Karlovy uni verzi ty. 30 Když se Karel Engliš dozvěděl o svém 

zvolení, poděkoval všem přítomným za důvěru a krátce dodal: 

rrUčiním, co budu moci, a prosím o pomoc. Podrobuji se, ale 

obávám se, že to není v linii mého štěstí. 31 

Vlastní volba proběhla 3. června 1947 a Karel Engliš byl 

jednomyslně zvolen rektorem Univerzity Karlovy pro školní rok 

1947 - 1948. Engliš čekal na výsledek volby ve své vile Na 

26 Jan Krčmář (1877 - 1950), profesor občanského práva na UK. Josef Tomeš a kol., Český biografick)" 
slovník XX. století, díl II., s. 172. Emil Svoboda (1878 - 1948), profesor občanského práva na UK. Tamtéž, 
díl III., s. 224. 
27 ANM, fond K. Engliš, k. 54, inv. č. 779, Byl jsem rektorem university Karlovy, rukopis vzpomínek 
psaných do 25.3. 1948. 
28 Tamtéž 
29 Tamtéž 
30 Proti kandídatuře Karla Engliše hlasoval Z. Peška (stoupenec sociáhú demokracie, který byl později 
souzen v procesu s Miladou Horákovou), V. Vaněček (KSČ), V. Procházka (KSČ) a B. Andres. Jaroslav 
Čechura, Rektorský rok Karla Engliše. In: Věda v českosloven~ku 1945 - 1953, Sborník z konference (Praha, 
18. - 19. ll. 1998), Praha 1999, s. 257 - 258. 
31 ANM, fond K. Engliš, k. 54, inv. č. 779, Byl jsem rektorem university Karlovy, rukopis vzpollÚnek 
psaných do 25.3. 1948. 
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Buďánkách. "... čekal jsem telefonickou (podtrhl K. E.) zprávu 

opravdu s klidem ... Telefon nezvonil r bylo už půl páté. Myslel 

Jsem si r že volba není hladká. ,,32 Ale zpráva nepřišla 

telefonicky, protože k němu děkani fakult bohoslovecké, 

lékařské a přírodovědecké přijeli autem. 33 Přivezli sebou dva 

dopisy od rektora profesora Bohumila Bydžovského. V prvním 

oznamoval Englišovi jeho jednomyslné zvolení a ve druhém 

dopise mu k němu blahopřál. Engliš delegaci poděkoval a znovu 

dodal: "podrobuji se zájmu školYr ale ... nebude [to] k mému 

štěstí. ,,34 Těmi to slovy jako by charakterizoval to, co ho 

v novém úřadě potká. 

Volba se nesetkala s jednomyslným souhlasem na naší 

politické scéně. Levicově orientovaní politici, zejména 

komunisté nebyli spokoj eni s obsazením postu rektora právě 

Karlem Englišem. Byl to pro ně signál, že ztrácí svůj vliv na 

vysokých školách. Levicový tisk rozpoutal proti němu 

nepříj emnou kampaň. 35 Z poli tiků v ní byl velice aktivní 

ministr informací Václav Kopecký. Ten mimo jiné prohlásil: 

"bude pro nás velmi trapné r že oslavy šestistého výročí 

,;:, 
uni verzi ty budou se kona t za tak pochybné reprezentace. ,,~- Na 

tento urážlivý výrok zareagoval akademický senát Univerzity 

Karlovy a vyjádřil novému rektorovi plnou podporu. K němu se 

přidaly i další organizace. Ministr školství a osvěty 

Jaroslav Stránský potvrdil Engliše v úřadě a slíbil mu svou 

32 Tamtéž. 
33 Děkani 1. Šíma, L. Borovský a 1. Komárek. Tamtéž 
34 Tamtéž 
35 Pro ilustraci se např. v Rudém právu objevil článek nazvaný "Odpovědnost vědeckých kulturních 
pracovníků", který nevybíravými slovy útočil na nového rektora. "Bylo popsáno mnoho papíru o příčinách 
reakčních tendenCÍ v části našeho vysokoškolského studentstva. Je nutno konstatovat, že takovíto profesoři 
rázu Englišova mají na ní lví podíl. Naši vědečtí a kulturní pracovníci, kteří mají vychovávat mladé lidově 
demokratické republice zdatné a schopné, konstruktivní vědecké a kulturní pracovníky, jsou si toho plně 
vědomi. Ti druzí na tak odpovědné místo v zájmu lidově demokratického režimu nepatří. "Rudé právo z 3.6. 
1947. 
36 Zdeněk Pousta, Univerzita Karlova v letech 1947 - 1953. In: Dějiny univerzity Kalovy, díl IV., Praha 
1998, s. 267. Ostatně ani předseda vlády Klement Gottwald nešetřil kritickými slovy na adresu nově zvolené 
rektora Karlovy univerzity. Mimo jiné pravil: ,,Je třeba s politováním konstatovat další pronikání vlivu 
reakce do některých stran Národní fronty i nadále pokračuje. Ukazl~je to pokus o dosazení dr. Feirabena do 
Kooperativy a zvolení dr. Engliše, obhájce kapitalismu, za rektora pražské univerzity, což se nestalo bez 
politické podpory. " ANM, fond K. Engliš, k. 54, inv. Č. 779, Byl jsem rektorem university Karlovy. rukopis 
vzpomínek psaných do 25.3. 1948, novinový článek Nové prúdy 22. 6. 1947. 
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podporu. Bouřlivé události této doby a s nimi spojený 

psychologický tlak se zapsaly na jeho zdraví. 

Slavnostní akt rektorské instalace proběhl 9. prosince 

1947 v deset hodin dopoledne. Odstupující rektor prof. 

Bohumil Bydžovský předal 

rektorského důstojenství 

Karlu Englišovi 

i rektorský úřad. 

s odznaky 

Poté podle 

zavedených zvyklostí pronesl nový rektor před akademickou 

obcí svůj inaugurační projev. Engliš si svůj proslov rozdělil 

na dvě části, první byla na typické englišovské téma "Nástin 

hospodářských soustav~. K ní však připojil pro někoho trochu 

nezvykle i "Poselství k akademické mládeži~. V něm opět 

zdůraznil nutnost svobody myšlení na akademické půdě. Velice 

trefně charakterizoval jeho poselství historik Zdeněk 

Pousta: "Bylo nejen skrytou odpovědí Kopeckému, ale současně 

také apelem na charakter mladých lidí a jejich věčnou a 

samozřejmou touhu po svobodě ducha a zároveň i krásným 

vyznáním k mládí. ,,37 

Instalace je slavnostní vyvrcholení volebního aktu. 

Engliš však již v této době úřadoval několik měsíců. Jak bylo 

pro něho typické, vrhl se hned odhodlaně do nové práce ve 

svém novém úřadě. "Hned po volbě jsem šel na rektorát (4. 

6.), ne snad z nedočkavosti, nýbrž z velké starosti. Šel Jsem 

se informovat na stav příprav jubilejní slavnosti. Vždyť jsem 

byl volen, protože bylo ode mne očekáváno, že slavnost 

uspokojivě zorganizuji. Zjistil Jsem, že není přichystáno 

nic. ,,38 Na přípravě slavnosti původně pracovaly dvě komise. 

Jedna dohlížela na postup restauračních prací v univerzitním 

areálu a druhá měla na starost vlastní průběh oslav. V zájmu 

větší efektivity práce Engliš obě reorganizoval. Druhá komise 

37 Zdeněk Pousta, Univerzita Karlova v letech 1947 - 1953. In: Dějiny univerzity Kalovy, díl IV .. Praha 
1998, s. 268. 
38 ANM, fond K. Engliš, k. 54, inv. Č. 779, Byl jsem rektorem university Karlovy, rukopis vzpOluinek 
psaných do 25. 3. 1948. 
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byla ještě následně rozdělena na čtyři subkomise: finanční, 

organizační, programovou a publikační. 39 

Další problém bylo konstituování pedagogické fakulty 

Uni verzi ty Karlovy. Novým děkanem byl 8. říj na 1947 zvolen 

profesor Zdeněk Nejedlý. Při jeho volbě došlo však 

k formálním pochybením a Engliš označil tuto volbu za 

neplatnou. 4o Tím si ho definitivně znepřátelil, takže když se 

Nejedlý stal v nové Gottwaldově vládě ministrem školství, 

nemohl počítat s jeho podporou. 

V nepublikovaných vzpomínkách Karel Engliš popisuje svůj 

typický den ve funkci rektora. Začínal v osm hodin ráno a 

úřadoval až do oběda. Po něm si zašel domů na chvíli 

zdřímnout a odpoledne měl vyhrazené na různé schůze. Je třeba 

poznamenat, že jako rektor měl kolem sebe "štáb" lidí, který 

mu pomáhal s organizačními věcmi. Celkově čítal včetně 

uklizečky dvanáct osob. Navíc mu byla podřízena i kvestura 

Univerzity Karlovy, ve které pracovalo celkem třináct OSOb. 41 

Komunistický převrat v únoru 1948 znamenal konec 

rektorské hodnosti Karla Engliše. Zvláště když 25. února 

převzal resort školství Zdeněk Nej edlý. O dopise, který mu 

následujícího dne napsal si Engliš poznamenal: ff V tomto 

dopise jsem se tázal ministra r přeje-li sir abych svou funkci 

opustil r že se zařídím podle jeho přání. Dotaz jsem odůvodnil 

tím r že při mé volbě rektorem měla proti mně námitky strana r 

kterou ministr zastupuje ve vládě nyní na křesle ministra 

školství. ,,42 Engliš tak nabídl ministrovi svou rezignaci. Byl 

si velmi dobře vědom, že bez jeho podpory nemůže funkci 

rektora Karlovy univerzity vykonávat. Na svůj dopis neobdržel 

39 Předsedové komisí: C. Horáček (finanční), J. B. Kozák (organizační), J. Cibulka (programové) a V. 
Chaloupecký (publikační). Tajemníkem subkomisí byl J. Hutter. J. čechura, Rektorský rok Karla Engliše. In: 
Věda v Československu 1945 -1953, Sborník z konference (praha, 18. - 19. ll. 1998, Praha 1999, s. 262. 
40 Tamtéž, s. 263 - 264. 
41 Tamtéž, s. 262. 
42 František Vencovský (ed.), Dokmnenty prof Karla Engliše o ukončení jeho činnosti jako rektora 
Univerzity Karlovy v únoru 1948. In: Acta oeconomica pragensia, Sborník VŠE v Praze, Praha 1998, Č. 5, s. 
237. 
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ihned odpověď. Dalši den se dozvěděl informaci, že na 

právnické fakultě se vytvořil akční výbor, který ho zbavil 

funkce rektora a profesora. Engliš na toto rozhodnutí 

nereagoval, neboť se držel platné zákonné normy, že je 

podřízen jen ministerstvu školství a osvěty. 

Všechny tyto události měly nepochybně vliv na Englišovo 

rozhodnuti na funkci rektora rezignovat. Stalo se tak ve 

stejný den, kdy poslal svůj dopis ministru Nejedlému tedy 26. 

února 1948. nResignaci Jsem odevzdal řediteli dr. Říhovi, aby 

ji předložil prorektorovi v pátek ráno (27. 2. M. H.), až 

dojde odpověď od ministra, protože jsem považoval za 

nezdvořilost na slíbenou odpověď od ministra nečekat. Dal 

jsem však příkaz, aby resignace byla předložena i tenkráte, 

kdyby odpověď nedošla. ",43 Karel Engliš si ve stej ný den 

zabalil své věci, rozloučil se s úředniky rektorátu a vyrazil 

k autu. Před právnickou fakultou (zde sídlil i rektorát UK) 

se shromáždili studenti, kteří se přišli s profesorem 

Englišem rozloučit. "Věděli jsme přesně, kdy Engliš opustí 

svou pracovnu a utvořili jsme před fakultou dlouhý zástup, 

kterým procházel k autu, kde ho čekala dcera. Stáli jsme 

všichni mlčky, s obnaženými hlavami. Jen mírně kynul rukou, 

to ticho snad bylo nejzřetelnějším výrazem nejistoty a 

tragédie doby. ,,44 vzpomínal Englišův žák František Vencovský 

na jeho odchod z uni verzi ty. Byť se Englišovo líčení této 

si tace drobně liší: "Shromáždili se v hale uni versi ty a 

dělali mi špalír až k autu provolávajíce mi nAť žije rektor 

Engliš. ,,45 nic to neměni na smutném konci jeho uni verzi tní 

kariéry. 

V sobotu ráno, tedy 28. 2. 1948, přišel k Englišovi domů 

posel Akčního výboru Národní fronty pražských vysokých škol 

43 Tamtéž. s. 238. 
44 František Vencovský, "Co by se, pane kolego, stalo ... ", Vzponúnky na ekonoma, státníka a 
vysokoškolského učitele Karla Engliše. In: Hospodářské noviny, ll. - 13. 8. 2000, č. 155, s. 5 (přílohy). 
45 František Vencovský (ed.), Dokumenty prof. Karla Engliše o ukončení jeho činnosti jako rektora 
Univerzity Karlovy v únoru 1948. In: Acta oeconomica pragensia, Sborník VŠE v Praze, Praha 1998, č. 5, s. 
241. 



s dopisem, ve kterém bylo datum předchozího dne. V něm se 

pravilo: "Žádáme vás proto, pane profesore, abyste se 

dostavil zítra, dne 28. II. ve 12 hod. do budovy SVS [Svazu 

vysokoškolského studentstva] v Opletalově třídě na zasedání 

akčního výboru národní fronty pražských vysokých škol, a 

sdělil nám, zda jste ochoten podporovat a prosazovat ve 

vysokoškolském život poli tiku vlády Klementa Gottwalda, zda 

chcete zaruči t, že činnost rektora Karlovy uni verzi ty bude 

plně oddána vůli pracujícího lidu, socialistické budoucnosti 

našeho národa." Dopis byl podepsán předsedou tohoto výboru 

Jiřím Pelikánem. 46 

Karel Engliš byl překvapen tímto dopisem, protože byl už 

podle zpráv v tisku zbaven Akčním výborem při ministerstvu 

školství své funkce rektora i profesora. Upozornil posla na 

tuto skutečnost a řekl: " ... nemohu jednati proti vůli Akčního 

výboru ministerstva školství a nevím, v jakém poměru jest 

Akční výbor Národní fronty pražských vysokých škol k Akčnímu 

výboru ministerstva školství ... nemohu se dostavi ti do chůze, 

pokud není poměr obou akčních výborů vyjasněn. ,,47 Posel si 

vyslechl jeho odpověď a odešel. 

Po čase se do Englišovy mysli začala vkrádat obava, že 

by jeho odmítnutí mohlo být vykládáno f'··· jako odepření 

loyali ty vůči vládě Klementa Gottwalda. " Proto raději 

nadiktoval své dceři Vlastě dopis, ve kterém na začátku znovu 

upozornil na nevyjasněný poměr obou akčních výborů. Dále 

prohlásil, že N'" svou funkci profesora [by] vykonával podle 

vůle vlády Klementa Gottwalda a nic bych nepodniknul co by se 

jí příčilo." Funkci rektora už vykonávat nechtěl, protože " ... 
proži té nervové rozrušení ... mne učinilo k tomu nezpůsobným." 

46 František Vencovský, Karel Engliš, Boskovice 1993, Dopis Akčního výboru Národní fronty na vysokých 
školách v Praze z 27. 2. 1948, fotografie. 
47 František Vencovský (ed.), Doknmenty prof. Karla Engliše o nkončení jeho činnosti jako rektora 
Uníverzity Karlovy v únoru 1948. In: Acta oeconomica pragensia, Sborník VŠE v Praze, Praha 1998, č. 5, s. 
238. 
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Svůj dopis ukončil nabídkou své pomoci. 48 Jeho dcera 

odevzdala dopis příslušnému akčnímu výboru a ten jí oznámil: 

"že to stačí.,,49 

Ministr školství a osvěty profesor Zdeněk Nejedlý 

zareagoval na Englišovu rezignaci až 5. března 1948 dopisem, 

který poslal rektorátu Karlovy univerzity_ "Resignaci řádného 

profesora Karlovy universi ty v Praze JUDr. Karla Engliše na 

funkci rektora beru na vědomí a žádám r aby o tom byl laskavě 

uvědomen. ,,50 S Englišovou rezignací, ale nebyl spokojen 

předseda vlády Klement Gottwald. Odstranění mezinárodně 

uznávaného vědce v průběhu příprav 600. výročí oslav 

považoval za ukvapené. 5l Karel Engliš se zmiňuj e ve svých 

vzpomínkách, že se uvažovalo dokonce o jeho povolání zpět do 

úřadu. "V neděli dne 29. února dopoledne mně telefonoval 

ředitel kanceláře dr. Říha r že podle spolehlivého pramene mám 

býti na přímý zásah předsedy vlády povolán zpět na funkci 

rektora. Krátce nato mně hlásil znovu ... r že si pan ministr 

škol ství dr. Nej edlý přej e r abych ve funkci rektora zůstal." 

Nic takového se nakonec nestalo a sám Engliš ve svých 

pamětech zapochyboval, zda úmysl vlády na jeho povolání do 

úřadu vůbec existoval. 52 

I po Únoru 1948 zůstal Engliš členem profesorského sboru 

právnické fakulty Uni verzi ty Karlovy. Na letní semestr si 

vzal zdravotní dovolenou z důvodů psychické vyčerpanosti. Na 

zimní semestr ohlásil přednášky a cvičení v rozsahu 5 hodin 

týdně a dvouhodinový seminář. V zápětí následovala reakce 

rektorátu: "nežádav dostal j sem pokaždé dovolenou. ,,53 Musel 

48 J. Čechura. Rektorský rok Karla Engliše. In: Věda v Československu 1945 - 1953, Sborník z konference 
(Prah~ 18. - 19. ll. 1998, Praha 1999, s. 273 (příloha). 
~9 F. Vencovský (ed.), Dokumenty prof. Karla Engliše o ukončení jeho činnosti jako rektora Univerzity 
Karlovy v únoru 1948. In: Acta oeconomica pragensia, Sborník VŠE v Praze, Praha 1998, č. 5, s. 238. 
50 Tamtéž, s. 247. 
51 Obavy komunisul z reakce v zahranični byly opodstatněné. 6. dubna 1948 vyšel v lond)'11Ském listu 
"Times" článek, ve kterém bylo napsáno, že prof. Engliš byl zbaven profesury a že nyni pracuje v uhehlém 
dolu. ANM, fond K. Engliš, k 67, inv. č. 816, Lidové noviny 17. 4. 1948. 
52 F. Vencovský (ed.), Dokumenty prof. Karla Engliše o ukončení jeho činnosti jako rektora Univerzity 
Karlovy v únoru 1948. In: Acta oeconomica pragensi~ Sborník VŠE v Praze, Praha 1998, č. 5, s. 239. 
53 Tamtéž, s. 241. 
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zaslat lékařské potvrzení ,,0 léčení chronické bronchi tidy 

s recidivujícím zánětem tkáně plicní při současné arteriální 

hypertensi", 

přednášet. ,,54 

že nemůže z těchto 

Ohlášení přednášek 

zdravotních důvodů 

se uskutečnilo pouze 

vyvěšením na děkanské tabuli a v tištěném seznamu se již 

Englišovy přednášky neobjevily. Díky tomu, že formálně 

zůstával zaměstnancem univerzity, dostával alespoň minimální 

profesorský plat. Tento stav trval do 31. 12. 1950 f kdy mu 

byl ukončen pracovní poměr s výpovědní lhůtou 3 měsíců. 

Zaměstnancem Univerzity Karlovy byl tedy Engliš až do konce 

března 1951. Potom definitivně odešel do penze. 55 

Zbavení možnosti pedagogického působení na uni verzi tě 

bylo pro Engliše mnohem větší tragédie než rezignace na post 

rektora. Karel Engliš měl stále dostatek sil na to, aby 

předával své poznatky svým studentům. Bohužel o tuto 

příležitost ho připravil nový režim. Přesto se nemusel cítit 

úplně odstrčený, protože jeho bývalí žáci k němu chodili pro 

rady a diskutovat o různých vědeckých problémech. Nepochybně 

to byla pro Engliš psychická "vzpruha". O tom svědčí i dopis 

adresovaný Františku Vencovskému, kde mimo jiné napsal: "Těší 

mne, že se ujímáte práce za mne. Na všechno sám nestačím a 

pak, až zhasnu, kdo převezme pochodeň? Váš zájem těší mne tím 

více, že je spontánní a vzešel jen z vědeckého přesvědčení . 

... těŠí [mne], že přicházejí žáci moji, aby převzali pochodeň 

pravdy. ,,56 

Je třeba se také zmínit, že Karel Engliš byl v tomto 

období členem komise Ministerstva školství a osvěty 

připravující založení Československé akademie věd. Podílel se 

na jej ím vzniku, ale při konečných přípravách byl zbaven 

54 Z. Pousta, Univerzita Karlova v letech 1947- 1953. In: Dějiny univerzity Karlovy, díl IV, Praha 1998. s. 
282. 
55 AUK, fond Práv. fakulta, inv. Č. 87, list č. 59. V Englišově žádosti o přeložení na trvalý odpočinek z 23. 
8. 1950 jsou spočítány i roky, jak dlouho působil na univerzitách. Se započtením válečných let dospěl 
k výsledku 48 let 3 měsíců 29 dnů. LA PNP, fond K. Engliš, k. 1, ivn. Č. 178. 
56 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. Č. 28, Englišův dopis z 24.6.1948. 
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členství. Díky tomu se nestal jedním ze zakládajících členů 

této instituce, kteří dostali titul akademik ČSAV. 57 

Bohužel tlak státního aparátu neustále sílil, což se 

proj evilo postupným vyřazením Englišových knih z veřej ných 

knihoven a jejich zapsáním do indexu zakázaných spisů. 

Represe se také dotkly i některých jeho žáků, kteří byli po 

vykonstruovaných procesech uvězněni. Komunistický režim se 

nyní doslova snažil vymazat jméno Karla Engliše z povědomí 

české veřejnosti. 58 

3.4. Hrabyňské vyhnanství 

Poslední léta svého života prožil Karel Engliš 

v ústraní. Ani tady neměl příliš klidu, neboť únorové 

události se dotkly i jeho rodiny. Jeho syn Karel emigroval do 

Kanady, kde se později vypracoval na úspěšného podnikatele. 

Englišova mladší dcera Věra s manželem Ladislavem Furstem 

byla uvězněna pro pokus o útěk z republiky. Další ranou pro 

něho muselo být úmrtí dlouholetého pří tele a kolegy prof. 

Fran tiš ka Weyra. Na jeho pohřbu se setkal se svým bývalým 

žákem Hynkem Bulínem. ~Mé poslední setkání s profesorem 

Englišem bylo smutné. Oba jsme se naposledy osobně setkali 

při pohřbu profesora Františka Weyra dne 4. července 1951 

v brněnské krematoriu. Tehdy Jsem podal ruku profesoru 

57 Jaroslav Čechura. Hrabyňské tuskulum Karla Engliše, in: Věda v Československu v letech 1953 - 1963. 
Sborník z konference (Praha, 23. - 24. ll. 1999), Praha 2000, s. 457. 
58 Svědčí o tom i článek ve Svobodných novinách z 18. ledna 1949 k jubileu Masarykovy university, kde byl 
citována řeč prvního rektora univerzity, ale jméno bylo vynecháno. Místo něho tam byly tři tečky. F. 
Vencovský (ed.), Dokumenty prof. Karla Engliše o ukončení jeho činnosti jako rektora Univerzity Karlovy 
v únoru 1948. In: Acta oeconomica pragensia, Sbonúk VŠE v Praze, Praha 1998, Č. 5, s. 241. 
59 JUDr. Karel Engliš ml. odešel do emigrace dosti "nalehko". Jeho majetek byly jen šaty, co měl na sobě a 
fotoaparát. Nejdříve pobýval ve Velké Británíi a potom v Kanadě. Tam si založil finnu na výrobu lamp. Měl 
asi dobrý odhad, protože jeho výrobky měly na trhu úspěch. Jeho rodina zůstala v Československu, 
podrobena vyšetřování a šikanování od státních úřadů. Jeho žena byla uvězněna a děti Marta a Karel měli 
problémy ve škole. Ing. Engliš nakonec mohl studovat vysokou školu, ale jen při zaměstná1ú. Tam měl 
později také problémy, protože jeho sestra Marta po roce 1968 emigrovala do USA. Ing. Engliš se setkal 
s otcem až v 80. letech 20. století. JUDr. Karel Engliš ml.zemřel na rakovinu v roce 1991. Můj rozhovor 
s Ing. Karlem Englišem dne 14. 11.2005 ve Velké Tresné. 
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Englišovi naposledy. Řekl jsem mU r že z velkých učitelů 

fakul ty nám zbyl už jen on. Smutně pokýval hlavou. ,,60 

Počátek padesátých let minulého století znamenal pro 

Engliše další pohromu. Vše začalo na jaře roku 1952, kdy 

prodělal mrtvici. Jeho stav byl vážný, protože částečně 

ochrnul na levou část těla a nemohl dobře mluvit. Díky péči 

rodiny se pomalu zotavoval. "provádíme masáže nohy i ruky, 

aby se vrátil pohyb těmto končetinám. (. .. ) I řeč již je pěkně 

zřetelná r ovšem ještě pomalá. ,,61 takto popsala jeho 

rekonvalescenci dcera Věra. I tak musel Engliš vyvinout 

obrovské úsilí, aby se mohl znovu normálně pohybovat. 

Další rána osudu přišla koncem srpna 1952 v podobě 

příkazu vystěhování se z Prahy do 15 dnů. 62 Engliš, který 

nebyl stále zcela zdráv, se měl přestěhovat do zchátralé 

hájovny po Němcích v obci Dolina, která je v okrese Kadaň. 

Nebyla v ní: "ani elektřina r ani vodovod, autobusová zastávka 

daleko 14. kilometrů. ,,63 Je jasné, že pro nemocného Engliše 

by to znamenalo jistou smrt. Naštěstí se rozhodnutí úřadu 

podařilo změnit a on se mohl přestěhovat do malého domku 

v Hrabyni ke své setře Anně. Se stěhováním mu pomáhali vedle 

rodinných příslušníků také jeho žáci. Profesor Vencovský 

vzpomíná jak v tomto hektickém období " ... s kolegou dr. Bí zkem 

se sháněly krabice a motouz na zabalení knih a nejnutnějších 

věcí." 64 

Také Englišovy finanční poměry se značně zhoršily. Byl 

mu odňat služební důchod, který činil 7 250 Kčs, a vzápětí 

přiznán nový ve výši nejprve 300 Kčs, později zvýšen na 600 

Kč. Nakonec se Englišův měsíční důchod ustálil na 400 Kčs. 6s 

60 F. Vencovský, Karel Engliš, s. 53. 
61 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. č. 28, Englišův list z 14. 5. 1953. 
62 Pří..l(az k vystěhování Karla Engliše z Prahy byl vydán Ústředním národním výborem Hlavního města 
Prahy dne 28. 8. 1952. F. Vencovský, Karel Engliš, obrazové přílohy. 
63 František Vencovský, "Co by se, pane kolego, stalo ... ", Vzpomínky na ekonoma, státIúka a 
vysokoškolského učitele Karla Engliše. In: Hospodářské noviny, ll. - 13. 8. 2000, č. 155, s. 5 (přílohy). 
64 Tamtéž. 
65 Stalo se tak na základě výměru od Státního úřadu důchodového zabezpečení ze dne 23. 5. 1953. F. 
Vencovský, Karel Engliš, obrazové přílohy. 
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Byly mu odebrány i potravinové lístky. Díky pomoci svých 

dětí, nemusel, jak sám poznamenal, Dalším 

nepravidelným zdrojem příjmů byly honoráře ze zahraničí 

z jeho publikační činnosti. Někdy se ovšem také stalo, že 

neměl dostatek peněz na živobytí a musel prodávat i své 

osobní věci. ~~ ... Dr. Engliš nabízel po měnové reformě různé 

možnosti uplatnění svých zkušeností ekonomickému ústavu 

ČSAV ... ~ a když neuspěl, musel~ musel v peněžní tísni 

rozprodávat svoji odbornou knihovnu~" vzpomínal po letech 
r7 

Josef Mervart." 

I v těžkých chvílích se Engliš věnoval vědecké práci. 

Napsal řadu spisů, které dosud zůstaly jen v rukopise. Jsou 

uloženy v archivu Národního muzea v Praze v 16 kartonech. Již 

při zběžném pohledu je vidět, že těžiště jeho práce z této 

doby bylo ve třech oblastech: 1. logika, 2. národní 

hospodářství a ekonomické teorie, 3. polemiky k literární 

produkci zmíněných oborů, které zasílal do různých časopisů, 

kde vycházely kritické statě k jeho vědeckému dílu. Engliš si 

byl dobře vědom, že jeho stať nebude s největší 

pravděpodobností publikována. Proto se snažil, aby jeho 

polemiku alespoň redakce předala dotyčnému autoru, se kterým 

polemizoval. 68 Ani ve stáří se neotupila Englišova typická 

vlastnost, reagovat skoro na každou kritiku svého vědeckého 

díla. 

Práci Englišovi ještě znepříjemňovala Státní bezpečnost 

častými domovními prohlídkami, jej ichž cílem bylo odebrání 

jeho rukopisů. Díky pomoci přátel, kteří je schovávali u 

sebe, nebyla příliš úspěšná. Svědčí o tom i dopis psaný 

Englišem Františku Vencovskému po jedné domovní prohlídce 

66 ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. č. 28, list Věry Furstové Vencovskému z 5.5. 1953. 
67 Josef Mervart (ed.), Karel Engliš, národohospodář demokratického Československa (k 110 výročí 
narození), Praha 1990. s. 3. 
68 Jaroslav Čechura, Hrabyňské tuskulum Karla Engliše, in: Věda v Československu v letech 1953 - 1963. 
Sborník z konference (Praha, 23. - 24. 11. 1999), Praha 2000, s. 458. 
69 Dopis Karla Engliše Františku Vencovskému. F. Vencovský, Karel Engliš, obrazové přílohy. V jiném 
dopise zase Engliš píše: " ... nejezděte zamnou, protože jsem stále hlídán a v každé návštěvě se něco hledá. " 
ANM, fond F. Vencovský, k. 1, inv. č. 28, list Engliše Vencovskému ze dne 19. 5. 1954. 
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roku 1954: NMilý pří teli, dnes j sem měl domovní prohlídku. 

Dva Vaše poslední dopisy zabavili nic v nich není, leda 

vědecké rozbory. Možná, že Vás také navštíví hledajíce mé 

rukopisy. ,,69 Obava z domovních prohlídek přiměla Engliše, aby 

své nejcennější dokumenty lépe ukryl. Dal je raději do 

úschovy svému žáku Františku Vencovskému, který o tom napsal: 

N'" předal mi ještě včas všechny dopisy od T. G. Masaryka, 

jmenovací dekrety do svých funkcí, některé dokumenty a 

postupně hodně ze své knihovny. Dost obtížně jsem to odvážel 

do Humpolce a pak dost složi tě ukrýval. ,,70 Také Vencovský se 

obával domovních prohlídek a proto je nechal uschovat raději 

u svých přátel. Dnes j sou tyto dokumenty uloženy v Archivu 

Národního musea v Praze. 

Později se Státní bezpečnost zaměřila na Englišovu 

osobní korespondenci. Některé dopisy zachytila a pak jich 

používala jako důkazu proti jeho přátelům při výsleších. 

Karel Engliš musel tedy s některými lidmi na čas omezit svůj 

písemný styk. Např. se svým žákem Františkem Vencovským 

přerušil na celý rok 1960 písemnou korespondenci, aby ho 

ochránil od problémů spojených s jeho osobou. Když spolu 

znovu obnovili písemný styk, podepisoval se Engliš raději pod 

své dopisy strýc Karel. 71 

Snaha státních úřadů vymazat Englišovo jméno z obecného 

povědomí národa sice neustále sílila, ale přesto se 

v oficiálním tisku někdy objevilo jméno Karla Engliše. 

Samozřejmě bylo zmíněno v negativním smyslu jako například 

v článku Rudého práva s názvem "Léta třídního boje o třídní 

charakter republiky" z roku 1958. 72 

Také někteří jeho bývalí studenti si rádi vzpomněli na 

svého učitele. František Vencovský popisuj e ve svém dopise 

70 František Vencovský, "Co by se, pane kolego, stalo ... ", Vzpomínky na ekonoma, státníka a 
vysokoškolského učitele Karla Engliše. In: Hospodářské novíny, ll. - 13. 8. 2000, č. 155, s. 5 (přílohy). 
71 Srv. ANM. fond F. Vencovský, k. 1, inv. č. 28, list Engliše Vencovskému ze dne 8. 4. 1961. Informace 
jsem získal při svém rozhovoru s prof. Vencovským 17. 12. 2003 na VŠE. 
72 ANM, fond K. Engliš, k. 67, inv. Č. 817, Rudé právo ze dne 29.10. 1958. 
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Englišovi, jak na dovolené v Krkonoších potkal jednoho 

starého právníka a ten mu vyprávěl: rr." jak studoval v Brně a 

jak u vás (Engliše r M. H.) dělal rigorosum z národního 

hospodářství ... Dostal otázku: "Co byste dělal r jakou daň byste 

zavedl r kdybyste byl ministrem financí a chtěl zruinovat 

národní hospodářství?" Vyprávěl velmi nadšeně ... ,,73 Takové to 

zprávy nepochybně byly "živou vodou" pro Enlišovu psychiku a 

dodávaly mu novou sílu do další práce. 

Někdy v polovině padesátých let byl propuštěn na svobodu 

Ladislav Furst, který se stal Englišovi oporou v jeho vědecké 

práci. Pomáhal mu s korekturami rukopisů, s jejich překladem 

do němčiny a snažil se získat svolení pro jej í vydání. Do 

této práce zapoj il celou rodinu i s Englišovými žáky. Jeho 

vytrvalost nakonec slavila, protože v červenci roku 1957 

rozhodla Akademie věd, že mohou být vydávány Englišovy práce 

pouze v zahraničí, pokud si je zahraniční nakladatelství 

vyžádá. Ladislav Furst tedy navázal kontakt s vídeňským 

nakladatelstvím Rohrer - Verlag, které bylo ochotné některé 

Englišovy spisy vydat. 

"Jsem o tom přesvědčen r že německé vydání logiky učiní 

jeho autora slavným nejen v cizině r ale také otevře oči 

malých domácích lidiček. ,,74 napsal radostně Englišovi. Nyní 

vyvstal problém, kdo bude vydání financovat. Náklady na 

vydání knihy "Die Lehre von der Denkordnung" o jednom tisíci 

výtisků byly vyčísleny na zhruba 52 684 šilinků. 

Nakladatelství se zavázalo na sebe převzít jednu čtvrtinu 

nákladů. Zbytek peněz si musel obstarat sám autor, jednalo se 

o částku kolem 10 000 Kčs (ovšem tuzexových korun) při kurzu 

100 šilinků za 28 Kčs. Tuto částku pomohl obstarat Englišův 

syn Karel. 75 V roce 1960 konečně došlo k vydání spisů "Das 

73 List F. Vencovského Englišovi z ll. ll. 1956. v osobním vlastnictví F. Vencovského. 
74 ANM, fond K. Engliš, k . 3, inv. č. 33, list L. FUrsta Englišovi ze dne 1. ll. 1957. 
75 Pro lepší představivost, pokud převedeme chybějící částku na americké dolary dostaneme k výsledku 1 
480. Tamtéž, list L. FUrsta Englišovi ze dne 21. 1. 1959. 
76 Vydání této Englišovi práce bylo finančně méně náročné. Tří čtvrtiny zde činily jen 2 450 Kčs (tuzexových 
komn), což se rovná 343 americkým dolarům. Tamtéž. 
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Problem der Logik"i6 a o rok pozděj i "Die Lehre von den 

Denkordnung" v Rakousku. 

V roce 1958 obdržel Ladislav Furst dopis z redakce 

Filozofického časopisu z datem 11. července. Když si ho 

podrobně prostudoval, zjistil, že je určen pro jeho tchána. 

Dopis obsahoval nabídku publikovat jeho diskusi s dr. 

Jaurisem ve zkrácené podobě s vysvětlením, že H'" tato ediční 

forma ]e v mnohých zahraničních časopisech běžnou." Rodina 

Karla Engliše přemlouvala, aby dal souhlas k publikování 

svých textů v této podobě. Ten však dlouho váhal a nakonec 

odmítl se slovy: H'" nemůže-li být uveřejněna diskuse celá r je 

lépe r nebude-li uveřejněna vůbec".77 

Na těchto úspěších Karla Engliše měl také velký podíl 

Ladislav Furst. Jeho snaha představit dílo svého tchána co 

možná nejširší odborné veřejnosti ho vedla k práci na dalších 

korekturách a překladech. Zajímavostí je, že se o dílo Karla 

Engliše začali zaj ímat l akademici ze Sovětského svazu. 78 

Bohužel možnost jakékoliv spolupráce překazila Englišova 

smrt. Zemřel 13. června 1961 v Hrabyni, kde byl i pohřben. 

O průběhu Englišova pohřbu napsal František Vencovský: 

HPřišlo mnoho sousedů r rakev byla nesena na blízký hřbitov. 

Nad hrobem se rozloučil farář. Za žáky proml uvil profesor 

Vybral. Byli jsme tři r spol u se mnou ještě profesor Chytil 
,,79 Na pohřbu se objevil i proděkan bývalé Masarykovy 

uni verzi ty. Na jeho účast vzpomínal profesor Václav Chytil 

slovy H ... rakev se začne snižovat ke dnu r vystoupí menší muž r 

(. .. ) r vidím r že s~ sahá do kapsy u kabátu r a vytahuje cos~ 

jako zlatý řetěz. Nesměle a neslavnostně si pak ten řetěz 

dává na krk r nervózně upravuje velikou medaili a pozoruju r že 

]e mu přitom trapně. . ... vyslovil jménem této univerzity 

77 Jaroslav Čechura, Hrabyl'íské tuskulum Karla Engliše, in: Věda v Československu v letech 1953 - 1963. 
Sborník z konference (Prah~ 23. - 24. ll. 1999), Praha 2000, s. 460. 
~8 ANM. fond K. Engliš, k .3, inv. č. 33, dopis L. FUrsta Englišovi z 2. 3. 1961. 
19 František Vencovský, "Co by se, pane kolego, stalo ... ", Vzpomínky na ekonom~ státníka a 
vysokoškolského učitele Karla Engliše. In: Hospodářské noviny, ll. - l3. 8. 2000, Č. 155, s. 5 (přilohy). 
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jakožto její prorektor soustrast. Slušně r zdvořile, nesmírně 

trapně. A hned poté si sundal řetěz a uložil v kapse svého 

kabátu r a dost chvatně se odporučil. ,,80 

Englišův syn Karel se nemohl v této době účastnit 

pohřbu. Napsal tedy dopis Ladislavu Furstovi, ve kterém 

vzpomenul na svého otce: rr Vidím, že otec neprožil žádnou 

hrůzu ze smrti r že do poslední chvíle nevěděl r oč jde a 

z toho r co j sem mohl opatrně přečíst, vidím, že jeho smrt 

byla pro něho lehká... Je škoda r že mu nebylo dopřáno na 

sklonku života, aby mohl vychutnat plody své práce a ještě 

snad více se obklopovat lidmi r kteří mu projevují úctu 

s ohledem na jeho dílo a lidské kvality. ,,81 

Zpráva o Englišově smrti byla v zahraničí známa až 

mnohem později. Svědčí o tom článek v Čechoslováku, ve kterém 

se dr. Měšťan loučí se svým učitelem: "Engliš nepatřil 

k oportunistům r nebál se odolal lákání i výhrůžkám r zůstal 

mužem zásad a charakteru: Věda nesmí být ani propagandou ani 

služkou. Pro tento příklad zatajil pražský režim doma 

Englišovu smrt. Sbohem pane profesore ... ,,82 

80 Václav Chytil, Poslední rozloučení s Englišem, in: Profesor Václav Chytil a uranové doly, Praha 2003, s. 
202 - 203. 
81 A.1\TM, fond K. Engliš, k. 3, inv. č. 33, list L FUrsta Valem Englišové z července 1961. 
82 ANM, fond K. Engliš, k. 67, inv. č. 817, Čechoslovák z 21. července 1961. 
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závěr 

Závěrečné období života Karla Engliše, po nuceném 

vystěhování z Prahy do Hrabyně, lze považovat za nejsmutnější 

etapu jeho života. Podobn~ch obětí však bylo v tehdejším 

Československu více. Hlavní zásluhu na tom měli představitelé 

komunistické strany, kteří se záměrně snažili vymazat 

z paměti národa naše význačné představitele předválečného 

života. Této smutné skutečnosti si všiml i Karel Engliš: 

nKdyž mně bylo 50 let r byla v Hrabyni velká slavnost r ale to 

jsem byl tenkrát ministrem. Když mě bylo 70 let (17. srpna 

1950)r byl jsem v předvečer toho dne v Hrabyni r (.'.)r mně 

neznal mimo sestrYr dcery a vnuků - nikdo. Nebyl jsem už 

ministrem. Ba co horšího r byl jsem bývalým ministrem První 

republiky. ,,1 

Bohužel je třeba poznamenat, že komunisté byli ve svém 

snažení z velké části úspěšní. Svědčí o tom i postřeh 

Františka Vencovského: nKdyž j sem v roce 1990 začal na VŠE 

v Praze přednášet dějiny českého ekonomického myšlení a 

vyslovil jméno Engliš r ptali se někteří: Jak se to píše r to 

byl Čech ?,,2 Smutný osud pro tak významného národohospodáře, 

kterým Engliš nepochybně v našich dějinách byl. 

Teprve v současnosti dochází k postupné renesanci 

osobností, které se zasloužili o hospodářský a politický 

vzestup našich zemí. Jsem rád, že jsem se mohl ve své 

diplomové práci věnovat právě osobnosti Karla Engliše. 

Na Englišově životě je zaj ímavé to, jak se dokázal, 

přestože byl z velice chudých poměrů, vypracovat až na post 

ministra financí nebo guvernéra Národní banky Československé. 

Vděčil za to nej en svému intelektu, ale také silné vůli a 

velké pracovitosti, ve které se mu jen málokdo vyrovnal. 

Karel Engliš nepochybně patřil k finanční i politické elitě 

1 K. Engliš, Hrabyň mého mládí, s. 95. 
2 František Vencovský, Ministrem :financí v šesti vládách, in: Lidové noviny z 18. 8. 1995. 
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nově vzniklého státu. Na druhé straně s tím kontrastuje 

Englišův skromný způsob života, který by ho spíše řadil 

k středním vrstvám. Engliš byl spořivý a svůj volný čas 

raděj i trávil ve své rodné Hrabyni f než někde v zahraničí. 

Pokud j de o prezentaci své osobnosti na veřejnosti, tak u 

něho nenalezneme jako dnes u některých celebrit, žádnou 

extravaganci ani finanční demonstraci jeho postavení. Engliš 

se prezentoval spíše jako vědec a odborník. 

Bylo jistě velkou škodou, že mu nebylo umožněno na konci 

života vyučovat na univerzitě. Jistě by i více publikoval 

v zahraničí a mohl by sklízet plody své celoživotní práce. 

Dnes bychom také měli lepší příležitost zjistit, jak by 

obstál v evropském a světovém měřítku. Podle mého laického 

názoru by obstál se ctí. při své bádání j sem se setkal 

s názory, že kdyby Karel Engliš psal v angličtině mohl být 

stejně známý jako ekonom John Maynard Keynes. Ostatně někteří 

současníci ho přirovnávali právě k tomuto slavnému britskému 

ekonomovi. Englišův žák profesor Vencovský soudil, že "kdyby 

v té době už byla ustavena Nobelova cena za ekonomii r že by 

Karel Engliš byl jedním z vážných kandidátů. ,,3 

Během svého života nezískal nebo spíše nestihl získat 

něj aké státní vyznamenání. stalo se tak až dlouho po jeho 

smrti a to v roce 1991, kdy mu byl propůj čen prezidentem 

České a Slovenské federativní republiky Řád Tomáše Garigua 

Masaryka III. třídy in memoriam za vynikající zásluhy o 

demokracii a lidská práva. 4 

Na závěr bych chtěl podotknout, že zpracovaná 

problematika vyžaduj e podle mého názoru další rozšíření a 

prohloubení poznatků, což ovšem překračuj e rámec diplomové 

práce. Rád bych se k tomuto tématu v budoucnu ještě vrátil. 

3 F. Vencovský',125 let od narození Karla Engliše, in: News letter - Centra pro ekonomiku a politiku. 
července - srpen 2005, s. 2. 
4 Během svého života Karel Eng1iš obdržel dvě zahraniční státní vyznamenáni a to nnnnnsk}' Řád konL'1y a 
jugoslávský sv. Savu 1. třídy. Archiv UK, fond Práv. fakulta, inv. č. 87, Osobní služební výkaz. 
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Sumrnary 

The topic of my thesis is "The Personality of Karel 

Englis as seen by his contemporaries". Only marginally have I 

touched upon the subject of Englis'scientific work and 

economist acti vi ties, because I think that they deserve an 

indi vidual attention, and I have focused primarily on the 

introduction of Karel Englis through the eyes of his friends, 

colleagues and family. 

Karel Engliš was an important Czech economist. Although 

he came from poor circumstances, he worked his way up to the 

top of the society in the period of the First republic. He 

was born on August 17, 1880 in Hrabyň, a small village near 

Opava. After graduating from Opava' s grammar school he 

continued his studies at The Faculty of Law at Charles 

University. During his studies he had to support himself. 

It was probably the difficult conditions for his studies 

(actually as well as for the initiation of his "adult" life) 

which made him a very hard working and persistent person, who 

followed perseveringly his goal regardless of personal 

sacrifice. A large number of important roles, which he was 

successfully performing, is the testimony of it: Minister of 

Finance, a governor of ČNB, a dean and rector of the 

Masaryk' s uni versi ty in Brno. His teaching acti vi ties and 

scientific work at Prague's and Brno's universities frame an 

important part of his life. English became also involved in 

several events of social importance. He participated in the 

establishment of Masaryk' s uni versi ty in Brno. He was the 

initiator of the transfer of Karel Hynek Mácha's relics from 

Litoměřice to Prague. But his most important contribution was 

to the state economy, first of all his insistent effort to 

stabilise Czechoslovak currency. 

He had a couple of enemies and opponents due to his 

unrelatable character and directive behaviour, above all the 
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first Minister of Finance Alois Rašín, but their longstanding 

controversy for concept of Czechoslovak economy did not 

influence their personal relations (They always respected 

each other). President T. G. Masaryk appreciated K. Engliš 

because of his economic knowledge and diligence, although he 

knew also Engliš' s weak points: the inabili ty to reach a 

political compromise and the absence of diplomacy in 

discussions. 

Towards the end of his life Engliš met the same fate as 

many prominent personalities of the First republic, who had 

contributed to economic and political boom of the Czech 

countries after the First World War, he became inconvenient 

for the communistic regime. The aim of its representatives 

was to erase Engliš and other similar personali ties from 

people s memories and from the Czech history at all. They did 

not detest any instrument, beginning with prohibition of any 

public activity, enforced ejection from prague to Hrabyně, 

and financial limitation. Engliš did not mind his poor 

circumstances, but he suffered from the lack of deserved 

interest and appreciation of his work, also from the 

suspension form teaching, which had always brought him great 

satisfaction. Unfortunately, his work was rightly appreciated 

very long after his death. In 1991 president of ČSFR granted 

to K. Engliš an Order of Merit of T. G. M. (third class) in 

memoriam for his achievements in promoting democracy and 

human rights. 
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