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Úvod 

Dosavadní bádání spojené se snahou připomínat a zhodnotit přínos československých 

žen, které se v průběhu druhé světové války aktivně zapojily do boje proti nacismu, je omezeno 

na články a publikace, které popisují jejich účast zejména v československé jednotce  

v Sovětském svazu.1 Tento stav lze označit za výsledek určité historiografické kontinuity, 

protože již během války, bezprostředně po jejím konci a později i v průběhu komunistického 

režimu, byl odkaz alespoň těchto žen veřejnosti v určité míře prezentován, a tedy do jisté míry 

i znám. Ačkoli se jednalo o jejich působení v do té doby pro ženy nemyslitelné oblasti – 

v armádě, připomínání a udržování paměti jejich vojenské služby v československé jednotce 

formující se v Buzuluku, v zásadě konvenovalo politickým potřebám a historickému výkladu o 

hrdinném boji spřátelené Rudé armády, v jejíchž strukturách byly od roku 1942 silně 

zastoupeny i sovětské ženy.  

Novodobé připomínání především těchto žen, které za války prošly i vlastním bojovým 

nasazením, však může úzce souviset rovněž s převládajícím československým, respektive 

českým narativem o tom, kdo je vnímán a prezentován jako aktivní účastník boje za svobodu. 

Jsou jím označovány zejména ty osoby, které mohly tento boj vést se zbraní v ruce, či vystoupit 

jiným aktivním bojovým způsobem, tedy především vojáci – muži. V důsledku více jak 

čtyřicetileté existence komunistického totalitního režimu, jenž potlačoval, či se úporně snažil 

potlačit jakoukoli jinou podobu válečné paměti než prosovětskou, bylo po jeho pádu v roce 

1989 ohodnocení těch, kteří přímo bojovali s nepřítelem zejména na západní frontě, zcela 

pochopitelné. Válečná zkušenost ostatních skupin – těch, které nebojovaly, či ani bojovat se 

zbraní v ruce nemohly,2 tedy i žen, zůstávala mimo pozornost drtivé většiny (nejen vojenských) 

historiků i historiček a prakticky až do dnešních dnů se stále ocitá mimo dominantní rámec a 

převládající podobu výkladu o československém prožitku druhé světové války.3   

                                                           
1 Uveďme alespoň některé základní práce: BROŽ, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006. JOVBAK, Vasil: 

Pravda o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR, Kroměříž 1999. KLUSÁKOVÁ-SVOBODOVÁ, Zoe: Ludvík 

Svoboda-Životopis. Kroměříž 2005. RICHTER, Karel: Přes krvavé řeky. Praha 2003. RICHTER, Karel: 

Apokalypsa v Karpatech. Praha 2003. VITÁKOVÁ, Alena: Ženy v řadách 1. čs. samostatného polního praporu. 

Vznik jednotky v Buzuluku. In: Historie 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 

7.- 8. prosince 2006 v Ostravě, Ostrava 2007. 
2 Srovnej: HUTEČKA, Jiří: Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914-1918. 

Praha 2016, s. 8.  
3 Zde je potřeba zmínit aktivity, jež o tématu účasti a činnostech československých žen za války nějakým způsobem 

pojednávaly. Například mezinárodní projekt Paměť žen. In: http://www.womensmemory.net/cesky/projekt.asp, či 

výstavu a webové stránky Ženy bojující, kterou v roce 2008 připravili Mgr. Alena Vitáková a Miroslav Klusák: 

http://www.zeny-bojujici.cz/uvod.  

http://www.womensmemory.net/cesky/projekt.asp
http://www.zeny-bojujici.cz/uvod
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Přitom právě druhá světová válka byla konfliktem, ve kterém československé ženy 

nebyly pouze a jen pasivními obětmi vystavenými válečným útrapám. Řada z nich naopak 

chtěla aktivně přispět k boji proti nacismu. Výrazně a rozmanitou škálou operačních  

i podpůrných činností se podílely na činnosti a úspěchu československého domácího odboje 

v Protektorátu Čechy a Morava, ale i v jiných místech okupované Evropy a světa usilovaly  

o možnost participace ve válečném úsilí i v odbojových či přímo vojenských strukturách. 

Nemalá skupina Čechoslovaček působila například v partyzánském hnutí v Jugoslávii a velmi 

početná část žen sloužila ve Velké Británii a v oblasti Středního východu v britské armádě 

v tzv. ženských pomocných sborech. Historiografické bádání, a především historické 

zhodnocení podílu těchto žen na vítězství spojenců je však z mnoha důvodů nedostatečné. 

Předkládaná disertační práce nemůže s ohledem na rozsáhlost tématiky podat vyčerpávající 

syntézu. Psána je však s ambicí rozšířit (nejen) historiografické povědomí o působení a činnosti 

těch československých občanek, které v průběhu války vstoupily do služeb britské armády a 

jejích pomocných sborů ATS, WAAF a WRNS. 

Pod těmito zkratkami se především do britské historie druhé světové války nesmazatelně 

zapsaly ženské pomocné sbory u pozemní armády ATS (Auxiliary Territorial Service), 

královského letectva WAAF (Women´s Auxiliary Air Force) a námořnictva WRNS (Women´s 

Royal Navy Service).4 Svůj předobraz měly tyto sbory již v prvoválečných ženských 

formacích. K oživení konceptu využití práce žen ve vojenském prostředí přistoupila vláda Jeho 

Veličenstva v důsledku politických událostí na podzim roku 1938, respektive v průběhu roku 

1939. Všechny tři složky původně fungovaly na bázi dobrovolnosti, s vývojem války však vláda 

postupně došla v roce 1941 k rozhodnutí zavést do sborů povinný nábor, a to prostřednictvím 

uzákonění konskripce žen. Následkem tohoto opatření sloužilo v armádních pomocných 

sborech více jak půl milionu jen britských žen. Další téměř dva miliony žen pracovaly 

v britském válečném průmyslu, desítky tisíc Britek pak byly zaměstnány v zemědělství, ve 

zdravotnické službě a v jiných civilních pomocných službách.5 Ženy postupně nahrazovaly 

muže také v různých správních oblastech a zaměstnáních, aby ti mohli být uvolněni pro potřeby 

války. 

                                                           
4 Služba u královského námořnictva WRNS je v práci zmiňována pouze pro doplnění celkového kontextu o 

službě žen ve vojenských pomocných sborech. A to z toho důvodu, že v drtivě většině případů v ní sloužily 

pouze britské občanky. Československé ženy zde byly zastoupeny minimálně. Pravděpodobně jedinou 

Čechoslovačkou, členkou WRNS, byla Taťána Bogotošová.  
5 Více viz: http://www.bbc.co.uk/guides/z2j9d2p#zygvgk7. 19. 2. 2019., STOREY, Neil – HOUSEGO, Molly: 

Women in the Second World War. Oxford 2012.  

http://www.bbc.co.uk/guides/z2j9d2p#zygvgk7
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Ženy v armádních pomocných sborech působily ve vojenské struktuře nejprve v pěti 

povolených zaměstnáních (kuchařka, skladnice, úřednice, uklízečka, řidička), následně však 

byly cvičeny a zařazovány prakticky do všech administrativních i do úzce specializovaných 

oblastí a technických oborů jako elektrikářky, montérky, opravářky optických přístrojů, 

technické kreslířky, modelářky návrhů vojenského maskování či zbrojní asistentky. Řada z nich 

byla zaměstnána na leteckých, pozemních i námořních základnách jako telefonistky, 

souřadnicové operátorky, přepisovatelky, meteoroložky a řidičky. Stovky britských občanek 

najdeme ve zpravodajských službách jako šifrantky a radiotelegrafistky, jež rovněž pracovaly 

v Bletchley parku a podílely se tak nepřímo i na úspěchu prolomení šifrovacího stroje Enigma. 

Několik desítek britských žen, jež původně sloužilo v pomocných sborech, bylo vytipováno a 

následně vycvičeno britskou Správou pro speciální operace, tzv. SOE (Special Operations 

Executive) a později vysazeno plnit zadané úkoly na nepřátelském území.  

Výčet výše vypsaných zaměstnání ukazuje nejen, jak velká byla poptávka po doplnění 

personálu v britské armádě, ale rovněž i jak široká byla škála vojenských činností, které ve 

válečné nouzi byly schopny kompetentně zastat ženy. Ačkoli se před válkou jednalo o primárně 

mužské sféry práce, zároveň se jednalo o práce v nebojových pozicích. Právě nebojový 

charakter různých vojenských povolání posloužil britské vládě jako silný argument jednak pro 

otevření netradičního prostoru pro angažování žen, zároveň ale také představoval politicky  

i společensky daný limit jejich účasti. Ženy mohly pomáhat, ale nemohly a nesměly bojovat. 

Otázky spojené s překračováním tohoto limitu (např. služba členek ATS u protiletadlových 

baterií) a udržovaného dosavadního genderového řádu, stejně jako hledání důvodů, proč je podíl 

těchto žen po válce postupně pomíjen až zapomínán6, zaměstnávají soudobé britské historiky a 

historičky.   

Podobné úvahy jsou však na místě i v případě československých krajanek, které od roku 

1941 začaly v těchto pomocných sborech sloužit. Na počátku roku 1941 bylo britským 

Ministerstvem války – War Office rozhodnuto umožnit i ženám jiných státních příslušností 

vstoupit do sborů. Model nabízený většině spojeneckých exilových vlád počítal s nabídkou 

britské asistence při náboru a výcviku prvních účastnic.  Umožňoval však rovněž formování 

žen do ucelených národnostních skupin v rámci pomocných sborů britské armády. Řada z nich 

(Polsko, Norsko, Holandsko, Francie, Belgie) nabídku spolupráce přijala a ve chvíli, kdy se 

britský způsob využití a zaměstnání žen ve vojenských strukturách osvědčil, přistoupily některé 

                                                           
6 ROBERTS, Hillary: Lee Miller: A Women´s War. Londýn 2015, s. 165. 
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exilové vlády (např. Francie, Norsko) ke zřízení samostatných ženských pomocných sborů u 

svých národních armád. 

Cíle 

I československá vláda a armáda obdržela britskou nabídku zaměstnat československé 

krajanky v pomocných sborech, oproti většině ostatních států se však s Brity domluvila na 

prakticky nulové součinnosti a již vůbec ve svých úvahách nedošla k možnosti zřídit samostatné 

československé ženské pomocné sbory. V čem však byla situace československé armády tak 

odlišná, že oproti ostatním branným útvarům nebylo koncepčně přemýšleno o zaměstnávání 

žen v jejím rámci? Zodpovězení této otázky patří, společně s popisem náboru, výcviku a 

každodenní služby československých žen v britské armádě ve Velké Británii a na Středním 

východě, k hlavním cílům této disertační práce. Kromě toho se text snaží o zasazení celé 

problematiky do širších souvislostí v kontextu budování československého státního zřízení 

v exilu ve Velké Británii a zejména formování zahraniční československé armády. Poměry v 

armádě totiž zásadně přispěly ke zvolenému postupu zainteresovaných úřadů v otázce 

umožnění/neumožnění participace československých občanek na válečném úsilí  

i prostřednictvím služby u československých zahraničních jednotek. Postupy úřadů 

spoluutvářely prostor pro obecně „odbojovou“ činnost žen v exilu, nelze je však odtrhovat od 

jednání a vnímání dané situace samotnými československými občankami. 

Téma možností a limitů v ekonomickém, politickém a v neposlední řadě i ve vojenském 

uplatnění žen úzce souvisí s genderovými teoriemi a obecně s redefinicí válečných mužských 

a ženských rolí ve společnosti. Genderové teorie jsem se samozřejmě snažila během promýšlení 

tématu dostatečně reflektovat a na odpovídajících místech i aplikovat, nejsou však tím zásadním 

teoretickým pilířem předkládané práce. Zásadnější inspiraci předkládaného textu představuje 

teoretický koncept dějin žen, k němuž mě vedlo poznání téměř nulové znalosti tohoto tématu 

na straně laické, i odborné veřejnosti. S jeho pomocí usiluji o popis a líčení často 

nejednoznačných právních a politických situací, ve kterých se průběžně během války, ale i těsně 

po ní ocitaly československé ženy. V této souvislosti chci ukázat, zda se ony samy v průběhu 

války aktivně zasazovaly o angažování v zahraničním odboji prostřednictvím služby u 

československé armády, či zda byly spíše objekty a příjemci nastavené vládní politiky.  

Z metodologického hlediska je práce postavena na tradiční historické analýze. Zevrubná 

heuristika a kritika pramenů a literatury mi umožnila bližší popis jednání československých 

úřadů vůči ženám i s ohledem na jejich potenciální účast v československé armádě. Důkladné 
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rešerše v rámci mého disertačního výzkumu pak mohou rozšířit znalosti o válečném fungování 

československého exilového státního aparátu a naznačit i jeho nedostatky. V případě 

československých krajanek sloužících v britských pomocných sborech se totiž ukazuje, že  

k dobovým společenským a genderovým limitům přispívala i zdlouhavost byrokratických 

postupů. Ty, ačkoli souvisely s pochopitelným upřednostněním otázek nutných k řešení, 

odsouvaly problematiku vojenské služby žen dlouhodobě do ústraní. Navíc přijatá vládní 

politika průběžně praktikovaná během válečných let měla pro ženy sloužící ve sborech často  

i negativní poválečné dopady. 

V úvodních odstavcích je rovněž vhodné definovat některé užívané pojmy, stejně jako 

upozornit na jistá úskalí disertačního výzkumu. Obojí se vztahuje především  

k termínu československé ženy. Zabývám se přednostně popisem vojenské zkušenosti těch žen, 

které se k československé národnosti hlásily již před vypuknutím války či měly domovské 

právo na území Československa. Do celkové analýzy tudíž nejsou zahrnuty britské státní 

občanky, jež se až v době své služby ve sborech provdaly za československé letce a další 

vojáky. Ty sice nabyly československého státního občanství, nejednalo se však o osoby 

spadající od začátku války pod jurisdikci československých exilových úřadů. Této absence jsem 

si však vědoma a spatřovala bych v ní i zajímavou možnost dalšího výzkumu. 

Informace potvrzující národnost československých občanek jsem přejala z výzkumu 

badatele Ivana Procházky.7 Jeho bádání mi pomohlo popasovat se s významným faktorem 

limitujícím mou vlastní práci, a sice s nedostupností archivních dokumentů v britských 

archivech z důvodu stoleté ochrany osobních údajů i s roztříštěností materiálů v archivech 

domácích. Procházka sestavil komplexní evidenci jmen československých vojákyň (mimo jiné 

do ní zahrnul i původem britské občanky) a dohledal k nim také některé další informace. 

Navzdory tomu je však v důsledku nedostatečně vedené evidence ze strany československých 

válečných institucí, velmi obtížné sestavit úplný seznam československých „waafek“ a „ej-tý-

esek“ a zodpovědět tak otázku, kolik žen spojilo svůj život s britskou armádou.8 

Struktura práce 

Disertační text je členěn do osmi tematických kapitol. První z nich představuje úvod do 

obecné problematiky účasti polských, francouzských, britských a ruských, respektive 

                                                           
7 PROCHÁZKA, Ivan: A královskou korunu měly. Stručný pohled na službu československých žen v jednotkách 

britské armády za 2. světové války, Praha 2016. 
8 Osobně jsem během svého výzkumu našla několik jmen, jež kniha pana Procházky neuvádí.  
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sovětských žen v branných silách a v odboji již od počátku 20. století, místy však s přesahem  

i do století dřívějších. Zaměřuje se na příčiny jejich zapojení do jednotlivých národních armád 

a problémy, které s ním souvisely, stejně jako na postupy přijaté vedoucími politickými a 

vojenskými představiteli jednotlivých států v průběhu (nejen) první světové války. Soustředí se 

i na ukázání kontinuit v jejich jednání v průběhu války druhé. Tyto země byly vybrány jako 

vzorek záměrně, protože se na jejich území po určitou dobu formovala, či přímo sídlila  

i československá armáda. S praktikovanými opatřeními tak byli konfrontováni i přední 

českoslovenští státní a vojenští představitelé. 

V návaznosti na první celek je druhá kapitola věnována stejné problematice – využití a 

zaměstnání žen ve vojenském prostředí – v českých zemích a v československé armádě. Ta při 

svém formování do určité míry navazovala a vycházela z organizace rakousko-uherské armády. 

Část textu je tedy zaměřena krom vlastní historie c. k. armády zejména na praktikované postupy 

zapojení žen do jejích struktur, a to především v průběhu Velké války. Dále přibližuje 

organizaci vlastních československých branných sil, představuje problémy, se kterými bylo 

třeba se během ustavování potýkat. Podobně jako v kapitole předešlé, jsou rozebírány úvahy  

o zapojení žen do branných povinností státu přímo na Ministerstvu národní obrany, ale i  

u samotných ženských organizací. Ve druhé polovině 30. let je komunikovala především 

Branná komise žen zřízená u nejvýznamnější organizace Ženské národní rady. Pro tematickou 

ucelenost daného výzkumného úkolu, kapitola obsahuje stručný popis účasti československých 

žen v protinacistickém odboji, a to jak přímo na území Protektorátu Čechy a Morava, tak 

v exilu, kde se ústředním aktérem ženského úsilí přispět k boji proti nacismu stala Rada 

československých žen působící ve Velké Británii.       

Oba výše popsané celky jsou myšleny jako prvotní nastínění dále sledované 

problematiky, představují pozadí, historický kontext a předpoklady či jejich absenci pro 

zapojení žen obecně do armádního prostředí. V takových souvislostech je pak třeba hledat 

příčiny i pochopení (či nepochopení) pro konkrétní rozhodnutí přijatá v průběhu války 

československými představiteli.  

Po těchto kapitolách je i pro komplexní porozumění a reálnější vykreslení toho, co 

přesně obnášela služba v pomocných sborech, a tedy čím vším za války prošly i jejich 

československé členky, zařazen důslednější a relativně podrobný popis geneze a formování 

britských pomocných sborů ATS, WAAF a WRNS. Důvody jejich obnovení i problémy s ním 

spojené. Text se zabývá i příčinami politických i vojenských mezníků, jež se do historie 

ženských vojenských složek zásadně zapsaly a jsou spojeny s rokem 1941, a to s jejich 
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přiřazením do regulérních branných sil Velké Británie a později úředně zavedené konskripce 

žen. 

K těmto krokům vedly britskou vládu zejména personální nedostatky, kdy navzdory 

pokračujícímu úctyhodnému počtu hlásících se dobrovolnic, volala potřeba války po dalším 

navýšení, a to v relativně krátkém čase. K větší motivaci žen i k určitému „uchlácholení“ 

britské veřejnosti bylo nutné celou věc náležitě komunikovat, a tedy zvolit vhodné formy vládní 

propagandy. Právě té je věnována i další kapitola práce. Zejména její organizaci, výsledné 

formě i reakcím, jež u britské veřejnosti vyvolávala. S problémy v dosahování stanovených 

počtů se potýkala především pomocná složka pozemní armády ATS. Služba žen ve vojenských 

sborech však obecně čelila i kritice ze strany britské veřejnosti. Za účelem zjistit, co přesně a 

proč je kritizováno, stejně jako účinnost dosud zvolených postupů, zadalo britské Ministerstvo 

informací (Ministry of Information) průzkum veřejného mínění, jež je v kapitole podrobně 

rozebírán. Obsahoval odpovědi více jak dvou tisíců respondentů z řad potenciálních rekrutek, 

již stávajících členek sborů a ostatních zástupců veřejnosti a měl dopomoci ke zvolení takových 

metod, jež by následně navýšily prestiž vojenských sborů, především sboru A.T.S a posílily 

nábor. Přesto, že účastnicemi ankety nebyly československé občanky a mohlo by se zdát, že 

tematika propagace a propagandy s nimi přímo nesouvisí, jsem přesvědčena, že i pro ně 

představovala součást každodenního života v britském exilu, se kterou byly silně 

konfrontovány. Skutečnost, že Čechoslovačky nebyly jejími primárními recipientkami, 

neznamená, že na jejich rozhodnutí do sborů vstoupit, nemohla mít či neměla vliv.9    

Druhá polovina disertačního textu se týká již přímo problematiky zapojení a vojenské 

služby československých žen v britské armádě. Pro větší přehlednost jsou následující čtyři 

kapitoly dále členěny a popisují konkrétní vývoj dané situace nejprve u žen žijících na území 

Velké Británie, a následně pak v oblasti Středního východu.   

Průběh jednání pověřených československých úřadů o podobě participace 

československých žen v pomocných sborech s úřady britskými, ale také jejich oddělenou 

interní komunikaci líčí pátý oddíl práce v dílčích částech. Zaměřuje se na motivy britského War 

Office, stejně jako na zjištění příčin finálně zvoleného postupu československého Ministerstva 

národní obrany. Následně pak přibližuje formy oficiální podpory ze strany československých 

institucí, jež měla motivovat československé občanky ve Velké Británii ke vstupu do 

                                                           
9 Naopak existuje několik pamětnic, které vzpomínaly, že se o sborech dozvěděly především z britského 

radiového vysílání.   
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spojenecké armády. Zabývá se i reakcemi samotných československých žen a ženských spolků. 

Podkapitola tohoto celku pak na základě oficiálních britských dokumentů, dobového tisku a 

dochovaných vzpomínek pamětnic přibližuje již průběh samotného náboru, výcviku a vlastní 

vojenské služby československých „waafek“ a „ej-tý-esek“ se snahou poukázat, jak ji ony samy 

vnímaly a co považovaly za její pozitiva a negativa. 

V dalších podkapitolách je pak analogicky popisován vývoj otázky zapojení 

Čechoslovaček do pomocných sborů na Středním východě. Nejprve je stručně nastíněna geneze 

a formování odnože britských ženských sborů právě v této oblasti. Následně jsou rozebrány 

oficiální návrhy a komunikace MNO s tamějšími československými vojenskými zástupci a poté 

analyzovány přijaté postupy. Po vykreslení tohoto oficiálního rámce je, stejně jako v případě 

žen ve Velké Británii věnován prostor průběhu vlastního náboru, výcviku a vojenské služby 

Čechoslovaček na Středním východě. Je založen na relevantních britských archivních 

dokumentech, osobních svědectvích i dalších zdrojích. 

Stěžejní tématiku pak z pohledu československých žen účastnících se válečného úsilí  

v armádním prostředí představuje šestá kapitola, věnovaná právnímu ukotvení jejich vojenské 

služby. To souviselo primárně s participací Čechoslovaček v československé jednotce 

v Sovětském svazu. Debaty o podobě dekretu prezidenta republiky o postavení žen 

v československé armádě provázela odlišná stanoviska jednotlivých československých 

institucí.10 Neshody panovaly zejména při zaujímání oficiálního postoje k otázce právních 

nároků československých žen sloužících v britských pomocných sborech. Nejednotnost však 

existovala i v jiných aspektech. Kapitola je elementárním základem pro pochopení 

připravovaných a přijatých vládních opatření a zákonů, jež se zabývaly budoucností vojenské 

služby žen i v mírové době, tedy po konci války. Neméně důležitou součástí této kapitoly je 

rozebrání konkrétních reakcí jednotlivých skupin československých žen v různých oblastech 

působnosti pomocných sborů, i ze strany Čechoslovaček účastnících se války ve Svobodově 

jednotce v Sovětském svazu na výsledné znění dekretu. 

Předposlední kapitola, rozdělená na dva samostatné celky, je věnována problematice 

poválečné demobilizace a repatriace československých občanek zpět do vlasti. První celek blíže 

analyzuje situaci československých vojákyň na britských ostrovech, druhý pak přibližuje 

                                                           
10 Ve své práci jsem dala přednost formě soudobému výrazu pro označení hlavy státu, tedy prezident. Nicméně, 

je třeba zmínit, že v dané době se v příslušných dokumentech psalo slovo prezident ve tvaru „president“. 

Z tohoto důvodu tento výraz ponechávám bez úpravy v doslovně citovaných dokumentech. 

 



9 

průběh těchto procesů u žen sloužících na Středním východě. Ačkoli obě skupiny propojovala 

služba v britské armádě, jejich demobilizace a repatriace probíhala v jiné době i v jiném pořadí. 

Líčení situací, do kterých se tyto ženy dostávaly po svém návratu do vlasti je pak 

součástí posledního samostatného tematického celku. Ten se zaobírá otázkami budoucnosti 

vojenské služby žen v československé armádě v mírově době a za tím účelem přijatými 

právními normami. V souvislosti s tím nabízí úvahy, jakou odezvu měly tyto normy  

u československých členek pomocných sborů a co dále znamenaly pro poválečnou transformaci 

československých branných sil. Kapitola rovněž rozebírá společenské a oficiální projevy uznání 

válečné činnosti československých vojákyň britských sborů. 

Prameny 

Předkládaná disertační práce je založena na intenzivním výzkumu archivních pramenů 

uložených jak v archivech v České republice, tak zejména ve Velké Británii. Použití britských 

dokumentů a reálií k danému tématu považuji za cenný prvek a zásadní předpoklad pro 

dokreslení celkového historického rámce, v němž je nutno problematiku československých 

členek WAAF a A.T.S chápat a prezentovat. Primární zdroj informací obecně k tématu žen, 

jejich zapojení do válečného úsilí, o komunikaci jednotlivých britských institucí, i vládní 

propagandě představuje britský Národní archiv v Kew v Londýně (The National Archives 

Kew).  

Důležité informace lze konkrétně najít ve fondech jednotlivých britských ministerstev. 

Prošla jsem více jak 30 archivních zdrojů z provenience britského Ministerstva války (War 

Office, WO), Ministerstva informací (Ministry of Information, INF) a Úřadu premiéra (Premier 

– personal, PREM). Zásadní pramen pro líčení britského uvažování v otázkách řešení 

personálních ztrát v armádě, zemědělství i průmyslu a pro pochopení organizace válečného 

zaměstnávání žen představují materiály z fondu britského Ministerstva práce, později 

Ministerstva práce a národní služby (Ministry of Labour, Ministry of Labour and National 

Service, LAB). Dílčí informace dokreslující celkový kontext byly nalezeny rovněž v archivu 

Válečného muzea v Londýně (Imperial War Museum) a v londýnském Metropolitním archivu 

(London Metropolitan Archives). V Britské knihovně je pak uložen zmiňovaný průzkum 

veřejného mínění na službu žen v ATS sboru (The Social Survey: An Investigation of the 

Attitudes of Women, the General Public and ATS Personnel to the Auxiliary Territorial 

Service).  
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Bádání o tematice československých žen v britské armádě v domácích archivech obecně 

stěžuje velká roztříštěnost dokumentů v různých fondech, ve kterých navíc často lze dohledat 

spíše jednotliviny než ucelené spisy. Z českých archivů byly pro dané téma stěžejní materiály 

deponované v Národním archivu, pocházející z provenience exilových ministerstev působících 

za války v Londýně. Jednalo se o fondy Ministerstva vnitra, Ministerstva sociální péče či 

Ministerstva národní obrany. Ucelený zdroj informací pro kapitolu pojednávající o dekretu 

prezidenta republiky o postavení žen v československé armádě představoval fond Státní rady – 

Londýn, respektive konkrétně zápisy z její branné komise, stejně jako některé materiály z fondu 

Předsednictvo ministerské rady – Londýn. Určitou úřední korespondenci ohledně problematiky 

československých žen v britských sborech lze dohledat i ve fondu Československého červeného 

kříže – Londýn, stejně jako jeden z dílčích neúplných seznamů jmen. Skutečně dílčí zmínky  

o vojenské službě žen v britské armádě lze nalézt ve Sbírce protifašistických bojovníků.11 

Důležitou pramennou základnu pak představují (rovněž často oddělené) materiály 

uložené ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu. Zde jsou 

k danému tématu relevantní fondy londýnského Ministerstva národní obrany a Vojenské 

kanceláře prezidenta republiky, dále pak sbírka č. 37 (Velitelství vojenské zpravodajské 

služby). Hlavní podklady hovořící o oblasti Středního východu pocházejí z fondů 

Československé vojenské likvidatury – Střední východ a Československého vojenského 

administrativního štábu – Střední východ, dále pak ze sbírky č. 19 (Československé vojenské 

orgány z území Blízkého a Středního východu). Doplňující zdroj informací představuje 

databáze Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sbírky. 

 Dále byly prostudovány a částečně využity dokumenty z Archivu Národního muzea 

(fond Ambrosovi), Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (Londýnský archiv 

a Londýnský archiv – důvěrný) a z Archivu bezpečnostních složek (Hlavní zpráva vojenské 

kontrarozvědky). Informačně hodnotné materiály týkající se poválečné činnosti 

československých ženských spolků, především Rady československých žen a jejích komisí jsou 

deponované v Archivu hlavního města Prahy (Sbírka výročních zpráv). 

Kromě výše vypsaných archivních zdrojů jsou v práci využity i rozhovory 

s pamětnicemi, které představují zajímavé doplnění pramenů institucionální povahy. Svědectví 

Čechoslovaček sloužících v britských pomocných sborech netvoří ucelený soubor, jedná se 

                                                           
11 Například: Národní archiv (dále jen NA), f. Sbírka protifašistických bojovníků (dále jen SPB), signatura č. 

933. KIRPALOVÁ, Irena: Ženy v odboji ve Velké Británii a několik osobních vzpomínek. 
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opět pouze o jednotliviny. V Archivu oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze lze 

dohledat nahrané rozhovory zejména se ženami židovského původu. Cenným portálem je však 

internetový archiv Paměti Národa spravovaný organizací Post Bellum, jež mezi desítky 

paměťových svědectví zařadila i nahrání výpovědí několika československých „waafek“ a „ej-

tý-esek“. K určitému typu osobních svědectví pak řadím rovněž mou (přímou  

i zprostředkovanou) emailovou korespondenci s několika stále ještě žijícími československými 

ženami, jež se naturalizovaly a usadily ve Velké Británii, či v Izraeli.12 Takto získané informace 

však sloužily spíše jako doplňující kontext než jako samostatně citovaný zdroj. 

Zahraniční literatura 

Zahraniční odborná produkce o tématu vojenské služby žen v armádách druhé světové 

války vykazuje od 70. let 20. století postupně stoupající tendenci.13 Tento trend můžeme 

sledovat zejména v západní Evropě a ve Spojených státech. Lze ho dávat do souvislosti 

s rozmachem užívání teoreticko-metodologického konceptu dějin žen a genderových teorií, 

v důsledku odmítání politického výkladu dějin dominantně z pohledu mužů.14 Mezi prvotní 

práce přímo o tématu žen v armádě patří sborník z roku 1982 „Female Soldiers, Combatants 

or Noncombatants“, jež přinášel texty o válečné participaci žen v různých státech válečného 

světa. Kromě Velké Británie, či Německa, jsou zde zařazeny i příspěvky o Rusku, Jugoslávii či 

Vietnamu. Sborník pak uzavírají pasáže zdůrazňující dobové argumenty pro a proti zapojení 

žen přímo do bojových operací.15 Příspěvky o tématu odbojových aktivit žen, válečné politice 

genderu i o poválečných následcích jsou zařazeny ve sborníku „Behind the lines. Gender and 

the Two World Wars“, ve kterém lze krom příspěvku přední teoretičky genderu Joan W. Scott, 

dohledat texty o válečném prožitku žen o jejich účasti v armádě v průběhu obou světových 

konfliktů ve Velké Británii, Francii, Německu či v USA.16  

I další sborníky jako „World at Total War“, „Histories of the Aftermath“, „Time to 

Kill“ nebo „War Volunteering in Modern Times“ a další, více či méně obsahují texty 

                                                           
12 Za poskytnutí další korespondence s účastnicemi děkuji Ivanu Procházkovi a za zprostředkování kontaktu 

s několika pamětnicemi patří poděkování Tomovi Doležalovi a také Mgr. Magdaleně Sedlické, Ph.D. 
13 Následující výčet obsahuje pouze vybrané publikace a články o problematice účasti žen v armádě, či v 

britských pomocných sborech. Kompletní soupis použité literatury je pak součástí přiloženého Seznamu 

literatury. 
14 NEČASOVÁ, Denisa: Dějiny žen či Gender History? Možnosti, limity, východiska. In: Dějiny-Teorie-Kritika. 

Číslo 1, 2008, s. 81-102. 
15 GOLDMAN, Nancy: Female Soldiers – Combatants or Noncombatants? History and Contemporary 

Perspectives. Londýn 1982. 
16 HIGONNET, R. Margaret a kol. (ed.): Behind the lines. Gender and the Two World Wars. Yale 1987. 
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pojednávající o válečné i bojové zkušenosti žen.17 Nejen ve Velké Británii a ve Spojených 

státech, ale i ve Francii a v Polsku vznikly publikace věnované problematice žen v armádě. 

Přední francouzskou badatelkou je (v práci dále citovaná) Elodie Jauneau, jež sleduje 

participaci žen ve francouzské armádě od 30. let 20. století.18 V Polsku patří k uznávaným 

vojenským historikům Jerzy N. Cynk, autor oficiální historie polských leteckých jednotek, jenž 

do svých knih zařadil i kapitoly o službě polských žen v britských sborech.19 Jejich účasti 

v polské armádě a v domácí Zemské armádě se pak věnoval například Mark Krwawitz-Ney.20 

I o zapojení žen v Rudě armádě lze dohledat vícero různých písemných výstupů. Za všechny 

uveďme články a knihy americké historičky ruského původu Anny Krylové.21  

Výše vypsané články a publikace byly zdrojem inspirace a základem především pro 

úvodní kapitolu této práce o zapojení žen jiných národností do války a jiných národních armád. 

Vzhledem k tomu, že téma československých žen v britské armádě úzce souvisí zejména 

s fungováním a historií pomocných ženských sborů, je třeba alespoň ve stručnosti představit 

hlavní publikace, jež se jí zabývají. K renomovaným odborníkům v oblasti sociálních změn 

v britské společnosti způsobených první světovou válkou patřil Arthur Marwick. Ve své knize 

„Women at War“ rozebral především válečné zapojení žen do různých pracovních odvětví 

válečného hospodářství, většinu kapitol však věnoval genezi a funkcím pomocných sborů 

WAAC (Women´s Auxiliary Army Corps), jež se staly předobrazem složek ATS z druhé 

světové války.22 Podrobným popisem okolností vzniku, náboru i průběhu vlastní služby (nejen) 

ve sborech WAAC se zabývá doktorská práce Jennifer M. Gould „The Women´s Corps: The 

Establishment of Women´s Military Services in Britain“, obhájená v roce 1988.23 Informačně 

obohacující byl z novějších děl v tomto směru článek historičky Janet Watson „Khaki Girls, 

VADs, and Tommy´s Sisters: Gender and Class in First World War Britain“, ve kterém autorka 

                                                           
17 CHICKERING, Roger (ed.): World at Total War. Global conflict and the Politics of destruction, 1937-1945. 

Cambridge 2013.; BIESS, Frank – MOELLER, Robert (ed.): Histories of the Aftermath. The legacies in the 

Second World War in Europe. New York 2010.; ADDISON, Paul – CALDER, Angus (ed.): Time to Kill. The 

Soldier´s Experience of War in the West. Londýn 1997.; KRUGER, Christine – LEVSEN, Sonja (ed.): War 

Volunteering in the Modern Times. From the French Revolution to the Second World War. Londýn 2011.  
18 JAUNEAU, Elodie: La féminisation de l'armée française pendant les guerres 1938-1962: enjeux et réalités 

d'un processus irréversible. Paříž 2011. 
19 CYNK, B. Jerzy: The Polish Air Force at War. Volume I (1939-1943), Volume II (1943-1945), Pennsylvania 

1998. 
20 NEY – KRWAWITZ, Marek: Polish women fighting for freedom 1939-1945. Londýn 2008. 
21 Nejnověji: KRYLOVA, Anna: Soviet Women in Combat. A History of Violence on the Eastern Front. 

Cambridge 2011. 
22 MARWICK, Arthur: Women at War. Londýn 1977. 
23 GOULD, Margaret Jennifer: The Women´s Corps. The Establishment of Women´s Military Services in Britain. 

Ph.D. Thesis, University College London (UCL) 1988. Dostupné online: http://discovery.ucl.ac.uk/1317607/. 26. 

2. 2019. 

http://discovery.ucl.ac.uk/1317607/
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rozebírala krom tradičních otázek kolem vzniku organizace i ty, jež souvisely se vzájemnými 

vztahy a antipatiemi mezi ženami různých sociálních tříd uvnitř sboru WAAC a s vnímáním 

této nové ženské pracovní aktivity ze strany konzervativní britské veřejnosti.  

Podobnými tematickými okruhy se pak pro období druhé světové války zabývá 

například Tessa Stone, jež ve svém článku „Creating a (Gendered) Military Identity: The 

Women´s Auxiliary Air Force in Great Britain in the Second World War“ popisuje integraci 

žen do sborů WAAF a na základě dobového tisku a vzpomínek pamětnic ukazuje jejich 

postupnou sebeidentifikaci s vojenským prostředím.24 Věnuje se i vzniku a postupným 

projevům nadřazenosti mezi ženami přiřazenými k tzv. operačním úkolům (například barážová 

obrana) a těmi, jež zastávaly úkoly neoperační (například kuchařka), ve kterých spatřuje 

replikování stejných stereotypů a postoje, jež obecně vůči ženám ve WAAF zastávali i muži, 

vojáci královského letectva. Blízkost k vlastnímu boji chápe jako zcela zásadní faktor pro 

vytváření určité hierarchie ve vnímání důležitosti jednotlivých vojenských zaměstnání. 

Obdobným tématem, určitou výlučností žen zapojených blíže k boji prostřednictvím 

tzv. operačních úkolů, se zabývala ve svém příspěvku historička D´Ann Campbell, jež ji 

ukazovala u členek sboru ATS přidělených do jednotek protiletadlové obrany, tzv. A.A. 

batteries.25 Specifické problémy s účastí žen právě v těchto de facto bojových jednotkách byly 

námětem článku „I love the Scent of Cordite in Your Hair´: Gender Dynamics in Mixed Anti-

Aircraft Batteries during the Second World War“ amerického historika Jana Geralda de Groota, 

jenž se primárně zaměřil na zvolené vládní postupy pro udržení deklarovaného nebojového 

statusu činnosti těchto žen.26 

Při práci na předkládaném disertačním textu však byly použity i publikace, jež 

obsahovaly obecné informace o vzniku, počátečních problémech vlastní organizace sborů,  

o jejich reorganizaci, expanzi či o jejich postupné poválečné likvidaci. Kromě těchto 

praktických zpráv, v nichž bylo možno dohledat různé britské dokumenty k vojenské službě 

žen, ale například i tabulky vyplácených platů, příplatků či naopak nutných poplatků, přesné 

popisy uniforem a ostatního vojenského vybavení či soupisy všech operačních i neoperačních 

zaměstnání vykonávaných ženami ve sborech. Některé z těchto publikací byly vydány již 

                                                           
24 STONE, Tessa: Creating a (Gendered) Military Identity: The Women´s Auxiliary Air Force in Great Britain in 

the Second World War. In: Women´s History Review. Volume 8, number 4, 1999, s. 605-625. 
25 CAMPBELL, D´Ann: Women in Combat: The World War II Experience in the United States, Great Britain and 

the Soviet Union. In: The Journal of Military History. Volume 57, number 2. 
26 De GROOT, Gerald J.: I love the Scent of Cordite in Your Hair´: Gender Dynamics in Mixed Anti-Aircraft 

Batteries during the Second World War. In: History. The Journal of the Historical Association. Volume 82, 

number 265, 1997. 
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během války a sloužily nejen jako příručky pro stávající členky sborů, ale také jako 

propagandistické materiály pro potenciální rekrutky. Patří k nim například tzv. „Regulations 

for the Auxiliary Territorial Service“, vydané britským War Office v roce 1941, či v případě 

letecké složky sborů o rok později vydaný průvodce „The book of WAAF. A Practical Guide to 

the Women´s Branch of the R.A.F.“.27  

Bohatá je také písemná produkce memoárového charakteru, ať již se jedná o vydané 

vzpomínky přímých účastnic, či o jejich reflexi v pamětech britských vojáků. Do českého 

jazyka byly přeloženy pravděpodobně pouze paměti Pip Beckové „Stále ve střehu“, jež mapují 

službu žen u bombardovacích posádek.28 Na vzpomínkách bývalých členek sboru ATS je 

založena i zde citovaná kniha „Girls in Khaki. A history of the ATS in the Second world war“ 

historičky Barbary Green. 

Československá a česká literatura 

Oproti anglosaskému světu stav literatury pojednávající souhrnně o účasti 

československých žen v protinacistickém odboji a konkrétně pak o tématu československých 

žen sloužících v britských pomocných sborech lze označit za nedostačující.29 Dlouhodobá 

nemožnost či pasivita československých historiků a historiček, k níž negativně přispívala 

roztříštěnost pramenů, a kterou zcela zásadně ovlivňoval i dříve panující totalitní režim, 

způsobovala, že na dané téma bylo od konce druhé světové války zpracováno pouze několik 

statí a publikací. Téměř nicotná byla bezprostředně po jejím skončení vlastní písemná produkce 

přímých účastnic, jež se s únorovým převratem zcela vytratila. Ojedinělé vzpomínky členek 

sborů se objevily až v roce 1968.30  

                                                           
27 Regulations for the Auxiliary Territorial Service. Londýn 1941.; The Book of the WAAF. A Practical Guide to 

the Women´s Branch of the R.A.F. Londýn 1942. 
28 BECKOVÁ, PIP: Stále ve střehu. Ženský sbor pomocných služeb letectva na velitelství letiště pro bombardéry 

RAF. Praha 2006. 
29 Meritem výzkumu zůstává české emancipační hnutí z konce 19. století, dále pak proměny postavení žen v 

první Československé republice. Zde uveďme práce zejména Mileny Lenderové, či Jany Burešové. K období 

nacistické okupace existuje například práce historičky Aleny Hájkové Ženy proti fašismu (ženy tváří v tvář 

fašismu a okupaci), vydaná v roce 1979. Dále se tématu (spíše okrajově) věnuje Denisa Nečasová ve své knize 

Buduj vlast-posílíš mír! Odbojovou činnost žen v Protektorátu Čechy a Morava ve svých dílech připomíná 

historik Vojtěch Šustek, či Jaroslav Čvančara. Oba autoři se zaměřují na jejich podíl na podpoře parašutistických 

výsadků z Velké Británie. V současné době však lze zaznamenat zvýšení zájmu o zpracování prožitku žen i 

v pozdějších historických obdobích existence ČSR, například v období normalizace, či jejich účast v disentu. 

Nejnověji: LINKOVÁ, Marcela a STRAKOVÁ, Naďa: Bytová revolta: jak ženy dělaly disent. Praha 2017.    
30 Například ve sborníku Svazu protifašistických bojovníků v Karlových Varech k 50. výročí vzniku 

Československé republiky byla otisknuta vzpomínka jedné z československých „ej-tý-esek“. MELČOVÁ, 

Emílie: Československé ženy na Středním východě. In: Na všech frontách za svobodu vlasti. Karlovy Vary 1968, 

s. 107-109.  
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 Ani změna režimu v roce 1989 nevyvolala přímo o dané téma velký interes, na druhou 

stranu rapidně stoupl zájem o zpracování zásadních vojenských témat, jež souvisely 

s působením československých jednotek a vojáků ve Velké Británii. V souvislosti se 

zpracováním jiného ústředního námětu, například historie československých perutí, tak někteří 

autoři zařadili i dílčí zmínky o existenci a službě žen v britských ženských pomocných 

sborech.31 Tento postup lze spatřovat v dílech vojenských historiků dodnes.32 První snahy  

o zpracování tématu obecně žen v armádě tak představuje sborník Českého svazu bojovníků za 

svobodu „Ženy bojující v zahraničních jednotkách za druhé světové války“ z roku 1992. 

Ačkoliv meritum daného textu je věnováno československým ženám působícím 

v československé jednotce v Sovětském svazu, je zde zařazeno několik stran o vojenské službě 

žen v britské armádě ve Velké Británii a na Středním východě, stejně jako pasáž  

o československých partyzánkách v jugoslávských oddílech.33 Text o faktické délce osmi stran 

však nelze označit za komplexní zpracování tématu. Další snahu o zacelení historiografických 

mezer představovala studie Jolany Morcinkové z roku 1996, jež byla zaměřena na stručný popis 

vojenské služby československých žen v oddílech WAAF. Morcinková založila svou studii na 

archivních materiálech uložených ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém 

archivu a na vzpomínkách několika aktérek, součástí textu byl i soupis více než dvou desítek 

československých „waafek“.34 

 Až s novým stoletím přišly souhrnnější texty o dané problematice. Mezi základní práce 

patří příspěvek historičky Zlatici Zudové-Leškové „Ženy v čs. armádě v rokoch 1939-1945“. 

Autorka použila relevantní archivní prameny a nastínila základní aspekty problematiky 

vojenské služby i těch československých žen, které sloužily v britské armádě v Anglii i na 

Středním východě.35 Právě v jejich případě je odborná produkce téměř nulová. Krom Zudové-

Leškové tomuto tématu věnoval svůj článek Ivan Procházka, který byl otisknut již v roce 1997 

                                                           
31 Srovnej: PROCHÁZKA, Ivan: A královskou korunu měly. Stručný pohled na službu československých žen v 

jednotkách britské armády za 2. světové války. Praha 2016, s. 4. 
32 Například: RAJLICH, Jiří: Karel Janoušek. Jediný československý maršál. Brno 2016.; KUDRNA, Ladislav: 

Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Praha 2005.; PAJER, Miloslav: 

Českoslovenští letci v RAF: jednotky britského bombardovacího a pobřežního letectva 1940-1945. Praha 2016. A 

jiné.    
33 Ženy bojující v zahraničních jednotkách za druhé světové války. Praha 1992. Základ pro daný sborník 

představovaly texty na panelech putovní výstavy, na které spolupracovaly i některé bývalé vojákyně britské 

armády, například Edita Zochovická.  
34 MORCINKOVÁ, Jolana: Ženy v československém letectvu ve Velké Británii v letech 1940-1945. In: Folia 

Historica 2. Práce z historického semináře katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava 

1996. 
35 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Ženy v čs. armádě v rokoch 1939-1945. In: Statečné ženy, o kterých se málo 

ví. Praha 2003, s. 9-23.  
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v periodiku Národní osvobození.36 Stejný autor v dalším článku o několik let později přibližoval 

vojenskou službu československých krajanů v britské armádě a zahrnul do něj i téma 

československých žen ve sborech ATS na Středním východě.37 Životní osud jedné z nich Hany 

Hloškové-Filipovičové se stal tématem článku historika Pavla Kreisingera.38  

Výrazně se do připomínání činnosti československých žen za války zapsala Alena 

Vitáková-Flimelová. Ačkoli i tato historička se spíše věnuje problematice československých 

žen sloužících na východní frontě, svými pracemi a články nejprve přispěla k obecnému oživení 

tématu žen v armádě a podílela se společně s Miroslavem Klusákem na vytvoření internetové 

výstavy „Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové 

války“.39 Portál (spuštěný roku 2008) sice nebyl primárně zaměřen jen na službu žen 

v pomocných sborech, zároveň ale přinesl nová rozšíření a poznatky o tématu, včetně další 

snahy o celkovou evidenci těchto žen. Nejnovější ambici v tomto směru tak představuje kniha 

zmiňovaného Ivana Procházky „A královskou korunu měly. Stručný pohled na službu 

československých žen v jednotkách britské armády za 2. světové války“. Jeho publikace nabízí 

kromě nastínění problematiky vojenské služby Čechoslovaček v britské armádě také dohledané 

seznamy jmen. Kniha také představuje první pokus o určitou syntézu daného tématu. 

Z novějších prací, které se tématu československých krajanek v britských službách věnovaly, 

uveďme diplomovou práci Marcely Šomjakové. Autorka jejich službu v britské armádě 

přibližuje na základě životních svědectví vybraných čtyř pamětnic.40 

 Zdrojem dalších informací s charakteristickými historiografickými přednostmi  

i nedostatky představovala literatura memoárového charakteru. Právě v opožděně či znovu 

vydávaných pamětech československých letců, či jiných vojáků lze nalézt i krátké zmínky  

o existenci ženských pomocných sborů, často se však netýkají konkrétně československých žen. 

Mezi tím, co o vojenské službě žen v československé armádě v Sovětském svazu, psala řada 

přímých účastnic, za všechny uveďme práce Věry Tiché,41 československé vojákyně britské 

                                                           
36 PROCHÁZKA, Ivan: Čtyři roky v poušti. In: Národní osvobození. Číslo 8, 1997. 
37 PROCHÁZKA, Ivan: Čechoslováci v Britské armádě v Africe a na Středním východě za 2. světové války. In: 

Historie a vojenství. Číslo 3, 2008. 
38 KREISINGER, Pavel: Hana Kleinová, čs. příslušnice u britských ATS na Středním východě. In: Historie a 

vojenství. Číslo 2, 2013, s. 91–99.  
39 Dostupné online: http://zeny-bojujici.cz/. 25. 2. 2019. Internetová výstava z části vychází z původní výstavy 

Československého svazu bojovníků za svobodu z roku 1992, doplňuje ji však o řadu nových poznatků. 
40 ŠOMJAKOVÁ, Marcela: Československé ženy v britských pomocných službách za druhé světové války. 

Diplomová práce. Technická Univerzita v Liberci. Obhájena 2017. Dostupná online: 

https://dspace.tul.cz/handle/15240/23937. 25. 2. 2019. 
41 Například: TICHÁ, Věra: Ženy v našich jednotkách v SSSR za druhé světové války. In: Historie a vojenství. 

Číslo 4, 1964.  TICHÁ, Věra: Po boku mužů. Praha 1966. Službu Čechoslovaček průběžně připomínaly články 

http://www.vhu.cz/novy-hav-odpiraci-vojenske-sluzby-ale-take-prvni-cs-vysadkari/
http://www.vhu.cz/novy-hav-odpiraci-vojenske-sluzby-ale-take-prvni-cs-vysadkari/
http://zeny-bojujici.cz/
https://dspace.tul.cz/handle/15240/23937
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armády své prožitky z války popisovaly jen velmi ojediněle. Až v roce 2001 jedna z příslušnic 

sborů na Středním východě Milada Vávrová sestavila publikaci s názvem „Vojáci v sukních“. 

Z textu vyplývá, že je založena na vzpomínkách a (zejména písemné) komunikaci s ostatními 

účastnicemi, další použité zdroje však chybí.42 O šest let později byla součástí sborníku 

„Bojovali na všech frontách“ vzpomínka i jedné z žen sloužících v Africe kapitánky Hany 

Pavlů.43 Není zřejmé, zda vůbec či kolik žen si v průběhu války psalo nějaké záznamy osobního 

charakteru, publikovány však doposud byly jen jedny. Vlastním nákladem vydala své paměti 

původem britská občanka, manželka československého vojáka, Edith Matějíčková.44 Osobně 

mám k dispozici kopii nepublikovaných memoárů československé důstojnice ATS Edity 

Zochovické, kterými jsem se v příslušných kapitolách textu inspirovala.45 

Malý rozsah literatury a velká roztříštěnost archivních dokumentů stěžovaly i výzkum 

prováděný za účelem sepsání tohoto textu. I proto jsem navazovala na práci Ivana Procházky, 

která je doposud nejvýznamnější odborné dílo k tématu československých žen v britských 

pomocných sborech. Její jádro a přínos spočívá především v základním výzkumu, tedy ve 

shromáždění co největšího množství informací o jednotlivých členkách sborů. Předložený text 

ve srovnání s Procházkovou prací však představuje určitou nadstavbu, věnuje se totiž  

i tématům, kterými se publikace Ivana Procházky nezabývá. Z pohledu dosavadní 

historiografické produkce je třeba upozornit zejména na pasáže textu věnující se britskému 

prostředí a britské válečné politice, které jsou založeny na poznatcích z britských archivů a 

cizojazyčné literatuře a nebyly přinejmenším v českém prostředí zpracovány. Rovněž jsem se 

pokusila o ucelenější vhled do dané problematiky a o její zasazení do širších souvislostí ve 

smyslu fungování československého exilové aparátu a formování zahraniční československé 

armády. 

Shrnutí a závěry 

ATS, ženský pomocný sbor britské armády, ze kterého vznikly a postupně se dle druhu 

vojska oddělily pomocné složky u královského letectva WAAF a námořnictva WRNS, byl 

                                                           
v časopise Vlasta, kde vyšly rozhovory s i ústředními postavami jako byla MUDr. Helena Petránková. O jejím 

osudu nejnověji: BROŽ, Miroslav: Soukromé války Heleny Petránkové. Praha 2017.  

 Dále například: KOPOLDOVÁ-ŠVERMOVÁ, Jiřina: Deníček spojařky. VITÁKOVÁ, Alena (ed.) Praha 2015. 
42 VÁVROVÁ, Milada: Vojáci v sukních. Jihlava 2001. 
43 PAVLŮ, Hana: Ženy v uniformě v severní Africe. In: Bojovali na všech frontách. Vzpomínky židovských 

vojáků a odbojářů z druhé světové války. Praha 2007, s. 60-69.  
44 MATĚJÍČKOVÁ, Edith: Vzpomínky na modrá léta. Ostrava 2010. 
45 ZOCHOVICKÁ, Edita: Nikdy to nevzdávej a začni znovu. Vzpomínky slovenské židovky, důstojnice britské 

armády. Nepublikováno. Za poskytnutí materiálu uctivě děkuji panu Pavlu Královi, příbuznému paní 

Zochovické. Za překlad z němčiny děkuji Evě Klocové. 
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obnoven v září roku 1938. Počáteční organizační a budovací fáze probíhala ještě v neválečné 

době a trpěla řadou nedostatků. Kromě běžných, praktických potřeb spojených s chodem 

organizace, jako byl dostatečný počet kompetentního personálu nutného pro vlastní řízení či 

pro výcvik dalších osob, stejně jako prostor a vybavení, chyběla i užší specifikace kompetencí 

sloužících k jejímu oddělení od „tradiční mužské“ armády. První útvary sboru se tak formovaly 

v jednotlivých hrabstvích v místech armádních velitelství. Do vypuknutí války do nich 

dobrovolně vstoupilo a v 5 zpřístupněných pracovních odvětvích pracovalo 17 tisíc žen.46  

Hlavním úkolem sboru bylo uvolnit muže pro potřeby státu a později především pro potřeby 

války.  

Právě válka, jež postupně drasticky zasáhla do existence drtivé většiny evropských  

i mimoevropských států, a především do životů jednotlivců, s sebou přinášela i další rozvoj a 

rozmach ženských pomocných sborů. Ten zcela zásadně souvisel s odchodem mužů na frontu 

a byl přímo úměrný poptávce po zajištění personálu k udržení klíčových správních oblastí, 

průmyslu, zemědělství, továrenské výroby, ale i armády v chodu tak, aby vůbec mohla být 

vedena a vyhrána válka. Sbor ATS, stejně tak i WAAF a WRNS, několikrát znásobil svou 

velikost a rozrostl se z původních 17 tisíc členek na více než 200 tisíc žen, které postupně 

zastupovaly muže ve 38 armádních povoláních u pozemní armády. V případě žen ve WAAF, 

jež v počtu více jak 180 tisíc tvořily 16 % celkového personálu královského letectva, se jednalo 

dokonce o 59 převážně technických armádních oborů.47 Dalších více jak 70 tisíc žen sloužilo v 

královském námořnictvu. Dohromady tak v průběhu války v pomocných sborech sloužilo 

téměř půl milionu (nejen) britských žen.48  

V těchto vysokých počtech však můžeme vedle vlastního odhodlání žen přispět 

k válečnému úsilí, spatřovat i výsledky přijatých vládních opatření. Ačkoli řada žen do sborů 

vstupovala dobrovolně, jejich důslednější armádní disciplinaci a efektivnější vytěžení jejich 

práce umožnilo přiřazení sborů do svazku britských branných sil v dubnu 1941, následované 

zavedením branné povinnosti pro ženy v prosinci stejného roku. Konskripci žen lze označit za 

přelomové, ale do určité míry i za kontroverzní vládní rozhodnutí. Nejen, že oficiálně otevírala 

cestu k participaci žen ve vojenských složkách, ale prostřednictvím služby v pomocných 

sborech přivedla britské ženy v některých útvarech (zejména u protiletadlových děl) blíže  

                                                           
46 KNOX, J.: The Work of the Auxiliary Territorial Service in the War. In: Royal United Services Institution. 

Journal. Number 87, 2009, s. 177. 
47 BOWYER, Chaz: Royal Air Force Handbook 1939-1945. Londýn 1984, s. 81. 
48 STONE Tessa: Creating a (Gendered) Military Identity: The Women´s Auxiliary Air Force in Great Britain in 

the Second World War. In: Women´s History Review. Volume 8, number 4, 1999, s. 606. 
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k aktivnímu boji než kdykoli předtím. Vláda si však uvědomovala, že konzervativní britská 

veřejnost vnímá zapojení žen do armády na jednu stranu jako válečnou nutnost, zároveň však  

i jako společensky velmi hraniční projekt. Ve snaze nenarušit tradiční rozdělení společenských 

rolí i ve válce, že pouze muži aktivně bojují a ženy snášejí útrapy boje, neumožnila vojákyním 

ve sborech používat zbraně a důsledně trvala na prezentování nebojového charakteru jejich 

oficiálně deklarované vojenské služby.49  

Pomocný a nebojový status ženských sborů však přispíval k tomu, že ačkoli se od první 

světové války zásadně proměnil charakter a míra přínosu žen k válečnému úsilí, byl společností 

vnímán jako podřízený a sekundární oproti přínosu mužů.50 Britské členky pomocných sborů 

sice za války masivně vstupovaly do nových dominantně mužských pracovních oborů navíc ve 

vojenském prostředí, zároveň jim ale byl prostor jejich realizace v armádě vládou i vojenským 

velením cíleně definován a v některých oblastech úmyslně omezen. I proto lze jejich zapojení 

do armády vnímat jako cenné, byť dočasné narušení tradice a stereotypu, ale nikoli za porušení, 

či změnu genderového řádu. Jeho dodržování i samotnými ženami je totiž vydělilo z možnosti 

aktivně bojovat. To vše však souviselo s primárním důvodem samotné existence sborů – uvolnit 

muže pro potřeby války.         

 Obdobný vývoj postupného zapojení žen do vojenského prostředí můžeme sledovat i u 

ostatních spojeneckých armád. I zde druh a stupeň jejich začlenění do armádních struktur, buď 

přímo v bojích, nebo spíše přiřazením na pomocné práce ve vojenském zázemí, koreloval 

s několika faktory. Důležitý faktor představovala proběhlá či panující válečná situace v dané 

konkrétní zemi a rozsah válečného zapojení jednotlivých zemí do průběhu vlastních bojů. Pro 

většinu států tak bylo zásadní, zda se na jejich území (alespoň po nějaký čas) bojovalo. Aktivní 

boj či obrana byly totiž základní příčinou personálních ztrát. Právě nedostatek vojáků – mužů 

na bojištích zcela zásadně inicioval a přispíval k zapojení žen do vojenského prostředí.  

Podobně jako britská armáda ani armáda francouzská nebyla účasti žen v mírové době 

pozitivně nakloněna. Změna přišla v průběhu konfliktu při konfrontaci nejen s postupnou 

potřebou personálu, ale i s odhodlaností žen zapojit se do válečného úsilí, včetně vojenských 

struktur. V některých zemích, nejvíce ve Velké Británii, ale i například v Polsku, měla pozitivní 

vliv také zkušenost s vojenskou službou žen z dob první světové války. Oproti československé 

                                                           
49 Srovnej: De GROOT, Gerald J.: „I love the Scent of Cordite in Your Hair´: Gender Dynamics in Mixed Anti-

Aircraft Batteries during the Second World War.“ In: History. The Journal of the Historical Association. Volume 

82, number 265, 1997, s. 73-74. 
50 Tamtéž, s. 83. Srovnej: WAAF in Action. Londýn 1944, s. 8. 
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armádě navzdory skutečnosti, že jak velení armády francouzské, tak armády polské před válkou 

rovněž cíleně nepromýšlelo plán o umožnění služby svých občanek ve vojenském prostředí, se 

objevovaly již ve třicátých letech úvahy o jejich důslednějším zapojení do branných povinností 

státu v době mimořádných opatření.  

Pravděpodobně nejmasovější zapojení žen do vojenského prostředí vůbec lze 

zaznamenat u Rudé armády. Jejich zařazení souviselo nejen se Stalinovou oficiálně 

proklamovanou politikou rovnoprávnosti nového sovětského člověka, ale znovu vycházelo 

zejména z katastrofálních ztrát na životech vojáků, bezpočtu zraněných a nezvěstných, jež si 

vyžádalo několikaleté bezprostřední ohrožení sovětského území. Východní fronta tak byla 

v mnohém odlišná od té západní, stejně jako rozhodování totalitního diktátora od vesměs 

konzervativních představitelů západních mocností. Ochrana a obrana vlasti všemi prostředky 

se po dobu války stala součástí sovětského společenského řádu. Personální ztráty a míra 

ohrožení, se kterými byl Sovětský svaz konfrontován, vedly k přiřazování žen přímo do 

bojových pozic, nikoli „jen“ do pomocných sborů. 

   Oproti tomu cesta československých žen k participaci a následné integraci 

v československé armádě byla v mnohém odlišná a v případě žen ve Velké Británii a na 

Středním východě zcela neúspěšná. Ministerstvo národní obrany sice v první fázi projevilo 

určitý zájem o zřízení samostatných československých ženských jednotek, stejně jako o jejich 

případné sloučení do národnostních útvarů, v následných jednáních s britským War Office však 

tento zájem zcela ochladl a MNO na obě tyto varianty rezignovalo. Důvody následně 

zamítavých názorů čelních politických a vojenských představitelů, se kterými se 

československé ženy potýkaly po celou dobu války, souvisely nejen s aktuální válečnou situací, 

ale mohly vycházet i z předválečné situace a odvíjet se od historie samotného formování 

československé armády a předválečných poměrů v Československu.  

   Československá armáda se postupně formovala jako obranná složka nově vzniklého 

státu až od konce první světové války. Procházela svébytným vývojem a unifikovala se od 

počátku 20. let. V jejím nově budovaném konceptu, stejně jako v branném zákoně z roku 1920, 

nebylo počítáno s účastí žen, a to ani v případě krajního ohrožení státu. Ačkoli existoval určitý 

předobraz této možnosti v armádě rakousko-uherského mocnářství, rozhodující byla 

pravděpodobně okolnost, že se neobjevovala v mírové podobě rakousko-uherské armády. 

V československém politickém a vojenském prostředí tak zcela absentovala zkušenost 

s podobným nasazením žen z dob první světové války. Až do konce třicátých let 20. století však 
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rovněž absentoval zájem samotných československých žen o otázky spojené s brannou 

výchovou, a i s možnostmi její realizace. 

Třicátá léta a eskalace mezinárodního diplomatického napětí vyústila v politické 

rozhodnutí přistoupit na podmínky Mnichovské dohody a vzdát se požadovaných území bez 

boje. Tento faktor je jedním ze zásadních mezníků nejen pro pozdější formování domácího 

odboje (který byl prakticky téměř úplně odzbrojen) a československé zahraniční armády, ale 

rovněž hraje svou roli v otázce využití a vytěžení ženské práce. Československým územím 

neprocházela bojová fronta, tedy logicky tzv. fronta domácí (pokud vůbec existovala) nenesla 

a nepocítila tak tíživé následky bojů jako například zázemí Sovětského svazu. Navíc tím, že 

toto zázemí nebylo (z počátku) přetransformováno na válečné, tedy všemi prostředky 

podporující frontu, z pracovních pozic v průmyslu, zemědělství, v továrnách či obchodu nebyli 

muži povoláváni do bojů, naopak zůstávali na svých místech.  

V podmínkách rozpadajícího se prvorepublikového Československa se po přijetí 

Mnichovské dohody neotevřel prostor pro větší využití pracovního potenciálu žen, naopak byl 

i zmenšován, a to v důsledku politických rozhodnutí jako bylo například vyloučení vdaných 

žen z pracovního poměru za účelem zaměstnání uprchlíků ze Sudet. Tento společenský  

i genderový rámec se pak přenesl i do prvních měsíců existence Protektorátu Čechy a Morava. 

Z takového socioekonomického prostředí odcházeli „prostí“ vojáci, ale i vedoucí vojenští 

představitelé do exilu formovat zahraniční vojsko. Potýkali se přitom s politickými  

i organizačními úskalími, jež v prvním případě přinášel vývoj války jako takové, v případě 

druhém snad i nedostatečná vize vedoucích vojenských představitelů, jak rychle a efektivně 

zorganizovat československou armádu ve stále se proměňujících válečných podmínkách. Bylo 

však těžké takovou vizi mít, když ve chvíli, kdy pro drtivou většinu československých vojáků 

začala „jejich“ válka proti Německu, panoval v Evropě pomalu umírající mír.  

Formování samostatného národního vojska na územích, kam se ve významnějších 

počtech uchylovali českoslovenští vojáci například ve Francii či Polsku, bylo za daných 

mezinárodních podmínek velmi obtížné. Až po vypuknutí války a porážce Polska se více otevřel 

diplomatický i vojenský prostor pro organizování, vlastní výcvik, i bojové zapojení 

československých zahraničních jednotek. Účast československých letců i dalších vojáků ve 

francouzských jednotkách, zapříčinila i první personální ztráty, jež se ještě navýšily po přeplutí 

mužstva na britské ostrovy.  
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S úctou ke všem válečným obětem však můžeme konstatovat, že rozhodující element 

pro zapojení žen do armádního prostředí či pro zřízení ženských pomocných sborů, který lze 

sledovat téměř u všech válčících armád, tedy úbytek mužů, nebyl v případě československé 

armády naplněn. Ztráty, byť často citelné hlavně u leteckého personálu, nebyly tak markantní 

a drtivé, aby jako rezervoár pro doplnění nepostačili jen muži. Navíc Ministerstvo národní 

obrany se snažilo již od počátku roku 1941 prosadit svůj plán místa v pomocných službách 

obsadit odvedenými muži s nižší zdravotní klasifikací. Tento fakt, v kombinaci s celkovou 

velikostí československé armády, a především s finančními náklady, pak předznamenával, že 

ačkoli byli českoslovenští vojenští představitelé přímo konfrontováni s postupným 

zapojováním žen do pomocných sborů po vzoru Velké Británie i u jiných národních armád, 

vyvolávala tato možnost v jejich úvahách pramalý interes. V důsledku toho pak bylo,  

i s ohledem na relativně malý počet československých občanek žijících na území Velké 

Británie, které by se ve věci zřízení samostatných pomocných sborů u československé armády 

aktivně angažovaly a odpovídaly by i podmínkám vojenského odvodu, velmi obtížné toto 

zřízení prosadit. Kromě toho však politické a organizační těžkosti spojené s vojenskou službou 

mužů, se kterými se potýkala československá zahraniční armáda, naznačovaly, že i jakákoli 

další problematika žen zapojených do (britského) vojenského prostředí, nebude mít po celou 

dobu války v rámci otázek nutných k řešení prioritu.  

Mohlo by se zdát, že postup MNO byl odlišný v případě povolení vojenské služby 

československých žen ve Svobodově jednotce. Nebylo tomu tak. Situace na východě 

v Sovětském svazu byla od západní fronty v mnohém diametrálně odlišná. Sovětský svaz čelil 

bezprostřední hrozbě zániku, proto při výzvách na obranu vlasti, nerozlišoval mezi muži a 

ženami, všichni měli k boji za „matičku Rus“ přispět. Skutečnost, že v Rudé armádě byly 

přítomny ženy, neměla sice vliv na uvažování londýnského MNO, ale působila na 

československé ženy, aby rovněž vstupovaly do formující se československé jednotky 

v Buzuluku a zásadně pak ovlivnila úvahy jejího velitele Ludvíka Svobody. Byl si vědom 

organizačních, a především personálních nedostatků vznikajícího vojenského útvaru, kdy 

nebylo zřejmé, zda vůbec vznikne, či zda jeho počty budou dostačující pro následné zapojení 

do bojů na frontě.  

Zařazení československých žen do československé jednotky na východě a jejich 

(dočasná) účast na frontové linii byla tedy nakonec povolena. Ani v tomto případě se nejednalo 

o systémovou snahu ženy v rámci armády emancipovat, jejich přijetí do svazku československé 

armády vycházelo z daného stavu a zcela odpovídalo potřebě, kterou tamější československá 
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jednotka měla a prostředí, ve kterém vznikala. Dělo se tak navíc v přímém rozporu, respektive 

v nedůsledném praktikování pokynů československého MNO v Londýně, které o otázce aktivní 

účasti československých krajanek v československé armádě uvažovalo po celou dobu války 

konzistentně – zamítavě. Na kroky v hierarchii velení podřízené vojenské pobočky v SSSR 

muselo reagovat zpětně, a ne příliš ochotně. Ve své reakci však nakonec přistoupilo na výrazně 

neobvyklejší způsob řešení situace než většina ostatních válčících států. Vydaným dekretem 

prezidenta republiky o postavení žen v československé armádě zpětně legalizovalo i přímou 

účast žen v boji.        

 Dekret z 15. května 1944 neplatil pro československé krajanky, které již od poloviny 

roku 1941 sloužily v britské armádě v pomocných sborech ATS a W.A.A.F ve Velké Británii. 

Ministerstvo národní obrany pro ně v komunikaci s Brity sice vyjednalo možnost vstupu do 

sborů, ale možnosti další správy otázek spojené s jejich vojenskou službou se vzdalo. Od 

proběhlého jednání a jeho výsledku nelze oddělovat britské zájmy, přesto jsou jeho následky 

z dnešního pohledu zarážející. Nikoli proto, že příslušníci či příslušnice jiného národa slouží za 

určitých domluvených podmínek v cizí armádě a tato armáda pak nad nimi má svrchovaná 

práva a kompetence, ale zejména pro rezignování československých institucí na vedení jakékoli 

další agendy v tomto směru, především alespoň základní evidence těchto žen. Seznamy jmen, 

které máme k dispozici byly československými úřady žádány na britské správě pouze 

jednorázově a nesystematicky. Ministerstvu národní obrany tak později chyběly základní 

podklady pro úspěšné vyjednávání o přeřazení žen k československé armádě například za 

účelem doprovodu různých konvojů v závěru války. V důsledku této absence však rovněž není 

možné v současné chvíli určit finální počet československých krajanek, které vojenskou 

službou ve sborech prošly. Na základě dosavadních poznatků však víme, že se jedná o více než 

250 československých žen. 

Tyto ženy byly po prvních vstupních procedurách a výcviku umisťovány na různé 

letecké základny a vojenské tábory po celém území Velké Británie. Nejčastěji se uplatnily 

v meteorologických a řidičských službách, či jako kuchařky a operátorky, výjimkou nebyla ani 

různá technická odvětví a specializace. Osoby mající znalost německého jazyka pak pracovaly 

v odposlouchávací službě Y-Service. Svědectví pamětnic, která máme k dispozici, hovoří o 

službě pro Angličany kladně, byť konstatují i náročnost povolání ve vojenském prostředí. 

Zmiňují rovněž absenci dalších československých krajanek v místech výkonu služby, což lze 

do určité míry označit za negativní následek československo-britské dohody o podmínkách 

vstupu žen do sborů. Rozptýlení československých žen zejména po britských základnách nejen 
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znemožňovalo jejich sjednocení do jedné vojenské skupiny, mělo nepochybně zásadní vliv na 

to, jaké povědomí o sobě mohly mít ženy navzájem a jaké povědomí o jejich službě měli a 

mohli mít českoslovenští krajané nejen v Anglii, ale také později v poválečném 

Československu. Tyto ženy, které v průběhu války nevytvořily (ale ani vytvořit nemohly) 

kompaktní kolektiv, nemohly důsledně komunikovat své požadavky, či problémy s britskými, 

popřípadě s československými úřady.  

 Jednou z nejvýraznějších osobností mezi československými ženami v britských 

službách byla Section Officer Dolores Šperková, členka WAAF a pracovnice Inspektorátu 

československého letectva, která již od roku 1941 vyvíjela různé snahy nejprve prosadit zřízení 

alespoň jednoho samostatného oddílu žen u československé armády, následně v roce 1943 při 

projednávání dekretu prezidenta republiky o postavení žen v československé armádě výrazně 

usilovala o přiřazení i žen v britské armádě do jeho působnosti. Ani v jednom případě nebyla 

úspěšná. Ačkoliv iniciativa Šperkové o rozšíření působnosti dekretu měla podporu kanceláře 

prezidenta republiky, tedy v zásadě i prezidenta, převážila koncepce navrhovaná MNO, která 

vycházela pouze ze situace československé jednotky v Sovětském svazu. Zde již od ledna 1942 

sloužilo několik desítek československých krajanek přímo u jednotek československé armády, 

přičemž tyto ženy prošly i vlastním bojovým nasazením nejen u Sokolova.  

Bylo jistě správné, že se československé úřady rozhodly otázky související s účastí žen 

ve Svobodově jednotce právně řešit, ovšem argumenty MNO, proč vynechat z dekretu ženy 

v pomocných sborech, lze označit za diskutabilní zejména v porovnání s přístupem ke 

srovnatelné službě mužů v československé armádě. Patřil k nim především argument  

o nebojovém charakteru sborů, tedy, že ženy v nich sloužící nekonaly skutečnou vojenskou 

službu v poli, ale pouze služby pomocné.51  

Podle britských předpisů se však jednalo o regulérní vojenskou službu. Navíc  

i československá armáda již od první republiky tzv. služby ve svých strukturách rozeznávala. 

V logice takového uvažování, že pouze bojující voják koná vojenskou službu, by ji pak 

analogicky všichni ti „nebojující“ českoslovenští vojáci-muži, tzn. kuchaři, letečtí mechanici či 

úředníci nekonali. Toto tvrzení však mělo jen sekundární vliv. Primární důvod, proč 

československé ženy v britských pomocných sborech do dekretu nezařadit, zdá se, souvisel  

s otázkou navýšení finančních nákladů vojenské správy. Kromě případného nového 

                                                           
51 Dle zákona na obranu státu se termínem pole myslí území: „V němž jsou rozloženy útvary operujících armád, 

náležející do pravomoci hlavního velitele. Právně pak je to oblast, v níž má platnost polní soudní zřízení.“ VÚA-

VHA, f. MNO-L, k. č. 25. Vymezení termínu „pole“. 
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financování žen totiž existovaly i obavy o potenciální vznik finančních nároků 

československých vojáků – mužů, kteří sloužili ve spojeneckých armádách.  

Nezahrnutí členek pomocných sborů do účinnosti dekretu mělo i další právní následky 

pro tuto skupinu v osvobozené republice. Legislativa přijímaná v otázkách další vojenské 

služby žen v československé armádě se přednostně týkala zajištění nároků a možnosti 

pokračovat ve vojenské službě pro vojákyně československého armádního sboru v SSSR. 

Členek pomocných sborů se týkal až zákon o služebních a platových poměrech vojenských 

gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic z ledna 1947, který jim umožňoval 

dobrovolně se přihlásit do československé armády. Řada těchto žen, které se od druhé poloviny 

roku 1945 postupně vracely z Anglie jako demobilizované civilistky, tedy nikoli jako členky 

československé armády jako tomu bylo v případě československých žen z východu, si musela 

během dalších téměř dvou let, které uplynuly od návratu do vlasti do přijetí zmiňovaného 

zákona, najít zaměstnání. Pro jiné s ohledem na další životní možnosti (například založit 

rodinu) nebyla další vojenská služba atraktivní. 

 Obdobná z hlediska oficiálního postupu československých úřadů a MNO, avšak 

specifická s ohledem na výsledný způsob jednání Československé vojenské mise, byla i situace 

československých žen na Středním východě. Centrální – do určité míry i svévolné – apely 

vyzývající k jejich zapojení do válečného úsilí prostřednictvím služby v ATS se objevily v říjnu 

1942. Dopisy s provoláním k ženám byly Československou vojenskou misí odeslány zejména 

manželkám a partnerkám vojenských osob z řad mužstva. Problematický se, kromě zřejmě 

úmyslného vynechání manželek a partnerek důstojníků, jevil dovětek o vystěhování žen 

z oblasti či přezkoumání jejich sociálních podpor v případě neuposlechnutí výzvy. Ačkoli tyto 

kroky mohly být motivovány i pozitivními úmysly, například snahou umožnit ženám pracovně 

se realizovat i v době těžkých válečných podmínek, jednalo se spíše o nepřímý nátlak, který byl 

zcela v rozporu s Brity požadovanou dobrovolností tamějšího náboru. Rovněž se neshodoval 

s oficiálními stanovisky MNO.  

Sporné metody a postupy pravděpodobně souvisely s charakterovými 

vlastnostmi konkrétních osob, jež na misi pracovaly a jejichž jednání se stalo předmětem 

válečného i poválečného vyšetřování poměrů na Středním východě.52 Kromě podezření 

z korupce a rozsáhlých obchodních machinací s různými artikly se v poválečném vyšetřovacím 

spise objevují obvinění z neoprávněných kroků zejména nadporučíka Ing. Hugo Broda, majora 

                                                           
52 Vyšetřování vedlo MNO, 2. oddělení. 
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Rudolfa Šimana či podplukovníka MUDr. Evžena Reichenthala (a dalších) v otázkách 

proběhlých superarbitračních řízeních, úmyslného nezařazování důstojníků na systematizovaná 

místa u jednotek, snižování výše finančních příspěvků a podpor zejména pro rodiny vojáků a 

superarbitrovaných vojínů. Členové mise, jejichž přímým nadřízeným byl generál Ondřej Mézl 

– Gak, však byli kritizováni i za nepřeposílání žádostí, často i stížností londýnskému MNO na 

tamější vojenské poměry. Vše zesilovaly obtížné životní poměry panující v oblasti Středního 

východu, jako byl vysoký index cen potravin a jiných surovin, nízké vyživovací příspěvky, 

jejichž sazby byly stanoveny v roce 1941 a po celou dobu války zůstávaly neměnné, a to bez 

ohledu na stále se zvyšující ceny,53 stejně jako nedostatečná kontrola jednání mise ze strany 

londýnského MNO. V takovém do určité míry nestandardním prostředí vznikala v roce 1942 i 

rozhodnutí ohledně zapojení a náboru československých žen do A.T.S.     

První Čechoslovačky, často židovského původu a vyznání, se u vojenské mise a na 

generálním konzulátu hlásily od listopadu 1942. Postupně se takto v průběhu války přihlásilo 

přes 65 žen, dalších šest desítek se v pozdějších letech hlásilo již přímo u britských náborových 

kanceláří.54 Především první uchazečky však od pověřených československých úřadů obdržely 

nedostačující, až zavádějící informace o výkonu a průběhu vlastní služby. Ženy před 

anglickými formuláři vyplňovaly české přihlášky s hlavičkou nadepsanou Czechoslovak Forces 

Middle East, tedy Československá jednotka na Středním východě, i proto se řada z nich 

domnívala, že vstupují do služeb československé armády a budou tak na blízku svým manželům 

a partnerům vojákům. To byla pro drtivou většinu z nich primární motivace na výzvu vůbec 

reagovat. Tento předpoklad se však brzy ukázal jako mylný a u žen inicioval snahu dovolat se 

nápravy služebních poměrů u londýnského MNO. Jejich dopis z dubna 1943 však 

pravděpodobně vedení vojenské mise do Londýna vůbec neodeslalo.55 Což s ohledem na výše 

zmiňované poměry ve fungování mise nemuselo znamenat úmyslnou diskriminaci žen jako 

spíše obecně praktikovaný rutinní postup v otázce stížností.  

Více než sto československých žen sloužilo po celou dobu války v palestinských 

oddílech ATS britské armády. Podobně jako v Anglii byly přidělovány na různá místa dle 

výcviku a uvážení britského velení. Největší ucelená skupina Čechoslovaček (přes tři desítky) 

                                                           
53 VÚA-VHA, sbírka 19, 19-1-49. Zpráva o likvidaci a repatriaci na SV ze dne 1. května 1945, s. 15. Zvýšení 

sazeb bylo MNO povoleno až v březnu 1945. 
54 PROCHÁZKA, Ivan: A královskou korunu měly. Stručný pohled na službu československých žen v jednotkách 

britské armády za 2. světové války. Praha 2016, s. 45. 
55 Originál dopisu se nachází v archivních spisech Československé vojenské mise pro Balkán, Blízký a Střední 

východ pod signaturou 19-10/04, nikoli v materiálech londýnského MNO. 
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pracovala v opravárenských dílnách, jako řidičky a administrativní síly v táboře Tel-El-Kebír 

nedaleko Káhiry. Společně s muži a ženami ostatních národností jako byly Kypřanky, Řekyně 

či Peršanky zde ve vyčerpávajících klimatických podmínkách pracovaly bez vystřídání skoro 4 

roky. Kromě všudypřítomného písku, větrných a písečných bouří, písečných blech a pro 

Evropana atypických chorob, jako byla malárie, ztěžovala každodenní službu i jazyková bariéra 

a vzájemná nevraživost zejména mezi Araby a Židy. Britské velení tábora si však práce 

odvedené československými krajankami velmi cenilo, soudě dle zmínek v oficiálních hlášeních 

a stejně tak dochované vzpomínky pamětnic hovoří o korektním zacházení stran Britů. 

I skupina žen ze Středního východu se dvěma dopisy obrátila s požadavkem přesunu  

z oblasti a přeřazením k československé armádě přímo na prezidenta republiky. Neúspěch obou 

dopisů, prezidentově zájmu navzdory, znovu vycházel z prostého faktu, že ženy ve sborech 

zcela spadaly pod pravomoc britské armády.  

Zejména v případě Čechoslovaček na Středním východě však nejsou známy jakékoli 

další aktivity pověřených československých úřadů směrem k formování ucelené 

československé jednotky uvnitř britské armády, a tak jedinou národnostně kompaktní četu 

tvořily ženy z tábora Tel-El-Kebír. Až na přelomu let 1944 a 1945 bylo uvažováno o jejich 

vyvázání z povinností a převedení do stavu úředního nástupce Československé vojenské mise, 

Československého vojenského administrativního štábu. Zůstalo však pouze u úvah. 

Problematika československých ATS na Středním východě se tak do popředí zájmu MNO 

dostala až v souvislosti s organizováním repatriace československých občanů z oblasti. 

Propuštění těchto žen a jejich následná repatriace v dohledné době po konci války 

v Evropě však nebyly snadné s britským velením dohodnout, a to nejen pro nedostatečný počet 

přepravních prostředků a porušení Brity určeného pořadí repatriace, ale především v důsledku 

ujednaných politických a vojenských závazků britské armády. Ve chvíli, kdy se v Praze slavil 

první poválečný 28. říjen, zůstávaly tyto ženy na svých místech, uprostřed pouště. Jejich převod 

do stavu Československého vojenského administrativního štábu se podařilo vyjednat až na 

počátku roku 1946. Do osvobozené vlasti se vrátily jako československé vojenské osoby 

později než většina československých vojákyň sborů ATS a WAAF z Velké Británie, na konci 

března 1946.  

Euforii z vytouženého návratu však vystřídala i určitá deziluze a hořkost. Bylo jasné, že 

oficiální oslavy konce války už minuly. Kromě konfrontace s informacemi o smrti rodinných 

příslušníků, někdy i celých rodin, působilo tíživě znovu i jednání československých vojenských 
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institucí. Ministerstvo národní obrany totiž neprojevilo o jazykově vybavené, a především 

odborně specializované ženy zájem. Řada z nich byla záhy po návratu propuštěna a musela si 

hledat jiný způsob obživy.  

Stejně jako u členek sborů navrátivších se z Velké Británie toto mohlo představovat 

jeden z hlavních důvodů, proč zákon umožňující pokračování vojenské služby žen  

u československé armády, vydaný v lednu 1947, vyvolal nulový interes. Vliv však mohly mít i 

další faktory jako například zdravotní stav, neboť především ženy ze Středního východu si  

z každodenní práce v subtropických podmínkách odnesly i zdravotní následky. Kromě 

avitaminózy či vypadávání vlasů, trpěly některé z nich různými nervovými poruchami, a 

především pak problémy v oblasti biologické reprodukce.56 Svou roli dále mohly sehrát 

pozměňující se politické a společenské poměry, ve kterých byl připomínán a oslavován jen 

hrdinný boj bratrské Rudé armády a přínos armád západních byl upozaďován a již o několik 

měsíců později se stal dokonce zcela negativním stigmatem. 

Postupy československých úřadů vůči československým krajankám v britské armádě 

nastavené za války, nezájem, který vedl k nedostatečné znalosti této problematiky již v jejím 

průběhu, i nemožnost jednat jako kolektivní aktér se zásadně odrazily v poválečném 

připomínání, či spíše nepřipomínání odkazu těchto žen v československém prostoru a veřejném 

povědomí. Ženy, jež prošly obdobnou zkušeností s vojenskou službou pro britskou armádu, se 

totiž po ukončení války v důsledku absence vazeb již v jejím průběhu, organizovaně 

nesetkávaly. Nenašly se mezi nimi ani jednotlivkyně, jež by o přínosu československých 

„waafek“ a „ej-tý-esek“ veřejně hovořily, čímž možná i ony samy nepřímo přispívaly 

k postupné eliminaci z československé válečné paměti.57 Veřejnou prezentaci zejména žen 

sloužících na Středním východě znesnadňoval také jejich opožděný návrat do vlasti. Všechny 

tyto aspekty byly negativně zesilovány i absencí rodinných pout a vazeb, jež by umožnily 

mezigeneračně předávat povědomí o válečném zapojení těchto žen a uchovávaly tak v paměti 

i jejich odkaz.  

Výrazně do možnosti vzniku jakéhokoli veřejného povědomí o válečné službě 

československých „waafek“ a „ej-tý-esek“ rovněž zasáhly politické a společenské poměry 

lidově-demokratického zřízení, záhy vystřídaného totalitním režimem, jenž vojenskou službu 

                                                           
56 Například: VÚA-VHA, VHA, f. 255. Žádost č. j. 33467/49., AŽMP, Archiv Oddělení pro dějiny šoa, sbírka: 

Rozhovory, kazeta 057 – H. P., žena a M. R., žena. Dle vzpomínky měly po válce děti pouze 4 ženy. 
57 Aktivně nevystupovala ani zmiňovaná Dolores Šperková. Od června 1945 se věnovala mateřským 

povinnostem, v roce 1950 emigrovala do Velké Británie.  
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ve spojeneckých armádách nejen zneuznával, ale navíc ji i tvrdě trestal. Řada z nich tak znovu 

odešla za hranice a do vlasti se již do konce života nevrátila. Všechny tyto faktory přispívají 

k relativně malému, až nulovému povědomí o osudech těchto žen s přesahem prakticky až do 

dnešních dnů. Ani v rámci polistopadového vyrovnávání se s minulostí nemají otázky 

spojené obecně s odbojovým zapojením žen, prioritu. Po téměř třicet let od listopadové 

revoluce stát napravuje křivdy u bojujících československých vojáků, letců, parašutistů a 

dalších odbojářů. Téměř třicet let od změny režimu by však ve vědeckých kruzích mělo dojít  

i k novým úvahám a formulacím, kdo všechno a jakým způsobem za druhé světové války 

přispíval, mohl přispět, respektive komu bylo de facto z moci úřední dovoleno přispět 

k osvobození vlasti. Československá a česká paměť druhé světové války by tak získala  

i ženskou tvář.58   
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