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Abstrakt  

Záměrem této bakalářské práce s názvem „Postavení Židů za druhé republiky“ je snaha 

přiblížit politicko-společenský vývoj na území tehdejší druhé Česko-Slovenské republiky 

a jeho dopad na osudy a společenské postavení Židů v letech 1938–1939.  

Perzekuce židovské menšiny byla již v meziválečném období výrazným atributem 

morálně upadající společnosti. Práce ilustruje z hlediska výskytu antisemitských projevů 

atmosféru a události druhorepublikového života, interpretuje příčiny a důsledky 

Mnichovské dohody, jež vedly k pozvolné fašizaci společnosti a v ní následné eskalaci 

antisemitských projevů. Část práce se zabývá pomnichovským politickým uspořádáním, 

stranickým systémem druhé republiky, vývojem českého fašismu a aktivitou 

extremistických fašistických organizací, které se značně podílely na antisemitském 

diskurzu. Další části se věnují utváření protižidovského zákonodárství v závislosti na 

vnitropolitických změnách a zahraniční politice. Práce reflektuje také sociokulturní 

aspekty sledované problematiky a zachycuje dynamiku postupně radikalizujícího se 

společenského klimatu. Součástí práce jsou také ukázky ze soudobého periodického tisku, 

ve kterém se mimo jiné můžeme hojně setkat s verbálními antisemitskými projevy, které 

jsou v rámci komplexního uchopení situace a celkového postavení Židů ve společnosti 

druhé republiky klíčové.   

Období druhé republiky bývá pro své krátké trvání často přehlíženo, ovšem toto období 

od podepsání Mnichovské dohody do 15. března, představuje významnou součást 

československých dějin a zároveň velmi nešťastnou kapitolu v dějinách židovské 

existence. 

Klíčová slova 

Židé, druhá Česko-slovenská republika, antisemitismus, propaganda, perzekuce Židů 
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Abstract 

The aim of this bachelor's thesis entitled "Jews during the Second Republic" is to 

approach the political and social course in the teritory at that time called the second 

Czech-Slovak Republic and its impact on the fate and social status of Jews in 1938-1939. 

The persecution of the Jewish minority was a significant attribute of a morally declining 

society in the interwar period. This thesis illustrates the atmosphere and events in the 

Second Republic in terms of the occurrence of anti-Semitic manifestations. It then 

interprets the causes and consequences of the Munich Agreement, which led to the 

gradual fascization of society and the subsequent escalation of anti-Semitism. Part of this 

thesis deals with the after-Munich political organization, the party system of the Second 

Republic, the development of czech fascism and the activity of extremist fascist 

organizations, which significantly participated in the anti-Semitic discourse.  

The following sections are devoted to the formation of anti-Jewish legislation depending 

on domestic political changes and foreign policy. This thesis also reflects the socio-

cultural aspects of the problematics and captures the dynamics of a gradually radicalizing 

social climate. The work also includes excerpts from the contemporary periodical press, 

in which, among other things, we can meet abundantly with verbal anti-Semitic 

manifestations, which are key in a comprehensive understanding of the situation and the 

overall position of Jews in the society of the Second Republic. 

The period of the Second Republic is often overlooked for its short duration, but this 

period from the signing of the Munich Agreement to March 15, represents an important 

part of Czechoslovak history and at the same time a very unfortunate chapter in the history 

of Jewish existence. 

Keywords  

Jews, the second Czechoslovak Republic, anti-Semitism, propaganda, persecution of 

Jews 
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Úvod  

Cílem této bakalářské práce spatřuji v přiblížení celkové atmosféry období druhé 

republiky a faktorů, které ovlivnily formování protižidovské politiky a přispěly k eskalaci 

antisemitských projevů ve společnosti. Tématika protižidovského zákonodárství bývá 

často spojována především s obdobím od vzniku Protektorátu Čechy a Morava. 

Skutečností však je, že mnoho protižidovských opatření se připravovalo a pár z nich 

dokonce zrealizovalo již v období před nacistickou okupací. 

Antisemitismus byl v latentní formě v různých formách přítomen napříč historií od 

starověku a zůstává přítomen až do dnešních dnů. Těmto formám, povaze a historickému 

vývoji antisemitismu se stručně věnuje první kapitola této bakalářské práce, která je tak 

úvodem do problematiky antisemitismu.  

Následující kapitola nastiňuje historický kontext, zabývá se odkazem první republiky, 

v jejímž podhoubí se již pozvolna utvářely antisemitské nálady. Důležitým mezníkem 

v rámci časového vytyčení mé práce je pak Mnichovská dohoda, jejímž podepsáním došlo 

k odstoupení pohraničního území Německu a následnému vzniku druhé republiky.  

Další kapitoly se již soustřeďují na důsledky událostí z Mnichova, na politické uspořádání 

nově vzniklé – druhé Česko-Slovenské republiky, na vnitropolitické změny a ideologické 

proměny, vedoucí k odklonění od demokracie k autoritářskému režimu a s tím 

souvisejícím formováním českého fašismu.    

Část práce se zaměřuje na rostoucí dynamiku vývoje antisemitismu, protižidovské 

zákonodárství, postoj Beranovy vlády a zahraniční politiku druhé republiky. Dále se 

zabývám regulací českého tisku, židovskou emigrací, uprchlickou politikou a postavením 

židovské emigrace v soudobém periodickém tisku. Následně se věnuji antisemitskému 

postoji stavovských organizací, konkrétně pak postupnému vyřazování Židů 

z advokátské, lékařské a inženýrské komory.  
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Kapitola s názvem „Extremistická hnutí“ se zaměřuje na antisemitské činnosti dvou 

nejvýznamnější fašistických skupin – ilegálního hnutí s názvem Vlajka a politické 

ultrapravicové, fašistické, germanofilské organizace s názvem Akce národní obrody. 

Poslední kapitola této bakalářské práce, se blíže věnuje antisemitismu ve společenském a 

kulturním klimatu. Zaměřuje se na jazykový purismus, antisemitismus v katolickém 

prostředí a antisemitismus ve školství.  

Ke zpracování zvoleného tématu jsem využila poměrně velké množství literárních zdrojů, 

včetně soudobého periodického tisku, který zde splnil účel navození tehdejší 

protižidovské atmosféry. Přínosné mi při získávání informací byly také webové   stránky

 https://www.holocaust.cz/ a http://www.nasinebocizi.cz/, které se problematice a historii 

Židů věnují.  

Během psaní práce se vyskytla otázka, s jakým počátečním písmenem psát slovo „ŽID“, 

přičemž označení „žid“- s malým počátečním písmenem, vymezuje náboženskou skupinu 

a označení „Žid“- s velkým počátečním písmenem, vymezuje národnost. Přesto, že se 

většina Židů za druhé republiky nehlásila k židovské národnosti, vycházím v tomto 

ohledu vstříc současnému úzu, kde se ne příliš přesně používá označení s velkým Ž.   

  

https://www.holocaust.cz/
http://www.nasinebocizi.cz/


9 

1 Problematika antisemitismu 

Antisemitismus je dynamický jev, který se neustále transformuje a v různých kulturních, 

sociálních a politických kontextech, plní rozličnou roli. Z tohoto důvodu je poněkud 

složité tento jev definovat. Český historik Michal Frankl uvádí, že každá definice 

antisemitismu by „měla zároveň zdůrazňovat, že antisemitismus je důsledkem 

ideologického, politického a sociálního vývoje majoritní společnosti, nikoli reakcí na 

charakter, jednání a postavení židovské menšiny.” Dále také konstatuje, že “Moderní 

antisemitismus je soubor názorů, interpretací společenských jevů a modelů jednání, které 

jsou postaveny na protižidovských předsudcích a strukturách myšlení vytvořených ve 

středověku, tento korpus protižidovských idejí začleňují do soudobého světonázoru a 

údajným působením Židů vysvětlují skutečné nebo vykonstruované problémy majoritní 

společnosti.”1 

S jednou z nejjednodušších a nejobecnějších definic, objasňující pojem 

antisemitismus, se setkáme například v Encyklopedii dějin antisemitismu, kde autor Ivo 

Budil označuje antisemitismus jako“ iracionální nenávist vůči židovskému etniku, kultuře 

či náboženství.“ 2 

S problematikou definování antisemitismu se potýkáme rovněž v důsledku vzniku 

jeho různých forem. Nejstarší forma antisemitismus tzv. antijudaismus se objevovala již 

období starověku, kde se jednalo především o nábožensky motivovanou a kulturně 

determinovanou formu nenávisti, zaměřenou proti židovským obyvatelům. 

 

1 Cit. dle: FRANKL, Michal. „Emancipace od židů": český antisemitismus na konci 19. století. Praha; 

Litomyšl: Paseka, 2007, s. 23. 

2 Cit. dle: BUDIL, Ivo. Encyklopedie dějin antisemitismu [elektronický zdroj]. Plzeň: Západočeská 

univerzita, 2013, s. 57. 
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Antisemitismus nevycházel pouze z náboženského přesvědčení, svou roli sehrály i 

sociální a ekonomické motivy.  

Moderní rasový antisemitismus se ve střední Evropě objevil ve druhé polovině 

devatenáctého století. Určit však přesně chronologicky přechod od tradičního 

k modernímu antisemitismu je poměrně složité a prakticky irelevantní, protože bez 

ohledu na to, jak nenávist vůči židům definujeme či zařazujeme, objevovala se a dodnes 

se objevuje v různé intenzitě v různých částech světa.  3 

Ve své latentní formě je zášť vůči židovské národnosti bohužel hluboce zakořeněna 

v lidské společnosti a pravděpodobnost, že zcela vymizí je téměř nulová. Po staletí je totiž 

antisemitismus součástí evropské kultury. Od počátku přítomnosti Židů v Evropě, byla 

jejich existence vystavována diskriminaci, absurdním obviněním, pronásledováním, 

vylučováním ze společnosti a pogromům.  Židé již od starověku sloužili jako obraz 

škůdce a obětního beránka, kterému byly jednoduše připisovány všechny problémy 

a neštěstí vznikající ve společnosti.  Ať už tento obraz pocházel z neoprávněných 

křesťanských přesvědčení, o krevním prokletí židovského národa, ze strachu 

z konkurenceschopnosti Židů v oblasti financí a obchodování, či iracionálního 

rasistického smýšlení a víry v nadřazenost “bílé rasy”, bylo po značnou část historie, z 

různých nepochopitelných důvodů, evropským úsilím židovský národ utlačovat a izolovat 

od většinové společnosti.  

Perzekuce Židů byla vykonávána různými prostředky. Od slovních útoků, 

propagandistického tisku, protižidovského zákonodárství, které umožňovalo vyloučení 

židů ze společnosti, až po násilí a genocidu. Antisemitské nálady mezi lidmi byly v 

minulosti často využívány ve prospěch získání popularity u politiků, politických směrů a 

 

3 LAQUEUR, Walter. Měnící se tvář antisemitismu: od starověku do dnešních dnů. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 10. 
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autoritativních režimů. Tento nenávist-šířící fenomén je de facto odrazem politické 

kultury, úrovně společnosti a zároveň její korektnosti.4 

Vytváření předsudečných, dehumanizujících až démonizujících, lživých 

a stereotypních alegorií o Židech se bohužel nevyhla ani česká společnost. „...český 

antisemitismus se vyvíjel, podobně jako v okolních zemích, jako protiliberální hnutí. 

Antisemitismus byl v 80. a 90. letech 19. století charakteristický jak pro různé skupiny 

radikálních nacionalistů, tak i pro politický katolicismus a vznikající křesťanskosociální 

hnutí.”5Tradiční náboženskou intoleranci vystřídal sociálně-nacionální odpor vůči 

Židům, který se v české společnosti objevil jako reakce na schopnost hospodářské 

konkurence židovského národa.6V české společnosti se tedy začal vyvíjet tzv. 

hospodářský antisemitismus, jehož cílem bylo odstranit konkurenci Židů.   

Židé směli ve středověku vykonávat jen určité profese, z toho důvodu se uchylovali 

k pracím v oboru finančnictví a obchodu.7Historicky u nás, měli Židé v důsledku 

omezených pracovních možností v rámci obchodu a finančnictví vždy převahu nad 

křesťany. V konkurenčním boji byli zkrátka úspěšnější, pokud měli trochu přijatelné 

podmínky.8 Konkurenceschopnost Židů a jejich úspěšnost, pochopitelně české 

obchodníky a finančníky znepokojovala. Dokonce až natolik, že Židé začali být 

považováni za lichváře o obviňováni z parazitování na většinové společnosti. Groteskní 

obraz vždy lichvařícího Žida, přežívá v širokém povědomí společnosti až do dnešních 

dnů.9 V období druhé republiky a následně Protektorátu Čechy a Morava, se tento obraz 

 

4 KRYL, Miroslav. Rasismus, antisemitismus, holocaust: studijní texty. Ústí nad Labem: Filozofická Fak. 

Univ. Jana Evangelisty Purkyně [u.a.], 2011, s. 47. 

5 Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století [online].  

6 MED, Jaroslav. Antisemitismus v české kultuře druhé republiky. Soudobé dějiny, roč. XV., č. 1/2008. s. 

10. 

7 LAQUEUR, Walter. Měnící se tvář antisemitismu, s. 10. 

8 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 319. 

9 Ibid., s. 296. 
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židovského národa jakožto “lichvářů”, stal jedním z dalších motivů k nenávisti.  

Stereotypní středověké představy o Židech znovu nacházely své místo v podhoubí 

meziválečné Evropy.  

V české historiografii se také často mluví o antisemitismu v českých zemích jako 

o důsledku česko-německého národního konfliktu. „Židé měli hovořit německy 

a podporovat německé školství a politiku, a proto prý vyvolávali nevoli českých 

nacionalistů.”  Židé byli vnímáni jako nositelé germanizace.10
 

Zhruba v polovině 19. století se začal objevovat rasový antisemitismus, který 

posléze tragicky vyvrcholil v první polovině 20. století brutální genocidou židovského 

národa. Židé byli považováni za neslučitelnou skupinu, která narušuje jednotu národa, 

jeho kulturu, politiku a ekonomiku.11 

2 Situace Židů za první republiky  

“I přes celkově výrazný demokratický charakter prvorepublikové společnosti byl však 

virus antisemitismu latentně přítomný v československém duchovně-psycho – logickém 

klimatu. (…) Příznaky tohoto viru posléze otevřeně propukly v chorobu antisemitismu, 

když se po mnichovské tragédii v roce 1938 zhroutil politický systém první republiky.“12 

Státotvorný proces Československa byl již od počátku zmítán několika problémy, 

doprovázen řadou morálních přešlapů, sérií špatných politických rozhodnutí a 

nestabilitou meziválečně Evropy, která přinášela mnohé nejistoty. Tato nestabilita 

 

10 Cit. dle: MED, Jaroslav. Antisemitismus v české kultuře druhé republiky, s.11 

11 FRANKL, Michal a Julie JENŠOVSKÁ. Naši nebo cizí?: Židé v českém 20. století. [s.l.]: [s.n.], 2013, s. 

140-142. 

12 Cit. dle: MED, Jaroslav. Antisemitismus v české kultuře druhé republiky. Soudobé dějiny, XV, 1/2008, 

str. 11. 
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zasahovala do ekonomické sféry, politické sféry a posléze se odrážela nestálost 

pochopitelně i ve společenských náladách, od kterých se odvíjelo také společenské 

postavení Židů.  

Dalo by se říci, že tolerance Židů ve společnosti za první republiky bezmála 

souvisela s pokusem snížit alespoň papírově, počet Němců v našem státě. Židé za první 

republiky byli zpočátku vnímáni jako samostatná národnost, měli svá rozsáhlá práva. 

Tato práva vycházela z Československé ústavy, přijaté 29. února roku 1920. Tato ústava 

zaručovala občanská a politická práva všem občanům Československé republiky. O 

ochraně národních a náboženských menšin hovořil pak paragraf 128: 

(1) Všichni státní občané republiky Československé jsou si před zákonem plně rovni a 

požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, jazyka 

nebo náboženství 

(2) Rozdíl v náboženství, víře, vyznání a jazyku není žádnému státnímu občanu republiky 

Československé v mezích všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup do 

veřejné služby, k úřadům a hodnostem, aneb pokud jde o vykonávání jakékoli živnosti 

nebo povolání. 

(3) Státní občané republiky Československé mohou v mezích všeobecných zákonů volně 

užívati jakéhokoli jazyka ve stycích soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se 

náboženství, v tisku a jakýchkoli publikacích nebo ve veřejných shromážděních lidu.13 

Všechny tyto skutečnosti napomáhaly Židům k asimilaci do české společnosti. 

Avšak protižidovské nálady a předsudky vůči této národnostní menšině sahají svými 

kořeny v historii Evropy bohužel velmi hluboko, což se později znovu promítlo v dalším 

společensko-politickém vývoji. I přes snahy židovských přívrženců vytvářet kladný 

obrázek jejich situace a postavení v Čechách, se i u nás objevovaly protichůdné proudy v 

 

13 Hlava šestá: ochrana menšin národních, náboženských a rasových - § 128 Ústavní listina 

Československé republiky ze dne 29. února 1920. 
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podobě různých fašistických a antisemitsky orientovaných hnutích, jejichž aktivita začala 

sílit s nástupem Adolfa Hitlera k moci.  

Příval židovských uprchlíků ze sousedního Německa a později nacisty obsazeného 

Rakouska, se zapříčinil o zásobovací krizi, bytovou krizi a zvýšení nezaměstnanosti. V 

důsledku těchto nově vzniklých faktorů narušujících rovnováhu, které Češi i Slováci 

začali rychle pociťovat, spolu s mohutným přívalem německých Židů a napjatými česko-

německými vztahy v pohraničí, se Židé, hledající v Československu své “přechodné” 

útočiště, brzy stali obětními beránky. Existenční krize, přispěla k radikalizaci do té doby 

ještě nezúčastněné většiny a po Mnichovském diktátu roku 1938, se situace ještě vyostřila 

a druhá republika tak započala ve znamení antisemitismu. Až do období Mnichova se 

nezdálo, že by antisemitismus měl pro Československo představovat výraznější problém.  

Mnichovské konferenci předcházelo pár bouřlivých let, plných společenských 

zvratů a politických jednání. V meziválečné Evropě číhalo nebezpečí druhé světové 

války, v čele se zhrzeným Německem. Zároveň česko-německá nevraživost zůstávala 

latentně přítomna. Bezprostředně po vyhlášení československého státu 28. října 1918 se 

zrodil v nově vzniklém státu palčivý problém národnostních menšin.  

 Po vymanění se ze spárů Rakousko-Uherska získal český národ konečně 

příležitost stát se samostatným, svobodným státem. Účelovým spojením Slovenska a 

Podkarpatské Rusi k historicky “Českým zemím” (zemím České koruny), došlo později 

28. října roku 1918, k vyhlášení první Československé republiky. Definitivní hranice však 

byly určeny až prostřednictvím mírových smluv ustanovených na pařížské mírové 

konferenci roku 1919.  

Zásadním problémem při rozhodování o finální podobě nových hranic první 

republiky, se stala bagatelizace přítomnosti národnostních menšin ze strany 

Československa, která si později vyžádala svou nemalou daň. Namísto ideálu vlastního 

svobodného státu dosáhlo tímto způsobem Československo podoby národnostního 
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slepence. Početní zastoupení národnostních menšin na počátku první republiky je 

uvedeno v následující tabulce. 14 

 

Tabulka 1 Početní zastoupení národnostních menšin na počátku první republiky 

Češi 6 843 343 50,2 % 

Němci 3 218 005 23,6 % 

Slováci 1 976 320 14,6 % 

Maďaři 761 823 5,6 % 

Ukrajinci                             477 430 3,5 % 

Židé 190 857 1,4 % 

Poláci 110 138 0,8 % 

Ostatní 36 257 0,3 % 

 

V důsledku laxního přístupu k řešení otázky národnostních menšin a autonomie 

Němců žijících v našem pohraničí, se v průběhu následujících dvaceti let existence první 

republiky, schylovalo k vyostření již staletého česko-německého problému, k jehož 

eskalaci ostatně roku 1938, podepsáním Mnichovské dohody, skutečně došlo. Ačkoliv 

bylo Československo považováno za jeden z nejdemokratičtějších států v Evropě, nelze 

o éře první republiky s čistým svědomím říci, že vždy uplatňovala principy naprosto 

vzorné demokracie. Na území tehdejšího Československa v pohraničí totiž žilo okolo 3 

miliónů německy hovořících obyvatel, původem německé a rakouské národnosti, které se 

nuceně staly součástí Československa i přes projevy nesouhlasu a demonstrace za právo 

na sebeurčení, které Československá armáda v březnu roku 1919 potlačila. 15 

Preventivní opatření proti německému nebezpečí uvnitř státních hranic se 

soustředila na infiltraci Čechů do „zněmčených“ oblastí. Do Sudet nastoupilo v řádech 

 

14 JUNEK, Václav a Tomáš HEJNA. Pravda o první republice. Praha: Olympia, 2018, s. 53. 

15 JUNEK, Václav a Tomáš HEJNA. Pravda o první republice, s.42. 
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desetitisíců úředníků státní správy, horníků, dělníků, učitelů, četníků a také vojáků a 

důstojníků nových pohraničních posádek, což vedlo ke ztrátě pracovních pozic na straně 

sudetských Němců. V Sudetech se zároveň zavedla pozemková reforma, v rámci které 

započalo konfiskování zemědělské půdy, která byla následně udělována výhradně 

Čechům. Dále probíhalo také rušení německých škol.16 

Toto politováníhodné úsilí se následně zapříčinilo na zvýšení protičeské nálady a 

stmelování německého obyvatelstva. Rozhodující část německých politiků zaujala 

k Československu negativistický postoj. Tento postoj přetrvával a značně zesílil v období 

třicátých let. Zatímco dvacátá léta znamenala pro Československo období největší 

hospodářské prosperity, třicátá léta započala ve znamení hospodářské krize. V důsledku 

velké hospodářské krize rostla nezaměstnanost, kterou nejvíce pociťovalo průmyslové 

pohraničí, složené převážně ze sudetských Němců. V sudetoněmeckém hnutí tedy došlo 

k opětovné radikalizaci. Zároveň se začala aktivizovat Sudetoněmecká politická strana, 

která později sehrála svou klíčovou roli při vzniku druhé republiky.17 

Hospodářská krize zasáhla i těžce postižené Německo, čímž se extremistům 

otevřela cesta do politiky. NSDAP se stala nejsilnější politickou stranou a roku 1933 byl 

Adolf Hitler v sousedním Německu jmenován kancléřem. Již v roce 1935 se začala 

prohlubovat Hitlerova nenávist k Československu. Cítil se být státním útvarem ve středu 

Evropy neustále ohrožen, a proto začal preventivně vypracovávat plány na zničení 

Československa. Nástrojem k destrukci první republiky se stala již zmíněná 

Sudetoněmecká strana.18 

1.října 1933 založil Konrad Henlein politickou stranu zvanou Sudetendeutsche 

Partei (SdP) (původně Sudetendeutsche Heimatfront), neformálně označovanou pod 

 

16 Ibid. 

17 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. Tragédie mnichovské dohody: skutečná fakta a odhalené mýty. 

Brno: Computer Press, 2011, s. 54. 

18 Ibid., s. 22. 
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názvem „henleinovci“ Jednalo se o autoritativně orientovanou, ofenzivní a nejsilnější 

německou poltickou stranu, podporovanou četnými sudetoněmeckými spolky a přímou 

finanční pomocí z Německa. Sudetoněmecká otázka se dostala roku 1935 do popředí 

mezinárodní politiky. Henleinova strana se stala „trojským koněm“ nacistického 

Německa s cílem rozbití Československa.19 

Československá vláda v čele s druhým prezidentem republiky Edvardem Benešem 

a premiérem Milanem Hodžou a předsedou největší vládní strany, tj. strany agrární – 

Rudolfem Beranem, odstartovala sérii jednání s SdP a zároveň také s Velkou Británií a 

Francií. Milan Hodža přizval SdP k spoluúčasti ve vládě a byly přislíbeny ústupky 

sudetským Němcům. 20 Vláda však nebyla při stanovování dalších postupů vůči SdP 

jednotná. R. Beran se zasazoval o přátelštější postoj k SdP, čímž vyvolal odpor sociálních 

demokratů, kteří se stavěli spíše na obranu republiky.  Kromě domácí politické krize navíc 

musela čelit mezinárodnímu tlaku západních velmocí.21 

V březnu roku 1938 přistoupil Hitler k realizaci svých plánů podmanit si Evropu a 

“obnovit Německou říši”. Prvním krokem byla anexe Rakouska k Německu. Armáda 

německého wehrmachtu, se zde nesetkala s odporem.22 Následovalo Československo. Na 

Konci března se sešel Konrad Henlein a K.H. Frank s Hitlerem v Berlíně. Vedení SdP 

bylo vyzváno, aby československé vládě v jednáních kladlo nepřijatelné podmínky tak, 

aby nemohlo dojít ke shodě. V důsledku této výzvy nakonec každé jednání s SdP 

ztroskotalo.23 

 

19 Ibid., s. 55. 

20 Ibid., s. 59. 

21 Ibid. 

22 JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika: 167 obyčejných dnů: politické 

a mediální klima a jeho reflexe. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 9. 

23 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. Tragédie mnichovské dohody, s. 141. 
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Zesílený diplomatický tlak ze strany Velké Británie a Francie v rámci politiky 

appeasementu pokračoval. Velká Británie naléhala, aby Československo přijalo 

Henleinovy požadavky a Francie hrozila revidováním svého vztahu k Československu.24 

24. dubna vyhlásil v Karlových varech Konrad Henlein tzv. osm karlovarských 

požadavků, které obsahovaly „uznání úplné rovnoprávnosti německé národní skupiny 

s českým národem, vytvoření uzavřeného německého národního území s německou 

samosprávou, zákonnou ochranu všech Němců žijících v Československu a úplnou 

svobodu přihlásit se k nacistické ideologii.“ 25 

V červenci obdržel prezident Edvard Beneš od anglické vlády návrh na nezávislého 

zprostředkovatele. Jednání britských diplomatů v čele s lordem Walterem Runcimanem 

(tzv. Runcimanova mise) byla zahájena 3. srpna 1938 a neúspěšně ukončena 16. září 

téhož roku. Důsledkem byly další ústupky československé vlády, která nakonec musela 

5. září přijmout tzv. „čtvrtý plán“ na řešení sudetoněmecké otázky. Tento plán akceptoval 

předešlé karlovarské požadavky. Avšak i tento návrh SdP záměrně odmítla. 26 Jak již bylo 

řečeno, Hitlerovým cílem bylo vyvolat nepokoje mezi sudetskými Němci a Čechy, 

kterých by využil ve svůj prospěch. Hitlerův strategický postup byl efektivní. V září se 

Henleinovci pokusili o puč. V důsledku toho vydala československá vláda zatykače na 

představitele SdP a strana byla zakázána.27  

15. září proběhlo mezinárodní jednání v Berchtesgadenu, kterého se účastnil Hitler 

a Chamberlain. Hitler vyslovil požadavek na připojení československých pohraničních 

oblastí s více než 50 % německými obyvateli k Německu. 28 Československá vláda 

následně obdržela ultimativní nótu od západních velmocí, s požadavkem o vyslovení 

 

24 Ibid., s. 80. 

25 Ibid., s. 141-142. 

26 Ibid., s. 143. 

27 Ibid., s. 144. 

28 Ibid., s. 96. 
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souhlasu s odstoupením vyžadovaných území. Vláda tento návrh odmítla. Nové 

ultimátum mělo již výhružný charakter. „Jestliže vláda československá návrhy franko-

britské nebude moci okamžitě přijmout a odmítne je a jestliže z takto vytvořené situace 

vznikne válka, bude za ni odpovědno Československo a Francie se k této válce 

nepřipojí.“29 

Nátlak na připojení československých území v pohraničí přicházel také ze strany 

Polska a Maďarska. I přes nevoli prezidenta Beneše, ponižující podmínky v rámci anglo-

francouzského ultimáta přijmout, byl nakonec plán pod nátlakem přijat. 30 Koncem září 

podala dosavadní Hodžova vláda demisi. Tuto vládu nahradila nová vláda generála J. 

Syrového.31Následovalo další jednání Chamberlaina s Hitlerem, kde bylo požadováno 

splnění polských a maďarských územních požadavků. Vláda Syrového požadavky 

odmítla a na radu Francie a Velké Británie byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Den 

poté Francie vyhlásila částečnou mobilizaci a oznámila, že v případě německého útoku 

přijde Československu na pomoc. 32 

28. září obdrželi představitelé evropských velmocí pozvání od Hitlera na konferenci 

v Mnichově. 29. září se na Mnichovské konferenci sešel Hitler, Chamberlain, Daladier a 

Mussolini k projednání německých požadavků. ČSR nebylo k jednání přizváno.33V 

důsledku rychlé militarizace a expanzivní, agresivní politiky hitlerovské Třetí říše a snahy 

západních mocností o politiku appeasementu, došlo mezi představiteli Německa, Velké 

Británie, Francie a Itálie, k podepsání tzv. Mnichovské dohody. 34 30. září byl předložen 

vládě Československa výsledek. Zatímco Daladier i Chamberlain byli s nadšením vítáni 

 

29 Ibid., s. 97. 

30 Ibid., s. 145. 

31 Ibid. 

32 Ibid. 

33 Ibid., s. 146. 

34 JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika 
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ve svých vlastích jako „zachránci míru“, tak mnichovský diktát čtyř velmocí 

v Československu ztělesňoval politickou krizi, dotýkající se všech myslitelných oblastí a 

dimenzí společenského života územně okleštěného státu.35  

Dohoda čtyř velmocí z 29. září 1938 byla jedním z rozhodujících kroků ke druhé 

světové válce a ke zničení míru a demokracie v Evropě. Po přijetí Mnichovské dohody 

roku 1938 se otevřely brány nacistickému Německu k nadvládě a uvolnil se tak prostor 

pro uplatňování Hitlerových tendencí a územních expanzí. 

 

3 Důsledky Mnichovské dohody a vnitropolitické změny  

 

Obrázek 1 Mapa území ČSR v letech 1938-1939 

Situace necelých 6 měsíců po Mnichovské konferenci, představuje krátký, ale dramatický 

úsek v dějinách Evropy, poznamenaný politickými a společenskými otřesy existenciální 

 

35 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939: svár demokracie a totality v politickém, 

společenském a kulturním životě. Praha: Paseka, 2004. 
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povahy. Z Masarykových idejí jednotného československého státu zůstalo po uzavření 

Mnichovské dohody z pomyslného ostrovu demokracie, pouze okleštěné torzo bývalého 

Československa, nyní známé jako druhá republika. Nově okleštěná a rozdělená republika, 

obklopená ze všech stran fašistickými a autoritativními vládami, začala pod tlakem 

okolností ztrácet svůj vyhraněný demokratický charakter. Tento historický fenomén 

znamenal ve svých důsledcích pro Československou republiku silný otřes československé 

státnosti a zároveň také národní katastrofu.  Podstatně se změnily hranice a mezinárodní 

postavení republiky, nejvíce však byla zasažena vnitřní stavba původně demokratického 

státu.  

Zdrcené obyvatelstvo, pociťující hořkost ze zrady spojenců, intenzivní depresi, 

umocněnou pocity existenční nejistoty a obavami z budoucnosti národa a státu, začalo 

zpochybňovat dosavadní systém ideových a morálních hodnot. Společnost se začala 

dožadovat přebudování politického života, konkrétně změn v politickém systému a 

mocenském uspořádání. Důvodem byla nedůvěra v předešlé uspořádání liberálního 

demokratického typu, které se nyní jevilo jako nedostatečné, protože podle mnohých 

selhalo v oblasti hájení základních národních a státních zájmů. Došlo ke zhroucení 

systému, které mělo být odčiněno nastupující revolucí, vedenou nacionálně 

konzervativními aktéry, kteří následně začali usilovat o nastolení autoritativního režimu, 

silně popírajícího atributy demokracie.  

Dne 5. října 1938 v Čechách abdikoval E. Beneš na svou funkci prezidenta. 

Současně s odletem exprezidenta Beneše byla nastolena otázka jeho nástupce. V 

pomnichovské republice zesílilo mimo jiné napětí mezi Čechy a Slováky, pramenící z 

neuznávání svébytnosti slovenského národa. Toto napětí mělo svůj základ již na počátku 

vzniku první republiky. Později 6. října přijala Hlinkova slovenská ludová strana 

Manifest slovenského národa, v němž byla vyhlášena autonomie Slovenska. Předsedou 

vlády se stal dr. Jozef Tiso.  
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Dne 2. listopadu byla ČSR přinucena podepsat s Maďarskem dohodu známou jako 

Vídeňská arbitráž, podle které měly být jižní části Slovenska a Podkarpatské Rusi 

připojeny k Maďarsku. Následně 22. listopadu odhlasovalo Národní shromáždění ČSR 

nový název státu: Česko-Slovensko a přijalo zákon o autonomii Slovenska a 

Podkarpatské Rusi. Koncem listopadu se konala volba prezidenta. Prezidentem republiky 

byl zvolen dr. Emil Hácha, bývalý první prezident Nejvyššího správního soudu v Praze, 

který pak jmenoval novou vládu v čele s Rudolfem Beranem. Volba prezidenta byla 

nekonfliktní. Část klíčových ministrů byla přejata z vlády Syrového. Velice významné 

místo, ministra zahraničí, obsadil F. Chvalkovský. Ministr se účastnil pravidelných schůzí 

s Hitlerem a německým ministrem zahraničí J. Ribbentropem. První oficiální návštěva 

proběhla dne 13. 10. 1938 v Berlíně.  

V říjnu se, po schůzi Chvalkovského s Hitlerem, objevila myšlenka reformovat 

chaotické „pomnichovské“ politické uspořádání. Impulsem se stal programový článek 

šéfredaktora časopisu Venkov – Rudolfa Halíka, ve kterém se zamýšlel nad 

zjednodušením politických poměrů. Halík navrhoval jako řešení vytvoření autoritativní 

demokracie. K odklonu od demokracie k autoritativnímu režimu se hlásila řada lidí. 

Příkladem může být výrok literárního historika prof. Arne Nováka „Lidstvo přestalo stát 

o svobodu a zatoužilo především po autoritě, jsouc ochotno přiznat jí i právo násilí ať 

nekrvavého, ať krvavého” 36  

V rámci zjednodušení politického uspořádání mělo dojít ke sloučení všech 

politických subjektů do jedné státní, národní strany vládnoucí. Jádro ideové základny pak 

měla tvořit strana agrární.37 

 

 

36 NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu. Praha: Chvojkovo nakl., 

2001, s. 98. 

37 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 50-51. 
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3.1 Strana národní jednoty 

Koncem října 1938 započal proces sjednocování politických stran. Následující měsíc 

probíhala jednání mezi představiteli bývalých politických stran. 17. listopadu zaznělo 

v rozhlasovém vysílání ustavující provolání Strany národní jednoty (dále SNJ). 

Organizační přípravy SNJ stále pokračovaly. Následně bylo vydáno také programové 

provolání SNJ. Jednání o vstupu národních socialistů a Národní obce fašistické (dále 

NOF) do strany, proces vzniku SNJ komplikovala. Rudolf Beran doufal, že vstupem NOF 

do SNJ by se politicky neutralizovala a paralyzovala česká fašistická hnutí.38 20. listopadu 

1938 se připojila k nové vládnoucí straně i Národní obec fašistická (původně Národní 

tábor československý). 39  

Ještě 20. listopadu SNJ prohlašovala, že jejími členy mohou být všichni občané bez 

rozdílu stavu, povolání, majetku, náboženství, ideologie. 40 O týden později, pod tlakem 

krajně pravicových subjektů a přívrženců fašismu byly prosazeny antisemitské směrnice 

omezující vstup do řad SNJ.  V listopad 1938 vedení vládnoucí strany SNJ rozhodlo o 

tom, že do svých řad nebudou přijímat příslušníky cizích národností. 41 

Dne 1. prosince 1938 nastoupila do čela republiky nová vládnoucí strana, vedená 

Rudolfem Beranem.  Vznikla spojením strany agrární, Československé strany lidové, 

Národním sjednocením, Národní ligy, Československé živnostensko-obchodnické strany 

 

38 Ibid., s. 56. 

39 Ibid., s. 58. 

40 Venkov, 33, 20.11. 1938, č. 27. 

41 POJAR, Miloš et al., eds. Židovská menšina za druhé republiky: sborník přednášek z cyklu ve 

Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007. Praha: Židovské 

muzeum v Praze, 2007, s. 33. 
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středostavovské, Československé strany křesťansko-sociální, Národní obce fašistické, 

Národní strany lidové a větší částí národních socialistů. 42 

Dne 15. prosince 1938 Národní shromáždění schválilo tzv. zmocňovací zákon, 

který vládě umožňoval vyhlašovat zákony a prezidentovi také měnit ústavu. Tím, že 

zákonodárná moc přešla do rukou moci výkonné, byla fakticky likvidována parlamentní 

demokracie v  Česko-Slovensku a byl učiněn významný krok směrem k fašistickému 

zřízení, což otevřelo brány fašistickým radikálům, v jejichž řadách začal vzrůstat 

antisemitismus.43 Vznikla forma autoritativní demokracie, která byla jakousi přechodnou 

formou nesoucí demokratické znaky, ovšem pomalu směřovala k jejich odstranění.  Za 

účelem likvidace liberální demokracie, uzavřela konzervativní pravice spojenectví 

s fašistickými proudy, mezi které patřila např. Akce národní obrody, Národní liga J. 

Stříbrného, také integrální katolíci okolo Řádu a Taku a Národní obnovy, Národní obec 

fašistická a Národní tábor.44 Fašistická frakce se snažila do politického systému vtlačit 

nedemokratické a totalitní prvky a prosazovat svůj program.  

V periodickém tisku SNJ se objevovaly následující titulky: „Německo nemá místa 

pro Židy! Židé nesmějí do biografu, divadla, na koncerty, na výstavy, do lázní! Židovský 

majetek pod státním dozorem! Židé v Berlíně nesmějí mít auta! Židovský obchod mizí 

z německého života!“ 45 Dále se objevovaly články kriminalizující židovskou rasu. „židé 

jsou prý nejrafinovanější kapesní zloději, vůdci tlup pro prodej omamných drog, primát 

drží i jako falešní hráči, pasáci a obchodníci s pornografií, skvělých výsledků dosahují 

jako učitelé dětí v oboru krádeží.  46 Hojným motivem antisemitské propagandy byl i 

 

42 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 55. 

43 KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé: 1867–1939. Praha: Dokořán, 2008, s. 390-393. 

44 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát: ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938 - 

1939. Praha: Karolinum, 1997, s. 35. 

45 Ibid., s. 106. 

46 Nedělní list, 4.12. 1938, č. 336. 

http://www.fronta.cz/dokument/ustavni-vyvoj-ceskoslovensky-v-roce-1938-cast-iv
http://www.fronta.cz/dokument/ustavni-vyvoj-ceskoslovensky-v-roce-1938-cast-iv
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údajný bytostný odpor židů k poctivé fyzické práci. 47 V Expresu se v prosinci 1938 

objevila informace, že Česko-Slovensko brzy zavede ve vztahu k židovským 

spoluobčanům norimberské zákony. 48 

Konzervativní pravice uvolnila prostor fašistickým představitelům v režimní 

propagandě, programotvorné komisi SNJ a v programu a při formování mládežnické 

odnože SNJ – MNJ. Epicentry nového myšlení se staly revue, jejíž představitelé pronikli 

do předních deníků a stranických struktur. Programotvornou úlohu v rámci SNJ sehrála 

intelektuální revue Brázda. Na podzim 1938 byl rozdíl mezi zaměřením Brázdy, 

Venkovem a Večerem, jenž přešly do rukou R. Halíka nepatrný. Halík současně řídil 

veškerý tisk SNJ. Program Brázdy „Jak vybudovat druhou republiku“ z 9.11. 1938 byl 

založen na vizi vytvoření autoritativního národního státu. Jednalo se o první pokus zavést 

totalitní a rasové principy do české společnosti, ve které se setkal s velkým ohlasem. 49 

Jelikož program strany byl vydán až v únoru roku 1939, nestihl být nikdy 

realizován. Avšak z prohlášení je patrné, že se jednalo o autoritativní, konzervativní 

stranu s prvky demokracie, ale zároveň prvky totalitními, a to zejména ve fašistickém 

křídle SNJ a pod tlakem Německa. Strana propagovala přátelské vztahy s Německem, 

snažila se reagovat na politickou realitu druhé republiky a nátlak ze strany Německa.  

Sloučením mládežnických organizací několika pravicových, nacionalistických a 

fašistických politických stran, vznikla v rámci Strany národní jednoty nová autonomní 

složka, tzv. Mladá národní jednota (dále jen MNJ). 50 

  

 

47 Nikdo je nechce! – Polední list, 24.11. 1938, č. 326. 

48 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 106. 

49 Ibid., s. 68-69. 

50 Naši nebo cizí? | Židé v českém 20. století [online].  
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3.1.1 Mladá národní jednota 

Organizace MNJ postupovala souběžně s vytvářením SNJ. Již na začátku prosince se 

zformuloval přípravný výbor MNJ. Organizační komise SNJ mimo jiné rozhodla o účasti 

příslušníků MNJ na důležitých komisích SNJ, čímž získala mladá generace šanci se 

podílet na stranickém rozhodování. Tato mládežnická organizace se v důsledku své 

činnosti posunula v politickém spektru na nejkrajnější pravicové křídlo.51 

Ačkoli rasový princip se objevoval již v programovém prohlášení SNJ, stoupenci 

MNJ svým ideovým programem v antisemitismu ještě přitvrdili, o čemž svědčí jejich 

programové teze, které byly publikovány v pražském deníku Večer, pod názvem Ideový 

řád MNJ.  

„Tento stát je národním státem tří slovanských kmenů: Čechů, Slováků a 

Podkarpatorusů. Národ je útvar přirozený, daný krví, jazykem a půdou, k němuž nelze 

přistoupit pouze projevem vůle. Proto Židé, kteří jsou národem zvláštním, i když mluví 

slovanským jazykem, nejsou našimi národními příslušníky. Židé budou zásadně 

považováni za jinonárodní menšinu a jejich právní postavení bude upraveno zvláštním 

zákonem. Žid je každá osoba, jejíž alespoň jeden prarodič byl židovského náboženství. 

Židé budou vyloučeni ze státní služby a z vlivu na výchovu národa. Rozsah jejich účasti v 

jiných oborech bude určen podle zásady poměrnosti. Česká rodová jména budou 

chráněna zákonem a bude provedena revise změn jmen po roce 1918. Přistěhovalectví 

jinonárodních živlů bude zakázáno. Bude provedeno přezkoumání všech státních 

občanství, nabytých po 26. 7. 1914 a všichni Židé, kteří se po tomto dni usídlili na území 

našeho státu, budou vystěhováni. Našim národním příslušníkům, přistěhovalcům z krajů, 

oddělených od území našeho státu, bude zajištěna existence. Židé a cizinci nemohou 

nabývati a držeti pozemkového majetku. Národní kulturu mohou vytvářeti jen lidé 

 

51 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 118-119. 
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zakořenění a spjatí duchovně s vlastí a národem. Proto Židé a ti, kdož nerostou z těchto 

duchovních základů, nesmějí ovlivňovati národní kulturu a nesmějí působit na výchovu 

národa.“ 52  

Obsah ideového řádu MNJ v deníku Národní osvobození kritizoval (jako jediný) 

novinář Lev Sychrava, který se tehdy snažil opakovaně vystupovat proti antisemitismu. 

Podle něj se měl stát držet ústavy, která zaručovala rovnost občanů před zákonem.53„Jeho 

osoba je příkladem, že pokud novinář chtěl, bylo za druhé republiky možné proti 

antisemitismu vystupovat.“ 54  

V prvních dnech ledna 1939 bylo uspořádáno v pražské Lucerně setkání, kde MNJ 

prezentovala své radikální názory. Požadovala se očista národního života, odstranění 

marxismu a liberalismu a odstranění Židů z veřejného života, odsuzován byl také 

Benešův režim. 55 

Uvnitř řad SNJ existovaly velké názorové, a především i generační rozdíly. Mladá 

generace vyvíjela nátlak na vládu, vytýkala vedení SNJ nedostatek disciplíny a snažila se 

prosadit svůj radikální, ostře antisemitský program s totalitními prvky. Do popředí se 

dostal xenofobní nacionalismus.  56 

  

 

52 Ideový řád MNJ. Večer. 1938, č. 386. dále také – Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století [online].  

53 ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky = The 

disintegration of Jewish life: 167 days of the Second Republic. Praha: Academia, 2016, s. 213. 

54 Cit. dle: Ibid., s. 215. 

55 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 121. 

56 Ibid., s. 122. 
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3.1.2 Národní obec fašistická  

Jak již bylo řečeno, NOF se stala integrální součástí SNJ až po jistém váhání. Výměnou 

za prezidentskou amnestii, která pro předsedu NOF Radolu Gajdu ve výsledku znamenala 

prominutí trestu z roku 1927, vrácení hodnosti generála československé armády, finanční 

vyrovnání a zahlazení všech soudních rozsudků v generálových kauzách, přislíbila 

fašistická strana podporu politiky SNJ a zároveň zahájení likvidace svých fašistických 

organizací.57 Gajda své sliby ovšem neplnil, nechal nadále fungovat organizační strukturu 

NOF mimo rámec SNJ a byl odhodlaný prosadit změnu vlády i za cenu puče. 58 

Organizace NOF kladla důraz na očistu národního života. Česko-Slovensko mělo 

být očištěno od komunistů a Židů. Zároveň se ostře vyhrazovali i proti německým 

emigrantům, žijícím na území druhé republiky.59 Na premiéra byl ze strany NOF vznesen 

požadavek na propuštění Židů z ministerstev, centrálních úřadů a vládních služeb, včetně 

všech, kteří pocházeli ze smíšeného manželství a měli manželky Židovky.  Další návrh 

požadoval vystoupení Česko—Slovenska ze Společnosti národů a jeho vstup do Paktu 

proti Kominterně. Mimo jiné čeští fašisté v rámci realizace útoků na Židy vydali 

následující pokyny. 60  

1) Jelikož stává podezření, že židovští velkoobchodníci vzhledem k chystané 

protižidovské akci míní uprchnouti z Československé republiky, a přitom s sebou vzíti s 

sebou veškerý svůj majetek, nařizuje ústředí, aby v úvahu přicházející velkoobchodníci 

byli členstvem NOF střeženi, případně zadrženi. 2) Členstvo obdrží znovu příkaz ve věci 

získávací akce, a sice v tom směru, aby mezi veškerým českým obyvatelstvem povzbudilo 

 

57 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích: fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Praha: Academia, 2011, s. 119. 

58 PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945, a kolaborace, 1939-1945. Praha: Práh, 1999, s. 232. 

59 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 138-139. 

60 PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945, a kolaborace, 1939-1945, s. 234. 
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co nejvíce protižidovské smýšlení a až řešení protižidovské otázky se stane aktuálním, 

budou na popud NOF z Prahy uspořádány protižidovské demonstrace 61 

19. listopadu 1938 z iniciativy Gajdy vznikla polovojenská organizace NOF tzv. 

Gajdova garda, též označována jako Gajdova legie, jejíž činnost byla podporovaná 

místními nacisty. Velitelem těchto úderných jednotek se stal Emanuel Jančar, bývalý 

náčelník Junáků NOF.  Na začátku roku 1939 začali čeští fašisté intenzivněji organizovat 

demonstrace proti Židům. Napjatá situace byla zvláště v Moravské Ostravě. Na 

Ostravsku bylo evidováno zhruba 800 fašistů, kteří byli rozděleni do úderných čet. Jejich 

činnost spočívala především v uniformovaných pochodech v ulicích Ostravy a 

v organizaci protižidovských výpadů, včetně fyzického napadání jednotlivců na 

veřejnosti a útoků proti kavárnám, kde se židovská komunita scházela.62 Konkrétně pak 

například 11. ledna 1939 uspořádala garda protižidovský průvod, kterého se účastnilo 170 

příslušníků. Gardisté pochodovali ostravskou Johanyho třídou směrem k Nové radnici za 

provolávání hesel „Židi ven. Židovští lékaři a advokáti ven, my chceme české lékaře a 

advokáty“. Průvod byl zastaven zásahem policie. 63 

Antisemitismus českých fašistů pronikl i do oblasti kulturní. V orchestru 

Moravskoslezského divadla v Ostravě zorganizovali protestní akci ve spolupráci 

s Gajdovou gardou, jejíž cílem bylo zastavit působnost židovského dirigenta Jiřího 

Singera. Na jednom z jeho představení měli skandovat „Nechceme Žida v českém 

divadle. Židi ven!“64Policejní orgány ilegální činnosti Gajdových stoupenců sledovali. 

Nakonec bylo policejním prezidiem v Ostravě vydáno 17. ledna 1939 nařízení, které 

zakazovalo činnost Gajdových gard jako „ilegálního spolku zřízeného za nepovolených 

 

61 Ibid., s. 222. 

62 Ibid., s. 233. 

63 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích, s. 116. 

64 Ibid., s. 116-119. 
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podmínek“. Následně ministerstvo vnitra 28. ledna vydalo okamžitý zákaz jejich 

existence.65 

Aktivity gardistů měli vést ke státnímu převratu, který byl dohodnut na tajné schůzi 

náčelníků a funkcionářů NOF. Gajda se měl stát ministerským předsedou a po vzoru Itálie 

měl být vyhlášen československý fašistický stát. Dne 14. 3. vyzval Gajda Berana k předání 

moci. Téhož večera čeští fašisté uspořádali na počest Gajdy demonstraci, která byla ovšem 

policisty rozehnána.66 Pod tlakem státní moci byly gardy „rozpuštěny“. V Protektorátu se 

pak chopil iniciativy Niemczyk a vybudoval Fašistické gardy.67 

3.2 Národní strana práce 

Vedení sociálně demokratické strany si kladlo za cíl zachovat elementární základy 

demokracie. Po zákazu činnosti KSČ od 20. října 1938, zůstala strana sociálních 

demokratů jedinou legální stranou, stojící mimo SNJ. Autoritativní, konzervativně 

nacionální a totalitarizující tendence představovaly nebezpečí.68 

Začala se objevovat snaha vytvořit jakousi protiváhu, prostřednictvím nové strany. 

25. října 1938 byl předseda strany Antonín Hampl, pověřen ústředním výkonným 

výborem k urychlení jednání, s cílem vytvořit novou opoziční stranu. Započala jednání 

Rudolfa Berana, předsedy SNJ a Antonína Hampla v čele sociálních demokratů. 

Z jednání vzešla kabinetní dohoda, zajišťující proces transformace politických stran, tak 

aby nedošlo k úplné totalitě. Výsledkem pak bylo rozhodnutí o existenci druhé strany 

„pracujícího lidu“, která bude loajální opozicí SNJ.69 „Hampl i Beran dovedli 

 

65 NA, Fond presidium ministerstva vnitra, karton 1022, svazek.5, Nařízení prezidia MV Z 28.1 1939. 

66 PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945, a kolaborace, 1939-1945, s. 236. 

67 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích, s. 116-119. 

68 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 61. 

69 Ibid., s. 62-63. 
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zapomenout na staré boje a na rozpory v nazírání na některé otázky a dovedli jít 

pohromadě, aby v těchto tragických dobách nebyl český národ rozdvojován vlastními 

vedoucími politiky…. Měli odvahu se obětovat stranicko – politicky a přes všechny intriky 

stát při sobě.“ 70      

 Národní strana práce podle Antonína Hampla představovala „nutný orgán 

kontroly“ a zároveň také „nutný orgán spolupráce“.71 Tato opoziční strana měla plnit 

kontrolní funkci. 28. října 1938 bylo vydáno provolání, které obsahovalo podnět vytvořit 

novou Národní stranu. Pro iniciátory měla strana představovat zázemí, kde se mohly 

koncentrovat všechny demokratické síly. 72 Organizační přípravy k založení nové strany 

se rozběhly v listopadu 1938. Dne 11. prosince 1938 se na Slovanském ostrově v Praze 

konal ustavující sjezd Národní strany práce. Sjezdu poslal pozdravné poselství Beran, 

který jménem vlády zdůrazňoval „nejlepší vůli ke spolupráci, která povede ke klidnému 

vývoji vnitropolitických poměrů.“ 73 

NSP se stala pozitivní ideovou základnou pro demokratické, liberální i levicové 

proudy. Josef Macek, národohospodářský odborník a představitel etického socialismu, 

kladl především důraz na „pomoc nejpotřebnějším“, zvláště uprchlíkům z pohraničí. 

Sociální politika druhé republiky měla poskytnout rovné pracovní příležitosti každému, 

kdo je k práci způsobilý, bez ohledu na pohlaví, národnost či náboženské vyznání. 

V rozsáhlém programovém projevu pak Macek formuloval tzv. Akční program NSP, 

který obsahoval řadu konkrétních hospodářsko-sociálních opatření.  

NSP se výslovně distancovala od antisemitismu a nesouhlasila ani s pracovní 

diskriminaci židů. „Program NSP se hlásil k zásadám právního státu, českým 

demokratickým historickým tradicím, k respektování občanských svobod, svobody 

 

70 FEIERABEND, Ladislav. Politické vzpomínky. Brno: Atlantis, 1994. 

71 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 67. 

72 Ibid., s. 64. 

73 Ibid., s. 66. 
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uměleckého a vědeckého projevu, k rovnoprávnosti muže a ženy a k náboženské 

toleranci.“ 74 Na sjezdu NSP se Macek vyjádřil i k otázce židovské „Pro nás otázka 

židovská není otázkou rasovou. Pro nás je otázkou národní. Zase se nesmíme vyhýbati 

žádnému problému, který nás potkává dnes, byl-li občan židovský vždy věrným členem 

našeho národa, zůstává pro nás Čechem.  75 

4 Protižidovská opatření  

Ať už byla vůle státních představitelů jakákoliv, antisemitismus uvnitř druhorepublikové 

společnosti rostl. „V listopadu 1938 vládní politické spektrum přešlo na rasové pojetí 

národa, čímž byli židé ještě před přijetím protižidovských zákonných norem, de facto 

vyloučeni z české společnosti. Nerozhodovalo již vědomí jedince o jeho národním cítění, 

ani výsledky jeho práce pro národ v hospodářství, kultuře, armádě a odboji. Platil pouze 

mýtus biologického společenství krve. Za hlavní element českého národního rozkladu a 

slabosti byli vyhlášeni židé.“ Idea rasového národa zasáhla většinu českých 

protidemokratických pravicových proudů. Po čistotě národního státu volal i agrární tisk.76  

Protižidovská opatření vlády se odvíjela také především od ultimativních jednání 

s Hitlerem. František Chvalkovský – nový ministr zahraničí absolvoval 13.října 1938 

svou první diplomatickou cestu do Berlína. Na jednání zaznělo ze strany vůdce 

nacistického Německa několik požadavků. Beranova vnitřní politika byla nedostatečně 

razantní a vyvolávala nacistickou nespokojenost. Česko-Slovensko mělo zrušit své 

spojenecké závazky a smlouvy se Sovětským svazem a Francií, zakázat činnost 

Komunistické strany a omezit židovský vliv v politickém a veřejném světě.  

 

74 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 200. 

75 Právo lidu, Programový projev J. Macka „Věříme ve svůj národ", č. 293, 13.12. 1938, s. 1-2  

76 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 103. 
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 O tom, co se dělo na setkání 14. října 1938 setkání, se později vyjádřil člen vlády 

“Führer Chvalkovskému zdůraznil, že nesmíme pokračovat v Benešově politice, že máme 

rozvázat spojeneckou smlouvu s Francií a SSSR, nemáme se mazlit s komunisty, s židy a 

s demokracií a máme respektovat všechna německá přání. V první řadě musíme přesně a 

loajálně splnit všechna usnesení mnichovské dohody. 77 Vláda po jednání v Berlíně 

následně 20. října zakázala činnost Komunistické strany. 

Důvodem potlačování protižidovské politiky, byl zájem Česko-Slovenska na 

nezbytné francouzsko-britské finanční pomoci. Protižidovské postoje druhé republiky na 

sebe strhávaly pozornost v zahraničí a veškeré útoky na podzim roku 1938 vyvolávaly 

nepříznivou odezvu v podobě hrozby hospodářského bojkotu česko-slovenského zboží ze 

strany USA, proto Beranova politická skupina s radikálním přijetím antisemitského 

zákonodárství otálela. Obávala se případných odvetných kroků a intevrence ze strany 

západních demokracií. Programové prohlášení SNJ ze 18. listopadu tedy pouze slibovalo 

„rychlé řešení židovské emigrace“. Beranova vláda též prohlásila, že němečtí a rakouští 

emigranti včetně Židů a antifašistů nemohou očekávat, že by mohli trvale zakotvit 

v našem životě. Vzhledem k „zúžení životního prostoru“ by měli hledat přijetí ve státech 

s větší hospodářskou kapacitou.78 

V rozhlasovém vystoupení z 3. prosince se Rudolf Beran židovskou otázku 

v Československu snažil bagatelizovat. Prohlásil, že počet židovského obyvatelstva je 

malý a jeho vliv nevelký. Připustil však, že i přesto je nutné židovskou otázku řešit. 79 

Později 13. prosince 1938 přednesl Beran v poslanecké sněmovně programové 

prohlášení, ve kterém se vyjádřil i k řešení židovské otázky a uklidňoval demokratickou 

veřejnost poznámkou „Budeme také řešit otázku židovskou. Poměr státu k těm židům, 

kteří jsou dlouho usazeni na území republiky a kteří mají pozitivní vztah k potřebám státu 

 

77 Cit. dle: FEIERABEND, Ladislav. Politické vzpomínky, s. 45. 

78 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 105. 

79 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 115. 
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a jeho národů, nebude nepřátelský.“ 80 Beranův přístup nebyl fašisty a konzervativní 

pravicí podporován, vytýkali mu, že se uchází o finanční půjčku, která byla údajně 

zatížena politickými podmínkami, které bránily úplné fašizaci české vnitřní politiky a 

zavedení rasového zákonodárství. 81 

V souvislosti s vydáváním protižidovských opatřeních, se objevil požadavek na 

definici Žida. „Bezprostředně po publikaci vládního prohlášení objevily se novinářské 

články žádající přesné stanovení pojmu osoby židovského původu. Stanovení této definice 

jest nutným předpokladem zákonného řešení židovské otázky. Má-li zákon, nebo opatření 

Stálého výboru, nebo nařízení vůbec, nebo v jednotlivých povoláních vymeziti práva a 

povinnosti židovské menšiny, musí v prvé řadě stanoviti, kdo má býti pokládán za Žida.“82 

28. října čeští árijští advokáti navrhovali, aby Židem byl ten, jehož oba rodiče byli 

židovského vyznání či národnosti. Čeští radikální antisemité podporovali slovenský 

návrh, podle něhož byl za Žida považován ten, jehož oba prarodiče byli židovského 

náboženství či původu. 83 Nejextrémnější definici navrhovala MNJ, která konstatovala, 

že Žid je každá osoba, jejíž alespoň jeden prarodič byl židovského náboženství. 84 

10. ledna 1939 vytvořila Beranova vláda dvě subkomise pro židovskou otázku. 85 

Týden poté vstoupily v platnost výměry ministerstva vnitra rozpustit některé odborové 

organizace. Zlomový okamžik nastal po druhé návštěvě Františka Chvalkovského 

v Berlíně dne 21.1. 1939. Německá menšina v Česko-Slovensku získala zákonodárná 

privilegia.  

 

80 Venkov, 33, 14.12. 1938, č. 294. 

81 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 115. 

82 Znova 25.1. 1939, č. 2. 

83 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 111. 

84 Ideový řád MNJ, Večer, 24.12. 1938, č. 386. 

85 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát, s. 115. 
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27. ledna 1939 projednala vláda omezující opatření ve vztahu ke státním 

zaměstnancům židovského původu.  Vláda se usnesla odstranit židovské zaměstnance ze 

státních služeb. Starší ročníky měly být penziovány, střední ročníky dány na dovolenou 

s čekatelným a mladší přeloženy.86 Vynucené odchody osobností z jejich působišť 

z rasových důvodů byly veřejnosti prezentovány nepřímo. Beran se takticky snažil, aby 

osoby ukončily svou činnost dobrovolně. 

Dne 1. února 1939 vyšlo nařízení o dodatečném přezkoumání čs. státního občanství 

některých osob a doplněk předpisů o pobytu cizinců emigrantů na území republiky. V 

důsledku museli opustit zemi všichni, kdo neměli čs. státní občanství a nebyli ani české 

ani slovenské národnosti.87 

Dynamiku vývoje antisemitismu za druhé republiky se nejvíce 

reflektoval periodický tisk. Politikou Beranovy vlády byla však svoboda tisku částečně 

omezena. Právě Od 26. září 1938 začala působit Ústřední cenzurní komise, která měla na 

rozdíl od prvorepublikové následné cenzury, za úkol provádět cenzuru předběžnou. 88 

Fungování českého tisku bylo regulováno prostřednictvím Ústřední cenzurní 

komise, která byla zřízena dne 26. září roku 1938. V souvislosti se zvyšujícím se 

antisemitismem vydala cenzurní komise následující tři pokyny: „Zprávy, které by 

podněcovaly k nenávisti, zášti, mstě nebo násilnostem proti Židům anebo poukazovaly 

vůbec proti rasové nebo náboženské příslušnosti, buďtěž při tiskové prohlídce 

bezpodmínečně potlačeny.”89 

Výše uvedený pokyn byl však vydán před schůzí ministra zahraničí Františka 

Chvalkovského s Hitlerem, která proběhla dne 14. října 1938 v Berlíně.90 Od této schůze 

 

86 Ibid., s. 116. 

87 JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika, s. 25. 

88 Ibid. 

89 ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života, s. 201. 

90 Ibid., s. 200. 
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se následně stupňoval další postup vlády. Důsledkem Hitlerova nařízení, nebylo 

dodržování pokynu nutně vyžadováno, což umožnilo antisemitismu proniknout do 

českého tisku. Protižidovské tendence byly rovněž uplatňovány v tisku agrární strany, 

která se nejvýrazněji podílela na politickém dění v druhé republice.  

Vláda se obávala, že šíření informací o projevech antisemitismu v Československu 

do zahraničí, by mohlo ohrozit československé obchodní vztahy. V říjnu 1938 byl proto 

vydán další pokyn cenzurní komise. „Zprávy o protižidovských výtržnostech buďtež při 

tiskové cenzuře bezpodmínečně potlačeny a nepouštěny do ciziny.“ 8. listopadu vydala 

komise opět další velmi podobný pokyn, ovšem tentokrát se týkal informací o uprchlících 

a emigraci. „Podřízené úřady vykonávající tiskovou cenzuru buďtež poukázány, aby dříve, 

než propustí v tisku jakoukoliv zprávu o uprchlících a emigraci do ciziny, vyžádaly si 

k tomu předem souhlas Ústřední cenzurní komise.“ Pokyn byl dále upřesněn následujícím 

dodatkem: „Nebuďtež propouštěny zprávy zřejmě nepravdivé a tendenční, které by mohly 

zneklidnit nebo zmásti veřejnost (např. že péče o uprchlíky je jednostranná) nebo ohrozit 

prestiž státu nebo výsledek pomocných akcí, jež organisuje cizina, dále zprávy i 

nedostatcích nebo nepřístojnostech v uprchlických táborech s pod.“ Žádný z výše 

uvedených pokynů ovšem nebyl důsledně dodržován.91 

  

 

91 Národní archiv v Praze, fond Ministerstva vnitra – nová signatura, sign. D 3272, č. kart. 5166. 



37 

4.1 Postoj Česko-Slovenska k židovským uprchlíkům 

Na Česko-Slovensko se z odstoupených území řítila vlna uprchlíků. Desetitisíce lidí se po 

uzavření Mnichovské dohody snažilo utéct do českého vnitrozemí. Velkou část těchto 

uprchlíků tvořili Židé, kteří se pokoušeli najít v druhé republice útočiště a skrýt se před 

narůstajícím antisemitismem. Předmnichovské Československo bylo vůči uprchlíkům 

tolerantní. Uprchlická politika Česko-Slovenska byla zpočátku velmi liberální a 

s výjimkou polských Židů a komunistů, jejichž příchodu se československé úřady bránily, 

se mnohým uprchlíkům skutečně podařilo zakotvit v českém vnitrozemí.92 

Pobyt cizinců byl upravován zákonem z roku 1935, podle kterého byl každý 

cizinec povinen požádat o povolení k pobytu, pokud na československém území pobýval 

déle než 2 měsíce. V rámci zákona o obraně státu z roku 1936 měla armáda oprávnění 

zasahovat do civilního života v pohraničním pásmu, tudíž mohla i zakazovat pobyt 

cizinců v pohraničí, pokud by území státu nějakým způsobem ohrožovali.93 

Koncem 30. let evropské státy uzavíraly hranice před židovskými uprchlíky a 

zaváděly také vízové povinnosti. Situace se značně ochlazovala. Strach z přívalu 

židovských uprchlíků a hrozící krize se projevil ve formě zesilujícího se antisemitismu. 

Již 11. března, nařídilo československé ministerstvo vnitra bezprostřední uzavření hranic. 

Československá pohraničníci hlídka zastavovala po anšlusu Rakouska rakouské uprchlíky 

a vracela je zpět. V důsledku tohoto opatření se ocitl nespočet židovských uprchlíků 

v ohrožení života. Známy je případ více než padesáti Židů z Burgenlandu, kteří byli 

nacisty vyhnáni ze svých domovů. Než se židovským organizacím podařilo zajistit 

 

92 Druhá republika a židovští uprchlíci | Holocaust. Holocaust [online]. 

93 Ibid. 
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skupině možnost vycestovat, byli nuceni několik měsíců přežívat na lodi, zakotvené na 

dunajském břehu. 94 

Šest týdnů po vzniku druhé republiky došlo k nárůstu antisemitismu, který uspíšil 

nacisty zinscenovaný pogrom zvaný Křišťálová noc, který se odehrál v noci z 9. na 10. 

listopadu roku 1938 v celém Německu, Rakousku a zároveň také v pohraničních 

Sudetech. Během Křišťálové noci nacisté vypalovali synagogy, docházelo také 

k fyzickým útokům na Židy, přičemž zhruba 100 Židů bylo zabito a 30 tisíc deportováno 

do koncentračních táborů. Byly způsobeny také značné škody na židovském majetku, 

židovské podniky, obchody, domy, byty byly nacisty vypleněny. Ničeny byly také 

židovské hřbitovy. Po osudné noci dorazila do Česko-Slovenska další vlna uprchlíků. k 

Příval židovských uprchlíků po Křišťálové noci záhy ukázal přístup československých 

úřadů.95 

Postoj československých úřadů zmírňovaly intervence západních států. Při 

jednáních o britském úvěru přijalo Česko-Slovensko podmínku nediskriminovat 

uprchlíky z rasových a národnostních důvodů. Britové poskytli půjčku, a část peněz jako 

dar. Finance měly být využity pro německé a židovské uprchlíky a pro emigraci Židů 

z Československa do Palestiny. Vláda 11. listopadu 1938 rozhodla o zřízení Ústavu pro 

péči o uprchlíky. Součástí Ústavu pro péči o uprchlíky byl vystěhovalecký odbor, který 

vyjednával s potenciálními cílovými zeměmi o financování vystěhovalectví. 96 Ústav 

spolupracoval s židovskými pomocnými organizacemi, s HICEM a Palestinským 

úřadem. Sociální ústav židovských náboženských obcí, pečoval o uprchlíky při jejich 

pobytu v Československu, HICEM se staral o jejich další vycestování a Palestinský úřad 

distribuoval přistěhovalecké certifikáty do Palestiny. 97 

 

94 Ibid. 

95 Ibid. 

96 JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika, s. 49. 

97 Druhá republika a židovští uprchlíci | Holocaust. Holocaust [online].  
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Ministerstvo vnitra nato vydalo 14. listopadu 1938 pokyn, aby uprchlíkům ze 

Sudet nebylo poskytováno útočiště.98Pod tlakem Německa se vláda usnesla, že 

říšskoněmečtí, rakouští a židovští emigranti musejí opustit republiku ve lhůtě jednoho až 

šesti měsíců. 99 

K otázce emigrace se vyjádřil také Svaz Čechů-židů. 21. října vydali následující 

prohlášení. „Svaz Čechů-židů v Československé republice, jako ústředí všech občanů 

české národnosti židovského původu, plně souhlasí se stanoviskem a akcí českých měst a 

českého tisku, aby vláda ve shodě s velmocemi se postarala o emigraci jejím vhodným 

umístěním mimo oblast čsr. Nelze připustit, aby se emigrace usazovala v našich městech 

a ohrožovala nejen jejich národní ráz, nýbrž i existenci českých lidí bez rozdílu vyznání. 

Jde o existenční otázku naší republiky a Češi židé jsou ze všech sil ochotni spolupracovat 

se správami měst a celou českou veřejností pro blaho a zabezpečení státu a národa.“100 

Židovští uprchlíci se v pomnichovském tisku stali významným tématem. Do 

popředí se dostala potřeba “národní”, která nebyla v souladu s přítomností emigrantů. 

Cílem tisku bylo především vyvolat u čtenářů negativní pocity vůči židovským 

emigrantům, což se především odráželo v jazykové stránce tisku. Často byla používána 

označení jako například: “parasiti” či “cizopasníci”, kteří ohrožovali národ. Svědčí o tom 

například následující článek šéfredaktora agrárního deníku Venkov. 

 „Jsme státem národním a národní svatyni očistíme od cizích. Jen a jen o sebe se 

budeme starat, nenavěšíme si opět přítěž do národní svatyně (…) Národ nově ožije a zesílí, 

očištěn od cizopasníků ve svém národním státě, na nějž se nesmí navěsit noví příživníci na 

úkor naší vlastní krve“ 101  Agrárníci svůj radikální přístup projevovali v agrárních 

 

98 JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika, s. 31. 

99 Ibid., s. 50. 

100 Rozvoj, „Provolání Svazu Čechů-židů", r. 45, č. 43, s. 1. 

101 HALÍK, Rudolf. Venkov, Do nového života, r. 33, č. 232, s.1. 
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denících Venkov a Večer. “Národ nutno vychovat k národní solidaritě, když úplně 

zklamala mezinárodní. (…) Musíme se naučit živé lásce jen k sobě, zbaviti se parasitů, 

kteří s národem nemají nic společného“ 102 Halík volal v deníku Venkov po rychlém 

vyřešení otázky emigrace. “…vyčistíme domov od emigrantských parasitů důsledně, tvrdě 

a rychle.103 

Totalitní směřování státu, se v tisku vysvětlovalo také pudem sebezáchovy. 

Zároveň se pudem sebezáchovy obhajovaly antisemitské projevy a agresivní postoje vůči 

židům. Tisk publikoval v souladu s tímto fenoménem různé názory. Druhá republika byla 

opakovaně přirovnávána k lodi na rozbouřeném moři, která se musí zbavit zátěže, aby se 

mohla postarat o vlastní lidi, jinak by se potopila. 104 

Objevily se názory, že emigranti znemožňují českým lékařům a advokátům zavést 

vlastní praxi a žádalo se, aby proti nim bylo zakročeno. Velká část české “inteligence” 

konkrétně zejména lékaři a advokáti jednali v duchu účelového konkurenčního 

antisemitismu. Žádali eliminaci zastoupení Židů v těchto profesích, s vidinou získání 

jejich klientely.  

  

 

102 Venkov, Republikánská strana o politické a hospodářské situaci, r. 33, č. 233, s. 1. 

103 HALÍK, Rudolf. Venkov, Čeho je potřeba nejvíce, r. 33, č. 239, s. 1. 

104 ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života, s. 205. 
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4.2 Postoj stavovských organizací vůči Židům 

Již během druhé republiky byly učiněny kroky směřující k přijetí protižidovských 

opatření. Ústředí československých právníků, sdružující různé právnické organizace, 

krátce po přijetí Mnichovské dohody 4. října 1938, vydalo memorandum, ve kterém vládu 

upozorňovalo na údajný kritický hospodářský stav právnických profesí, způsobený 

přílivem advokátů z postoupeného území Německu.105Později se na vládu obraceli 

stavovské organizace s požadavky proporcionality, čímž značně předběhli pozdější 

protektorátní úpravu vyloučení Židů z právnických, lékařských a technických 

povolání.106 

Jako údajná protiváha k advokátnímu odboru Svazu Čechů-Židů vzniklo na počátku 

října volné sdružení – hnutí českých árijských advokátů, které dopomáhalo diskriminaci 

Židů na území tehdejšího Československa.  Hnutí českých árijských advokátů se obrátilo 

na Jednotu advokátů československých a dne 10. října po nich žádalo, aby ze svých řád 

vyloučili všechny neárijské advokáty, a to z důvodu, že by měli hájit zájmy výhradně 

české, či československé.107  

S vylučováním Židů ze svých řad začal spolek Jednoty advokátů československých. 

Protižidovská opatření se dostala do popředí jednání. V reakci na požadavky hnutí 

českých árijských advokátů a memoranda vydaných stavovskými korporacemi, se 14. 

října uskutečnila schůze výboru Jednoty advokátů československých, kde byla usnesena 

rezoluce o nutnosti proporcionality zastoupení Židů. Podle této zásady měly být upraveny 

poměry československé advokacie. Výbor Jednoty se usnesl na následujících 

 

105 Ibid., s. 246. 

106 PETRŮV, Helena. Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Auditorium, 2011, s. 

77. 

107 ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života, s. 247. 
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požadavcích: 1) Ze spolku měli být vyloučeni ti členové, jejichž členství bylo závadou 

v plnění účelu spolku (hájit národní práva československých advokátů). 2) V řadách 

členů měla být provedena očista. Ti členové, kteří měli alespoň jednoho z rodičů 

židovského původu, museli doložit „svoji spolehlivost po stránce národní“ 108 

11. listopadu 1938 se Jednota opětovně usnesla na zavedení proporcionality Židů, 

realizace byla ovšem prozatím odložena, z důvodu absence přesných statistických dat. 

V lednu se v advokacii urychlilo řešení „židovské otázky“ a přistoupilo se k vylučování 

advokátů židovského původu. Významnou osobností podílející se na zesilování 

antisemitských nálad v řadách stavovských organizací byl dr. František Březina, jehož 

referáty se staly teoretickým podkladem pro vylučování advokátů židovského původu ze 

spolku Jednoty.109Dr. František Březina pronesl referát o národnostní odlišnosti 

českožidovských advokátů a výbor Jednoty se usnesl na vyloučení některých svých členů. 

Následovaly další referáty F. Březiny, podněcující protižidovská opatření. Protižidovské 

tažení se stalo zásadním tématem i na jednáních advokátních komor. 110 

Na zasedání Stálé delegace advokátních komor republiky Československé, konané 

dne 20. ledna 1939 bylo jednáno o „neúměrném počtu advokátů cizonárodního původu 

v celkovém počtu advokátů“111Čeští advokáti nebyli ve svých názorech o 

protižidovských opatřeních jednotní. Někteří tato opatření s nadšením vítali, avšak byli i 

tací, kteří se proti diskriminaci židovských kolegů stavěli. Bohužel veškeré stížnosti a 

snahy proces zastavit byly odmítány. Advokátní samospráva 5. února 1939 zahájila 

protižidovskou kampaň.112 

 

108 PETRŮV, Helena. Zákonné bezpráví, s. 79. 

109 Ibid., s. 80. 

110 Ibid. 

111 Ibid., s. 82. 

112 Ibid. 
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Uspořádala se valná hromada Advokátní komory. Hlavním cílem programu bylo 

projednat „židovskou otázku“ v advokacii. Z valné hromady vzešel návrh, podle kterého 

neměli mít advokáti německé národnosti advokátské oprávnění a zároveň ti, kteří se 

hlásili k židovské národnosti, měli zastupovat pouze židovské obyvatele a jejich počet 

měl odpovídat počtu židovského obyvatelstva. Židovští advokáti, kteří se od roku 1910 

trvale hlásili k českému jazyku, mohli zastupovat ve všech věcech, ale jejich počet měl 

být snížen rovněž v poměru k počtu židovského obyvatelstva.113 

V den okupace 15. března se sešel výbor advokátní komory pro Čechy v Praze a 

vydal usnesení, kterým bylo „ve veřejném“ zájmu uloženo všem členům advokátní 

komory neárijského původu, aby neprodleně zastavili výkon advokacie a navrhli za sebe 

substituty árijského původu. Opatření mělo být realizováno okamžitě.  Hned 

následujícího dne se sešel výbor advokátní komory, aby vydal další usnesení, jímž byl 

s okamžitou platností zastaven výkon advokacie členům advokátní komory neárijského 

původu. 114 

Smutným faktem je, že advokátská komora nebyla jedinou organizací, podporující 

antisemitismus. Vláda 9. října 1938 vydala nařízení č. 219 Sb. o dočasných omezeních v 

živnostenském a jiném výdělečném podnikání, jehož účelem bylo zabránit výkonu 

činnosti emigrantům z okupovaného území.115Text nařízení otiskl Časopis lékařů 

českých, kde bylo mimo jiné uvedeno, že se i na lékaře vztahuje povinnost získat při 

změně působiště souhlas okresního úřadu. Lékař zde musel získat nejprve osvědčení, bez 

kterého nebylo možné praxi zahájit. Problémem bylo, že příslušný úřad nemohl vydat 

toto osvědčení bez souhlasu dalších tří institucí -– Ústřední jednoty československých. 

 

113 Ibid. 

114 Ibid., s. 83. 

115 Ibid., s. 84. 
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lékařů, Lékařské komory a Ministerstva veřejného zdravotnictví́ a tělesné výchovy. 

Získat takové osvědčení bylo tedy podstatně komplikované.116 

Lékařský stav pouhý den po zahájení německé okupace (16. 3. 1939) se zástupci 

tehdejších lékařských stavovských organizací vyslovili pro okamžitý zákaz výkonu praxe 

lékařů neárijského původu.  Tisíce lékařů tímto krokem ztratilo zaměstnání, a to ještě 

dříve, než vůbec vstoupily v platnost nacistické rasové zákony.117 

Pozadu nezůstala ani komora inženýrská. 21. března 1939 -týden po okupaci, 

zaslala na ministerstvo veřejných prací dopis, ve kterém bylo žádáno o právní úpravu 

praxe neárijských civilních techniků a autorizovaných inženýrů. Inženýrskou komorou 

byl mimo jiné také vydáno nařízení, aby nejpozději do 31. března 1938 všichni členové 

vyplnili dotazník o židovském původu a všichni Židé v komoře byli vyzváni, aby se 

dobrovolně vzdali autorizace, začali likvidovat své podniky a nalezli za sebe árijské 

náhradníky.118 

  

 

116 Ibid. 

117 KUBÍČEK, Pavel. Postoj lékařských komor v českých zemích v letech 1938-1939. In: ČLK > / Pro 

média / Tiskové zprávy / 23.3.2010 - Omluva ČLK židovským lékařům. [online]. 

118 Vyloučení židovských pracovníků z komory báňských inženýrů | Holocaust. Holocaust [online].  
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5 Extremistická hnutí  

5.1 Vlajka  

11. listopadu roku 1938 byla zastavena činnost organizace Vlajky, původně fašistického 

politického klubu studentů, založeného již v roce 1928. V období druhé republiky se v 

tomto hnutí ustavila antisemitská teroristická skupina.  Po zákazu činnosti Vlajky, se její 

radikální stoupenci rozhodli vstoupit do ilegality a pokračovat ve svém programu.  Hnutí 

se reorganizovalo v tajnou militantní organizaci. Vlajka se mimo jiné bez ostychu 

prohlašovala za „jediné národovecké hnutí nezatížené hříchy posledních dvaceti let a 

nakažené židovsko-masarykovským učení, proti kterému vede již deset let nerovný, ale 

nekompromisní boj” 119 

Činnost vlajky se soustřeďovala především na propagační a osvětovou činnost 

v rámci které docházelo k rozšiřování ilegálních antisemitsky orientovaných letáků. V 

průběhu trvání Česko-Slovenska, podnikala organizace Vlajka kromě tiskových útoků 

také několik teroristických akcí. Z mladých členů hnutí byly následně sestaveny úderné 

oddíly. Političtí radikálové zejména pak hrabě J.Thun-Hohenstein, L. Wiesner, O. 

Polívka, A. Čížek a další, se sdružovali kolem fašistického politika a novináře Jana-Ryse 

Rozsévače. Organizací bojůvek vlajkařské mládeže byl pověřen V. Pekelský.120  

Skupina fašistických fanatiků vedená Rysem představovala pro židovské 

spoluobčany latentní nebezpečí. Vydávání a distribuci protivládních letáků doprovázela 

výroba výbušných zařízení, která měla sloužit k plánovaným teroristickým útokům, 

zejména pak proti židovským objektům a podnikům, ve kterých se Židé scházeli. Členové 

 

119 NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka, s. 90. 

120 Ibid., s. 88. 
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Vlajky obdržely od funkcionáře několik nařízení. Z prvního rozkazu Ryse Rozsévače 

vyzníval jednoznačný postup a záměr Vlajky.  “Až situace uzraje, přijde náš první úder, 

jenž zdrtí a smete do prachu shnilý židozednářský režim.”121 

V Praze vznikla dvě důležitá centra Vlajky. Jedno centrum tvořila kavárna 

“Technika” na Karlově náměstí. Užší vedení Vlajky zde koncipovalo letáky, jejichž 

autorem byl především Rys. Na jejich distribuci se podílela Marie Pechová a Otakar 

Polívka a následně další vlajkaři, jejichž úkolem bylo letáky roznášet po Praze.  V 

místnosti Svazu mediků, byly rovněž vydávány letáky, na jejichž distribuci se podílel 

předseda Svazu mediků Jan Černý.  Další centrum se nacházelo rovněž na Karlově 

náměstí ve věži kostela sv. Ignáce.122 

Vlajkaři nepůsobili ovšem pouze v Praze. V Plzni měla Vlajka také své stoupence, 

kteří se podíleli na protižidovských aktivitách. Na poradě brněnské Vlajky, za přítomnosti 

pražských delegátu, která proběhla 24. listopadu 1938, byl vypracován plán ilegální 

činnosti také pro Brno. 123 Jindřich Thun – Hohenstein, tehdy jeden z nejagilnějších 

příslušníků Vlajky, vytvořil krycí vlajkařskou organizaci, která měla udržovat styk se 

členy, kteří se nepodíleli na ilegální činnosti a proškolovat je v duchu nacionalismu a 

antisemitismu, tak aby docházelo k upevňování jejich žádoucí ideologické orientace.  

Touto organizací byla pražská Novočeská Beseda. 124 

Také v Plzni byla po pražském vzoru založena krycí organizace Novočeská beseda.  

Jejími zakladateli byly Jan Wiesner a Jan Konrád, který byl současně hlavní spojkou s 

pražským centrem Vlajky.125 Plzeňská Vlajka pod vedením Antonína Havelky sehrála 

významnou úlohu a byla jednou z nejsilnějších místních organizací Vlajky. Svou činnost 

 

121 Ibid., s. 89. 

122 Ibid. 

123 Ibid., s. 90. 

124 Ibid., s. 92-93. 

125 Ibid., s. 94. 
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zahájila již 27. června roku 1935. V období druhé republiky měla skupina plzeňských 

představitelů Vlajky tři zásadní úkoly.  Obdobně jako v Praze činnost spočívala v 

rozšiřování protivládních letáků, příprava ilegální vysílačky a spáchání atentátu na 

plzeňskou synagógu, patřící k těm největším v Evropě.126 

Pod zástěrkou spasitelů a vykonavatelů vůle národa pokračovalo hnutí za Nové 

Československo v agresivním vystupování proti Židům.  Vedle zdánlivě nevinných 

aktivit, chystalo vedení Vlajky sérii protižidovských atentátů. Výbušniny vyráběl 

fanatický antisemita a vlajkař František Kašpar. Výroba výbušnin nakonec však měla pro 

F. Kašpara fatální následky a po výbuchu při zhotovování tzv. “pekelného stroje” v 

prosinci roku 1939 zahynul. 127 Stejný osud potkal i dva atentátníky – Karla Kovaříka a 

Antonína Starala, kteří byli při přípravě výbušniny na židovském hřbitově v Plzni, 

počátkem března téhož roku usmrceni. Atentát byl původně namířen proti již zmíněné 

plzeňské synagoze.128 Ještě pár týdnů před tímto incidentem došlo 25. února v roce 1939 

k výbuchu třaskavé nálože před vchodem do židovského obchodu Singer v Celetné ulici 

u Prašné brány, a ještě téhož dne zazněl další výbuch, na Tylově náměstí na Vinohradech 

před konzumní prodejnou Včela.129 

Policie v procesu stíhání aktivit vlajkařských fanatiků, ve snaze jejich nezákonnou 

činnost zastavit, objevila na různých místech množství výhružných letáků, podněcující 

nenávist vůči židovskému obyvatelstvu. Jeden z takových letáků byl například nalezen u 

studenta filozofie Zdenko Vaňka, ve kterém stálo: “Židi ven, máme dost komedie 

zednářské vlády… žádáme, aby do čtrnácti dnů byla židovská otázka vyřešena. Nestane-

 

126 Ibid., s. 94-95. 

127 Ibid., s. 93. 

128 Ibid., s. 96. 

129 Ibid., s. 93. 
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li se tak, zahájíme boj všemi prostředky, které ji vyřeší bez vlády. Za každého zatčeného 

Vlajkaře bude provedena osobní odveta na deseti Židech.” 130 

Činnost Vlajky byla v únoru 1939 oslabena. Důvodem bylo zatčení dominantních 

funkcionářů Ryse a Thuna Hohensteina. Vlajka však působila dále a pokračovala ve svých 

protižidovských útocích.131„(…) antisemitský terorismus druhorepublikové Vlajky se stal 

neblahým předznamenáním surového protižidovského terorismu v období 

protektorátu.”132 

5.2 Akce národní obrody 

V pomnichovském Československu vznikla z antisemitského hnutí Árijská fronta a z 

hnutí mladých advokátů, lékařů a jiných svobodných povolání 30. října 1938 

ultrapravicová politická skupina s názvem Akce národní obrody (dále jen ANO). Mimo 

jiné ANO sdružovala akademické intelektuály, profesory a podnikatele. Vedoucím 

představitelem byl profesor Karel Domin.133 Jednalo se o skupinu se silným 

germanofilským a protižidovským zaměřením, která vystupovala s programem radikální 

totalitarizace politického a veřejného života. V deníku Národní politika uveřejnilo ANO 

své prohlášení, ze kterého byl patrný cíl bojovat proti Židům a dosadit na všechny vedoucí 

pozice árijce a antisemity. Skupina nacházela vzor v nacistickém Německu a požadovala 

vyřešení rasové otázky.134 

ANO měla kontakty se Stranou národní jednoty, konkrétně s pravicově extrémním 

křídlem, které tvořila Mladá národní jednota. Společně chtěli do popředí SNJ přivést nové 

 

130 Ibid., s. 90. 

131 Ibid., s. 98. 

132 Ibid., s. 99. 

133 PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945, a kolaborace, 1939-1945. Praha: Práh, 1999, s. 227. 

134 Ibid., s. 228. 
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lidi a nové politické metody.135 SNJ skupinu ANO nepovažovala za politickou stranu, 

tudíž s nimi nejednali o kolektivním vstupu do SNJ, avšak jednotlivci ze skupin mohli do 

SNJ vstoupit ve smyslu organizačních směrnic. 136 někteří radikálové z vedení ANO 

začali prosazovat oživení samostatné činnosti začali šířit svůj program, který se podle 

policejní zprávy ztotožňoval s programem NSDAP.  Za tímto programem údajně stáli 

ministři Jiří Havelka a Jaroslav Krejčí. ANO vyjadřovala nesouhlas s politikou Beranovy 

vlády a žádala okamžitou likvidaci Národní strany práce. 137 

V únoru 1939 došlo ke sloučení ANO s Vlajkou a vedení obou frakcí vydalo 

společné prohlášení. “Minulých dvacet let jsme sloužili cizím mezinárodním zájmům, 

vedeni jsouce myšlenkou všelidství a demokracie. Dopadli jsme špatně. Teď budeme 

sloužit jen sami sobě!... Pryč se Židy, pryč s vůdci starého režimu, ať byli ministry, 

poslanci, sekretáři, vysokými úředníky nebo sluhy obecného kapitálu! Pryč s 

kapitalismem, marxismem, demokracií a nezodpovědností“ 138 

  

 

135 KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé, s. 396. 

136 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 59. 

137 Ibid., s. 141. 

138 PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945, a kolaborace, 1939-1945, s. 238. 
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6 Antisemitismus v kulturním a společenském klimatu  

„Žádnou jinou oblast vnitropolitického života nezasáhla pomnichovská všeobecná krize 

tak hluboce nesmiřitelně jako sféru kulturní.“139 V okupovaném území začali němečtí 

nacionální socialisté s germanizací a v druhé republice se strhla vlna xenofobního 

nacionalismu. Zahájil se proces „počešťování“. Došlo k přehodnocení pojetí českých 

dějin a dosavadní kulturní orientace, která se navrátila k latinskému křesťanskému 

univerzalismu a svatováclavské tradici. 

Jednou z podob nacionalismu druhé republiky byl jazykový purismus, usilující o 

čistotu národního jazyka. V tisku začalo být prosazováno počešťování měst a 

odstraňování cizích názvů. V říjnu došlo k přejmenování pražských kin, odstraňování 

obchodních nápisů, které nebyly ryze české a usilovalo se také o počeštění příjmení 

Čechů. Objevily se tendence k odstraňování všech cizích vlivů z kultury. Kultura byla v 

říjnu jedno z hlavních témat objevujících se v tisku. Měly se vydávat české knihy, hrát 

české divadelní hry, měl být zredukován počet překladů ze zahraničních literatur a 

nakladatelství měla vydávat domácí autory. V čele těchto tendencí stály mimo jiné 

agrární deníky Venkov a Večer. 140 

Idea integrálního nacionalismu v praxi představovala glajchšaltaci a totalitarizaci 

společenského, politického a kulturního života. Realizováno tak mělo být mimo jiné také 

Národní kulturní radou, která se formovala spolu s vytvářením Strany národní jednoty a 

byla ustanovena 18. listopadu 1938. 141 Jejím cílem bylo ideově sjednotit českou kulturu 

a „vymýtit rozkladné směry“.  Program NKR vycházel z následující teze, že „rána která 

stihla náš národ a stát, byla způsobena jak příčinami politickými, tak i vnitřním zmatkem 

 

139Cit. dle: GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 180. 

140 Ibid., s. 203. 

141 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 185. 
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v životě duchovním.“ Překonání onoho zmatku měl přinést návrat k „latinské jednotě 

křesťanské a k jejímu mravnímu řádu.“ 142  

Programové prohlášení NKR obsahovalo řadu kroků, směřujících k reglementaci 

kulturního života druhé republiky. Požadovalo se zavedení „řízeného knižního trhu“ 

v rámci ochrany původní domácí tvorby. Mládež měla být vedena ke statečnosti a 

hrdinství. Radikální změny se chystaly pro školní osnovy. Program NKR vyzdvihoval 

pouze hodnoty „ryzího češství“ a měl opírat o křesťanskou katolickou tradici.143. NKR 

vypracovala plán čistek, který se měl zaměřit na veřejné knihovny, knihkupectví, literární 

agentury, nakladatelství, grémia pro literární ceny, literárně a umělecké instituce a 

rozhlas.144 

SNJ vykazovala výsadní monopolní postavení v oblasti kultury. Zformulovala se 

Kulturní komise SNJ. Požadavky SNJ byly v souladu s požadavky Národní kulturní rady. 

Strana národní jednoty zformulovala svoji kulturní politiku v dokumentu Zásady kulturní 

politiky SNJ.  Dokument zdůrazňoval, že je nutné střežit národní kulturu, aby ji 

neohrožoval falešný liberalismus, humanitářství a demokracie a rovněž židovský vliv. 

Označoval jako nemožné, že by se Židé mohli kulturně asimilovat s českým národem, a 

proto bylo nutné nekompromisní řešení židovské otázky v oblasti kulturní, ve jménu 

kulturní sebezáchovy národa.145„Židé jako duchovní tvůrcové sociální demokracie a 

komunismu a jako horliví stoupenci materialistické filozofie, pansexuální psychoanalýzy 

a relativismu fyzikálního i mravního jsou kvasem rozkladu vší kultury.“ 146  

 

142 Ibid. 

143 Ibid., s. 186. 

144 Programové prohlášení NKR O novou národní kulturu z 18.11. 1938, Tak, 2, 20.12: 1938, č. 16. 

145 JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika, s. 102. 

146 KUKLÍK, Jan a Jan GEBHART. Velké dějiny zemí koruny české, svazek XV.a. Praha ; Litomyšl: Paseka, 

2006. 
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Přeskupení mocenských poměrů v politickém uspořádání poskytlo mimo jiné také 

katolickému proudu údernou sílu. Tato síla se začala projevovat i v českém katolickém 

prostředí. V souvislosti s katolickým prostředím můžeme převážně hovořit o 

antijudaismu. Spíše, než rasově motivované útoky zde nalezneme primárně náboženský 

odpor a snahu eliminovat židovské etnikum ze sféry ekonomické a z veřejného prostoru. 

Snahy směrovaly také k následné emigraci Židů ze země. Katolicky orientované mediální 

prostředí se začalo v prvních měsících roku 1938 doslova hemžit antisemitskými útoky.  

Jedno z odůvodnění eskalace protižidovských útoků je spojováno s postupem 

rumunské vlády, která v duchu svého nacionalisticky a křesťansky orientovaného 

programu začala přijímat opatření perzekuční povahy směřující proti Židům.147 Na postup 

rumunského kabinetu tehdy reagoval český katolický tisk. Omezování vlivu Židů 

v Rumunsku, vyvolalo v ústředním deníku Československé strany lidové pozitivní 

ohlasy. Lidové listy argumentovaly údajným neúměrným židovským vlivem 

v nejrůznějších sférách života 148 

 „V programovém prohlášení agrárně ruralistické Brázdy z listopadu 1938 bylo 

zdůrazněno, že kulturní, literární a vědecká činnost Židů nesmí narušovat myšlenkovou a 

mravní čistotu národa.“149  

O antisemitismu v katolickém kruhu rozhodovaly i další faktory. Kapitalismus a 

liberalismus totiž podle konzervativních katolíků způsobovaly hluboký morální 

společenský rozvrat a katolické hodnoty se s hodnotami liberálními neslučovaly. Na Židy 

bylo nahlíženo jako na nositele těchto hodnot, což bylo dalším podnětem k prosazování 

nenávistných postojů vůči Židům. Židé měli mimo jiné podle katolických autorů příliš 

významné hospodářské postavení.  Nespokojenost s přílišným vlivem Židů 

 

147 ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života, s. 56. 

148 Lidové listy 17. 1938, č. 4. 

149Cit. dle:  MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova, 1938-1939. Praha: Academia, 2010, s. 87. 
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v bankovnictví, obchodu a podnikatelské sféře měla být vykompenzována změnou 

sociálního statusu příslušníků židovského původu a jejich vyloučením ze zmíněných 

profesí. Za viníka sociálních nerovností byl rovněž označen prvorepublikový liberalismus 

a tehdejší demokratické uspořádání poměrů.150  

Mladá katolická generace měla ve 30. letech několik radikálně smýšlejících 

stoupenců. Jedním z nich byl například publicista Ladislav Jehlička, který požadoval 

rychlé a rázné řešení židovské otázky podobně, jako v Německu. V souvislosti 

s katolickým antisemitismem je nutné zmínit také osobnost významného českého básníka 

Jakuba Demla, který se svými vyhraněnými nenávistnými názory otevřeně podílel na 

antisemitském diskurzu a tím také bohužel jako jeden z mnohých posiloval jeho 

společenskou přijatelnost.151 Deml tvrdil, že „židovství nemusí být jen věcí krve, ale může 

být určeno vlastnostmi povahovými“ 152 

„Hranice mezi křesťanským antijudaismem a rasovým antisemitismem byla velice 

tenká a snadno překročitelná, a nijak tedy neumenšuje projevy netolerantní xenofobie 

vůči příslušníkům židovského etnika k níž se na konci 30. let a během druhé republiky 

přidávali v českých zemích i katoličtí autoři.“153 

Restrikce vlády zasáhly také na akademické půdě. V důsledku uplatňování vládního 

usnesení z 27. ledna 1939, započalo odstraňování zaměstnanců židovského původu ze 

státních služeb, tudíž byli propouštěni židovští profesoři a docenti a byli předčasně 

penziováni. Také z německých vysokých škol na území druhé republiky byli nuceni 

neárijští pedagogové odejít a ostatní museli doložit svůj rasový původ až do roku 1750. 

v rámci tohoto vylučování, ztratilo 77 učitelů svá zaměstnání. Docházelo také k separaci 

židovských studentů. Například v brněnské textilní škole si němečtí žáci prosadili, že 

 

150 ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života, s. 65. 

151 Ibid., s. 79. 

152 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika, 1938-1939, s. 195. 

153 Cit. dle: ZOUFALÁ, Marcela a Jiří HOLÝ, eds. Rozpad židovského života, s. 72. 
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jejich židovští spolužáci budou sedět odděleně od „árijských“ žáků v posledních řadách.  

Dokonce i na jednom pražském reálném gymnáziu byly vzájemně odděleny děti „árijské“ 

německé, „árijské“ české a židovské.154 

V periodiku Večer se objevil článek, který informoval o rozhodnutí profesorského 

sboru pražské lékařské fakulty, dva nejbližší semestry nepřijímat ke studiu posluchače 

židovského původu. 155 

  

 

 

155 Večer, r. 26, č. 50, s. 1-2. 
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Závěr 

Analyzovat problematiku antisemitismu v období druhé republiky je dodnes výzvou i pro 

samotné historiky. Mou snahou v této práci bylo zaměřit se alespoň na ty nejvýraznější 

oblasti, kterých se fenomén antisemitismu dotknul a utvořit tak komplexnější obrázek 

toho, jak na Židy bylo v období druhé republiky nahlíženo a jakým způsobem s nimi bylo 

zacházeno. Snažila jsem se shrnout informace z velkého množství dostupných literárních 

zdrojů.  

Během krátkého trvání období druhé republiky, musela čelit vládní garnitura 

v pomnichovské krizi mnoha výzvám. V procesu ústupků od demokratického politického 

systému a změn ve vnitropolitickém uspořádání, vstříc autoritativní demokracii, se 

zmenšenému území republiky pod nátlakem představitelů nacistického Německa 

nepodařilo zastavit prohlubující se morální společenskou krizi. Společnost hledala viníka.  

Období krize otevřelo prostory pro tendence radikálních fašistických organizací a 

fašistickou frakci vládnoucí strany SNJ. Židé byli označeni za přímou a nepřímou příčinu 

národní katastrofy. Záhy začaly sílit nenávistné útoky na Židy. Strhla se vlna tiskových 

štvanic, docházelo také k fyzickému napadání Židů. Především po anšlusu Rakouska a 

Křišťálové noci, zesílil příval uprchlíků do vnitrozemí a zároveň s ním došlo také k 

nárůstu antisemitismus. V důsledku ultimativních jednání ministra zahraničí Františka 

Chvalkovského s Hitlerem a Ribbentropem, se na území druhé republiky zhoršovaly 

životní podmínky pro židovské obyvatelstvo a začalo se připravovat protižidovské 

zákonodárství, které ovšem na druhou stranu neprobíhalo v důsledku intervencí 

západních mocností, v takové míře, v jaké bylo ze strany Německa vyžadováno. 

Nespokojenost Hitlera s protižidovskou politikou Beranovy vlády byla patrná, nakonec 

však ale dosáhl svého. 14. března 1939 byl vyhlášen samostatný Slovenský stát. Dne 15. 

března začaly německá vojska okupovat území republiky a 16.  března byl   vydán výnos 

o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. 
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Ostatní zdroje 

NA, Fond presidium ministerstva vnitra, karton 1022, svazek.5, Nařízení prezidia MV Z 

28.1 1939. 

Národní archiv v Praze, fond Ministerstva vnitra – nová signatura, sign. D 3272, č. kart. 

5166.  

Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920, Hlava šestá: ochrana 

menšin národních, náboženských a rasových - § 128  
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